รหัสโปรแกรม : 16709 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

เกาหลี Snow Beautiful 6 วัน 3 คืน
เดินทาง กุมภาพันธ์ – มีนาคม 2563
พักสกีรสี อร์ท | เกาะนามิ | ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี | สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พระราชวังเคียงบก | โซลทาวเวอร์ | พิพิธภัณฑ์ภาพวาด3มิติ+พิพิธภัณฑ์นา้ แข็ง
ตลาดเมียงดง
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ราคาเริ่มต้นเพียง

23,900.-

เส้นทางการเดินทาง
วันที่ 1.
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4.
วันที่ 5.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.30-06.55)
อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ –ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สกีรสี อร์ท
สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สวนพฤษาศาสตร์ Seoul Botanic Park – ช้อปปิ ้งทงแดมุน
พระราชวังเคียงบก – หมูบ่ า้ นบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง
ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทาคิมบับ+ฮันบก – Trick Eyes Museum +Ice Museum – ช้อปปิ ้งถนนฮงแด – ซุปเปอร์
มาร์เก็ต – อินชอน (สนามบินอินชอน)
วันที่ 6. กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20)

วันที่ 1
20.00 น.

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG658 : 23.10-06.35/TG656 : 23.3006.55)
คณะมาพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 2 เคาน์เตอร์ C (เช็คอินกรุป๊ ของสายการบินไทย) โดย
มีเจ้าหน้าที่ของบริษัท และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE

23.10 น.

นาท่านสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG658 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

วันที่ 2

อินชอน (สนามบินอินชอน) – เกาะนามิ – ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี – สกีรี
สอร์ท

06.35 น.
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เดินทางถึง สนามบินอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (ใช้เวลานั่งเรือประมาณ 10-15 นาที) ให้ท่านได้ดื่มด่ากับธรรมชาติ แมกไม้ ทิวสนบนเกาะนามิ
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ซึง่ ถือเป็ นช่วงเวลาที่ดีที่สดุ ท่ามกลางบรรยากาศโรแมนติก ให้ทา่ นได้ยอ้ นรอยละครรักแนว DRAMA ซีรียเ์ กาหลีที่โด่งดังไปทั่ว
เอเชีย WINTER LOVE SONG หรือ เพลงรักในสายลมหนาว พร้อมเก็บภาพความประทับใจ ถ่ายรู ป กับดาราแสดงนา BAE
YONG JOON และ CHOI JI WOO รูปปั้นที่สร้างขึน้ เพื่อไว้

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี้ (ไก่ผัดซอสสไตล์เกาหลี)
นาท่านชมและเก็บสตรอว์เบอร์รี ที่ฟาร์มสตรอว์เบอร์รี ท่านสามารถเก็บและชิมได้ สตรอว์เบอร์รี เกาหลีจะมีลกู ใหญ่และ
รสชาติหวาน ท่านสามารถ สั่งซือ้ ฝากคนทางบ้านได้

จากนัน้ พาท่านเดินทางไปสัมผัสประสบการณ์หนาวสุดขั่ว กับ ลานสกีขนาดใหญ่ อิสระให้ท่านล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่ง
ปลอดภัยไม่มีอนั ตราย การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสือ้ แจ๊คเก็ตกันนา้ หรือผ้าร่ม และ
กางเกงรัดรูป พร้อม กับรับฟั งข้อแนะนา และฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้ งถิ่นก่อนลงสนามจริง ทัง้ นีเ้ พื่อความปลอดภัยของท่าน
เองเป็ นสาคัญ และท่านสามารถเล่นและสัมผัสกับหิมะ ปุยขาวได้อย่างสนุกสนาน กิจกรรมภายในลานสกีขนึ ้ อยู่ตามสภาพ
อากาศ หากสภาพอากาศไม่เอือ้ อานวยขอเปลีย่ นแปลงโปรแกรมตามความเหมาะสมโดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
(*ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์ สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน*)
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ค่า
ที่พัก

วันที่ 3

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ (หมูผัดซอส)
พักที่ VIVALDI SKI RESORT หรือ PHOENIX PARK SKI RESORT หรือเทียบเท่า

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – สวนพฤษาศาสตร์ Seoul Botanic Park – ช้อป
ปิ้ งทงแดมุน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนียแ์ ลนด์เกาหลีเป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ
โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตัง้ อยูท่ า่ มกลางหุบเขา ให้ทา่ นได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝด
คูแ่ รกของโลกที่นี่ทา่ นจะพบเจ้าป่ าสิงโตและเสือสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับ
คนขับรถได้เป็ นอย่างดี หรือเข้าสูด่ ินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทัง้ ยังสามารถ
สนุกกับเครือ่ งเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่งกาลังบานสะพรั่งอวดสีสนั เต็ม
สวน (ทัง้ นีข้ นึ ้ อยู่กบั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุ ายน เป็ นดอก
กุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดั ตามตารางประจาวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทกุ เครื่องเล่นไม่จากัด
รอบ เลือกชมและเลือกซือ้ ช้อบปิ ้งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “คาลบี”้ (หมูยา่ งเกาหลี)
นาท่านสู่ สวนพฤกษาศาสตร์ Seoul Botanic Park เป็ นสวนที่มีตน้ ไม้พืน้ เมืองของเกาหลีมากถึง 1,300 สายพันธ์ ภายใน
สวนจะแบ่งออกเป็ น ส่วนๆเช่น ส่วนจัดแสดงภายในอาคาร โรงเพาะชาต้นกล้า สวนระบบนิเวศ ทางเดินเขาซินกัล (Singal
Mountain) และสวนหย่อยธี มต่างๆ ส่วนจัดแสดงภายในอาคารจะประกอบด้วย สวนสมุนไพร สวนพืชกลิ่นหอม เช่น ดอก
เก๊กฮวย และดอกคาโมมาย ในส่วนของสวนระบบนิเวศจะมีการวางต้นไม้ผสมกันหลายสายพันธ์ตามระบบนิเวศจริงๆใน
ธรรมชาติ ส่วนทางเดินเขาซิลกัลจะมีระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร โดยจะมีตน้ โอ๊ทและดอก azaleas และ rhododendron
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บานอยูต่ ลอดทางทาให้เป็ นหนึง่ เส้นทางที่มีชื่อเสียง สวนพฤษศาสตร์เกาหลียงั เป็ นที่ขายเมล็ดพันธ์ของดอกไม้ตา่ งๆด้วย ซึง่ จะ
มีแถมให้ตงั้ แต่ตอนที่ซอื ้ ตั๋วเข้าสวน และมีขายที่รา้ นขายของที่ระลึก นอกจากนีย้ งั มีรา้ นคาเฟ่ และร้านอาหารคอยให้บริการด้วย
ช่วงเวลาที่ดีที่สดุ ในการมาเที่ยวคือเดือนมิถนุ ายนถึงเดือนสิงหาคม เพราะดอกไม้กาลังบานสะพรั่ง
นาท่าน ช้อปปิ้ ง ตลาดทงแดมุน ตลาดทงแดมุนเป็ นตลาดค้าปลีกค้าส่งเสือ้ ผ้าแฟชั่นในย่านทงแดมุนที่ใหญ่ที่สดุ ในเกาหลี
มีชอ้ ปปิ ้งมอลล์ทงั้ หมด 26 ตึก, ร้านค้ามากกว่า 30,000 ร้าน และโรงงานกว่า 50,000 แห่ง เปิ ดตัง้ แต่ประมาณ 10.30 ถึงตี 5
ปิ ดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็ นแหล่งซือ้ ของที่ขนึ ้ ชื่ออย่างมากอีกแห่งของเกาหลีใต้เลยก็ว่าได้ จัดว่าเป็ นตลาดที่
อยูใ่ นย่านที่พฒ
ั นาเต็มพิกดั แล้วอย่าง เขตทงแดมุนกู ละแวกนีม้ ีแต่อาคารและตึกสูงๆดูโอ่อา่ หรูหรามากเลยทีเดียว

ค่า
ที่พกั

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู (สุกหี้ ม้อไฟ)
พักที่ INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

พระราชวังเคียงบก – หมู่บ้านบุกชอนฮันอก – ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร
วันที่ 4
เกาหลี – Cosmetic Shop – Duty Free – ตลาดเมียงดง
เช้า
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม พระราชวังเคียงบก พระราชวังเก่าแก่ที่สดุ ของราชวงศ์โชซอน สร้างขึน้ ในปี ค.ศ.1394โดยใช้เป็ นศูนย์กลางการ
ปกครองในสมัยโบราณโดยเป็ นทัง้ ที่ประทับและฐานอานาจของพระเจ้าแทจอนและ ปกครองเกาหลีของญี่ปนได้
ุ่ สร้างอาคาร
รัฐสภาขนาดยักษ์ขนึ ้ คั่นเพื่อต้องการแสดงนัยเด่นชัดว่าต้องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กบั ราษฎรอาคารหลังนีไ้ ด้
ถูกรือ้ ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปี การปลดแอกจากญี่ปนในเขตพระราชวั
ุ่
งยังมีพระตาหนักเคียวฮเวรู เป็ นอาคารสองชัน้ ตัว
พระตาหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระนา้ ที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์สร้างขึน้ เพื่อใช้เป็ นสถานที่สาหรับจัดงานเลีย้ งพระราชทาน
จากนัน้ นาท่านสู่ หมู่บ้านบุ กชอนฮันนก หรือบางคนเรียกว่า หมู่บา้ นบุคชอนฮันอ๊ก เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี
ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทนั สมัยของกรุงโซลนัน้ หมูบ่ า้ นแห่งนีก้ ็ยงั คงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของ
เกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสาหรับคนที่ชอบสถานที่ทอ่ งเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมูบ่ า้ นบุกชอนฮันอกถือเป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
อีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บา้ นมี
อาคารแบบดัง้ เดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รู ปแบบบ้านแบบดัง้ เดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตัง้ แต่
สมัยโชซอน ส่วนชื่อ บุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมูบ่ า้ นทางตอนเหนือ ซึง่ ตัง้ ตามตาแหน่งที่อยูท่ างทิศเหนือของสถานที่สาคัญ
2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กับ จงโร(Jongno) ในปั จจุบนั นีบ้ า้ นฮันอกหลายหลัง
ในหมูบ่ า้ นถูกดัดแปลงให้เป็ นศูนย์วฒ
ั นธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงนา้ ชา เปิ ดให้บริการแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อ
สัมผัสและเรียนรู ว้ ฒ
ั นธรรมเกาหลีแบบดัง้ เดิม และอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญก็คือหมู่บา้ นนีเ้ ป็ นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกันจริงๆ
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ภายในบ้าน

กลางวัน

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชม
วงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ทา่ นได้เลือกซือ้ โสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่ที่สดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนาไปบารุงร่างกาย หรือ
ฝากญาติผใู้ หญ่ที่ทา่ นรักและนับถือ จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ เลือกชม สมุนไพรฮอตเก
นามูของเกาหลี ที่นามาแปรรูปเป็ นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบารุงร่างกาย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเทกัง (ไก่ตุ๋นโสม)

ค่า
ที่พกั

จากนัน้ นาท่านชม COSMETIC SHOP ศูนย์รวมเครื่องสาอางชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss, Missha นาท่าน ช้อปปิ้ ง
สินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Duty Free จากนัน้ อิสระ ช้อปปิ ้งตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี ท่าน
สามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชั่นล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ น่ เช่น เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องประดับ ทัง้
แบรนด์ เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสาอางเช่นETUDE
HOUSE, SKIN FOOD,THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน
สามารถลิม้ ลองไอศกรีม 2,000วอน ที่สงู เกือบฟุตได้ที่นี ้ และ KRISPY KREME โดนัท ที่สดุ แสนอร่อย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟ่ ต์ขาปูยกั ษ์
พักที่ INTERCITY HOTEL / HANGANG RAMADA HOTEL ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
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วันที่ 5

ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ ทาคิมบับ+ฮันบก – Trick Eyes
Museum +Ice Museum – ช้อปปิ้ งถนนฮงแด – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – อินชอน
(สนามบินอินชอน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ซึง่ ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช้ตน้ สนเข็มแดงจากยอดเขาที่
ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจยั ที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็ นนา้ มันสนเข็มแดง ภูมิประเทศ
ของประเทศเกาหลีเป็ นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็ นนา้ มันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้ใบสนเข็มแดง
ประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอานา้ มันมาผลิตและวิจยั ออกมาเป็ นนา้ มันสน
นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรู ก้ ารทาสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็ นมาและความผูกผันที่ชาว
เกาหลีที่มีตอ่ สาหร่าย พิเศษ....ให้ทา่ นได้ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้อมให้ทา่ นทาคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลีดว้ ย
ตนเองอีกด้วย
นาท่านสู่ Trick Eyes Museum เป็ นอาร์ตแกลเลอรี่ภาพวาดที่ใช้เทคนิค “trompe l’oeil” ที่ปรับให้งานศิลปะ 2 มิติให้เกิดเป็ น
ภาพลวงตาให้เป็ นแบบ 3 มิติ ซึ่งผูเ้ ข้าชมก็จะได้เพลิดเพลินไปกับการโพสท่าต่างๆให้เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งของภาพศิลปะด้าน
นอกของห้องโถงนิทรรศการตกแต่งภายในด้วยสไตล์กรีซคล้ายซานโตรินี่ รวมถึงนา้ พุ อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆ และร้านคาเฟ่ ที่เสิรฟ์
กาแฟออแกนนิคแสนอร่อยและเครื่องดื่มอื่นๆอีกด้วย จากนัน้ นาท่านชม Ice Museum ซึ่งเป็ นเมืองนา้ แข็งเป็ นศิลปะการ
แกะสลักนา้ แข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็ นการจาลองเป็ นเมืองนา้ แข็ง และยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์นา้ แข็งอีกทัง้
ยังมีกิจกรรมและโซนต่างๆให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มีเบื่อ เช่น นั่งรถลากกวางรู ดอร์ฟ ถ่ายรู ปคู่กบั คุณลุงซานต้านา้ แข็ง
และโพสท่าถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวินนา้ แข็งทัง้ หลาย สารวจถา้ นา้ แข็ง เอสกิโมและเยี่ยมชมปราสาทนา้ แข็ง มีจุดชมวิวบน
กาแพงเมืองนา้ แข็ง และโรงแรมที่สร้างจาลองขึน้ จากการแกะสลักจากนา้ แข็งทัง้ หมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและ
สัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศาได้ทกุ วัน ไม่มีวนั หยุด

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารด้วยเมนู จิมดัก(ไก่อบซีอ๊วิ วุ้นเส้น)
นาท่าน ช้อปปิ้ งถนนฮงแด เป็ นย่านช้อปปิ ง้ บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(Hongik University) จึงเป็ นศูนย์รวมเด็ก
วัยรุน่ และเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึง่ ที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟที่เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้า
จาหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่นา่ สนใจในหมูว่ ยั รุน่ อายุ 20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้า
และร้านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย ซึง่ จะคึกคักเป็ นพิเศษตัง้ แต่ช่วงบ่ายเป็ นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิ ด
ให้บริการ ของทีข่ ายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็ นสินค้าแฟชั่น เช่น เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของกิฟ๊ ช้อป เครือ่ งเขียน และที่เยอะ
ไม่แพ้กนั ก็คือขนมต่างๆ
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21.25 น.

นาท่านช้อปปิ ้งที่ ซุ ปเปอร์มาร์เก็ ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เ ลือกซือ้ หาเป็ นของฝาก เช่น กิ มจิ บะหมี่กึ่ งสาเร็จรู ป
สาหร่าย ขนมขบเคีย้ ว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน
นาท่านกลับสู่ กรุ งเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG655 (บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง)

วันที่ 6

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (TG655 : 21.25-01.20)

01.20 น.

เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

อัตราค่าบริการ : เกาหลี Snow Beautiful 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย
กาหนดการเดินทาง
วันที่ 06-11 ก.พ. 63
วันที่ 07-12 ก.พ. 63
วันที่ 12-17 ก.พ. 63
วันที่ 19-24 ก.พ. 63
วันที่ 20-25 ก.พ. 63
วันที่ 04-09 มี.ค. 63
วันที่ 18-23 มี.ค. 63
วันที่ 27 มี.ค.-01 เม.ย 63

ผู้ใหญ่พัก 2-3 ท่าน
ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
1 ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ท่านละ

เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี
(ไม่เสริมเตียง)
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน ท่านละ

24,900
24,900
24,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900

24,900
24,900
24,900
23,900
23,900
23,900
23,900
23,900

23,900
23,900
23,900
22,900
22,900
22,900
22,900
22,900

22,900
22,900
22,900
21,900
21,900
21,900
21,900
21,900

ไม่รวมตั๋ว
ท่านนะ
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม

พักเดีย่ ว
ท่านละ

8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.8,900.-

ราคาเด็กทารก (อายุไม่ถึง 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 10,900.- ราคานี้รวมรายการทัวร์ ตั๋วเครื่องบิน

ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถรวม 1,750 บาท/ท่าน/ทริป
หัวหน้ าทัวร์จากเมืองไทยตามความพึงพอใจในการบริการ
(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง) **เด็กเก็บเท่าผูใ้ หญ่**
อัตราดังกล่าวขอสงวนเฉพาะผู้ทถี่ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
กรณีถือหนังสือเดินทางต่างชาติกรุ ณาเช็คราคาอีกครัง้
พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีทกี่ องตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีก่ รุ งเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิน้
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เงือ่ นไขการให้บริการ
1.

2.
3.
4.
5.

บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รบั ผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสดุ วิสยั
ที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของ
เที่ยวบิน รวมถึงกรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้า
เมื องของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมืองรวมทัง้ ในกรณี ท่ี ท่านจะใช้หนัง สือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีนา้ เงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอก ประเทศ
ใดประเทศหนึ่ง
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีท่ีคณะไม่ครบจานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ในการงดออกเดินทาง โดยทาง
บริษัทฯ จะแจ้งให้ทา่ นทราบล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
เมื่อท่านทาการซือ้ โปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถื อว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของ
หมายเหตุทกุ ข้อแล้ว

กรณีคณะออกเดินทางได้
1.
2.
3.

9

คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่านออกเดินทาง (ไม่มีหวั หน้าทัวร์)
คณะจองจานวนผูใ้ หญ่ 15 ท่านขึน้ ไปออกเดินทาง (มีหวั หน้าหัวหน้าทัวร์)
คณะจองไม่ถึงจานวนผูใ้ หญ่ 10 ท่าน ไม่ออกเดินทาง
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อัตราค่าบริการนีร้ วม
1.
2.
3.
4.
5.
6.

12

ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป ) รวมภาษี สนามบิน และภาษี นา้ มันไว้
เรียบร้อยแล้ว
ค่าที่พกั 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการที่ระบุ
หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกั น อุ บัติ เ หตุว งเงิ น ท่ า นละ 200,000 บาท เสี ย ชี วิ ต 1,000,000 บาท (เงื่ อ นไขตาม
กรมธรรม์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
** ลูกค้าท่านใดสนใจซือ้ ประกันการเดินทางสาหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถาม
ข้อมูลเพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
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- เบีย้ ประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 3 ล้าน
บาท]
ความครอบคลุมผูเ้ อาประกันที่มีอายุนอ้ ยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
[รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบตั ิเหตุ 1.5 ล้าน
บาท]
สัมภาระนา้ หนักไม่เกินท่านละ 30 กก.

อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
1.
2.
3.
4.

5.
6.

ค่าทาหนังสือเดินทางไทย
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์
เป็ นต้น
ค่านา้ หนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีท่ีเกินกว่าสายการบินกาหนด 30 กิโลกรัม
วีซา่ เข้าประเทศเกาหลี ในกรณีท่ีผเู้ ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ท่ีตอ้ งทา
วีซา่ เข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,750 บาท สาหรับผูท้ ่ีถือ
หนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน้ ก่อน
การส่งเอกสารยื่นวีซา่
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถรวม 1,750 บาท/ท่าน/ทริป
ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%

เงือ่ นไขการจอง
1.
2.
3.

4.
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ชาระเงินมัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 36 ชั่วโมงหลังการจอง โดยโอนเข้าบัญชีและส่ง
หลักฐานการ โอนเงินให้เจ้าหน้าที่ท่ีดแู ลเส้นทาง ที่น่งั จะยืนยันเมื่อได้รบั เงินมัดจาแล้วเท่านัน้
ส่งสาเนาหน้าพาสปอร์ตของผูท้ ่ีเดินทาง ที่มีอายุการใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
หากท่านที่ตอ้ งการออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ (กรณีลกู ค้าอยู่ตา่ งจังหวัด) ให้ท่านติดต่อ
เจ้าหน้าที่ ก่อนออกบัตรโดยสารทุกครัง้ หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจ้งเจ้าหน้าที่ ทางบริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้
หากในคณะของท่านมีผตู้ อ้ งการดูแลพิเศษ นั่งรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูส้ งู อายุ, มีโรค
ประจาตัวหรือไม่สะดวกในการเดินทางท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4-5 ชั่วโมงติดต่อกัน
ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดินทาง
เป็ นหมูค่ ณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ทงั้ หมด
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การชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทางบริษัทฯจะเรียกเก็บก่อนเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วันท่านควรจัดเตรียมค่า
ทัวร์ให้เรียบร้อยก่อนกาหนดเนือ่ งจากทางบริษัทต้องสารองค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าทีพ่ กั และตั๋วเครื่องบิน
มิฉะนัน้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.
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สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผูย้ ่ืนวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่า
ผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจาทัง้ หมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทัง้ จากประเทศไทยและประเทศ
สาธารณรัฐ เกาหลี ใต้ ไม่มี การคืนเงิ นทั้ง หมดไม่ว่ากรณี ใดๆทั้ง สิ น้ ในกรณี เจ็ บป่ วย จนไม่
สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทาการ
เลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงั้ นีท้ า่ นจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจาตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จา่ ยอื่นๆ
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรือค่ามัดจา
ที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงิ นได้
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่า
ทัวร์ทงั้ หมดไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณีใดๆ
กรณี ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ
เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้
**ส าคัญ !! บริ ษั ทท าธุ รกิ จ เพื่อ การท่ อ งเที่ย วเท่ า นัน้ ไม่ ส นับ สนุน ให้ลู ก ค้า เดิ น ทางเข้า
ประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและในขัน้ ตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและ
เกาหลีใต้ ขึน้ อยู่กบั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านัน้ ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคน
เข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทงั้ สิน้ **
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือ
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทัง้ สิน้
สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอม
ให้บตุ รเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
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หมายเหตุ
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.

8.
9.

10.
11.
12.
13.
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บริษัทฯ มีสิทธิ์ท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี ้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่
อาจแก้ไขได้
บริษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รับ ผิ ด ชอบใดๆ เหตุก ารณ์ท่ี เ กิ ด จากสายการบิ น ภั ย ธรรมชาติ
เหตุการณ์ไม่สงบทางการเมือง, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล, อุบตั ิเหตุ,
ความเจ็บป่ วย, ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เหตุสดุ วิสยั อื่นๆ เป็ นต้น
หากท่านยกเลิกก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้ สุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะ
ไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ทา่ นได้ชาระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมี
สิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ
รายการนีเ้ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองที่
นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนีอ้ าจ
เปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานีค้ ิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปั จจุบนั หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึน้ บริษัทฯ สงวน
สิทธิ์ท่ีจะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
กรณี เ กิ ด ความผิ ด พลาดจากตัว แทน หรื อ หน่ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้อ ง จนมี ก ารยกเลิ ก ล่า ช้า
เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะ
ดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่ จ ะจัด บริการทัว ร์อ่ื นทดแทนให้ แต่จ ะไม่คื นเงิ นให้ส าหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน
บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ท่ีระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทัง้ สิน้ แต่ทงั้ นีท้ างบริษัทฯจะ
จัด หารายการเที่ ยวสถานที่ อ่ื น ๆมาให้ โดยขอสงวนสิ ท ธิ์ ก ารจัด หานี โ้ ดยไม่แ จ้ง ให้ท ราบ
ล่วงหน้า
ในกรณีท่ีลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อน
ทุกครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทัง้ สิน้
บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทัง้ สิน้ บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านัน้
เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือ
ว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทงั้ หมดนีแ้ ล้ว
เกาหลี Snow Beautiful 6 วัน 3 คืน โดยสายการบินไทย

[GQ2ICN-TG007]

14. โรงแรมที่พกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกาหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับ
ประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกั ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตาม
การจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านัน้ โรงแรมที่ประเทศ
เกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีท่ีท่านมีความประสงค์
จะพักแบบ3ท่านขึน้ อยู่กับข้อจากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของห้องพักของแต่ละ
โรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทาให้ทา่ นไม่ได้หอ้ งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามที่ตอ้ งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ใน
แถบที่มีอณ
ุ หภูมิต่าเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูรอ้ นเท่านัน้
15. กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบต่อความ
เสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบตั เิ หตุตา่ งๆ ใดๆทัง้ สิน้
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่
เดินทางพร้อมคณะถื อว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจาคืน ไม่ว่า
กรณีใดๆ ทัง้ สิน้ และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่
ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ามันสน, ศูนย์เครื่องสาอาง และร้านพลอย
อะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิน 300 USD
ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานีเ้ ฉพาะนักท่องเที่ ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบ
Join Tour เท่านัน้ กรณี ตอ้ งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็ น
นักท่องเทีย่ วชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมี ช่างภาพมาถ่ายรู ปและช่วยดูแลอานวยความสะดวกตลอดการ
เดินทาง และในวันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายหากว่าท่านใด
สนใจสามารถซือ้ ได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซือ้ ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับความพึงพอใจของท่าน
ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซือ้ แต่อย่างใดแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผเุ้ ดินทาง
ได้รบั ทราบ
19. ในกรณีท่ีลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุก
ครัง้ มิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯจะ ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านัน้ ที่ผา่ นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทางานประจ าของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นาติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตร
พนักงาน นามบัตร จดหมายการทางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรอง
ออกโดยบริษัทผูจ้ ดั คณะ
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2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนาเงินสดติดตัวไปด้วย
ประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่
มีบตั รเครดิตคาร์ด) หากมีบตั รเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express,
Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดง
ให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทาง
กับผูป้ กครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคูก่ บั พาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
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