รห ัสโปรแกรม :17604 (กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

กำหนดกำรเดินทำง 22 มีนำคม – 11 เมษำยน 2563

โปรแกรมเดินทาง
ฟาร์มแกะ – สะพานแขวนโซกึมซาน - ชม แสง สี เสียง (SONATA OF LIGHT) - ล็อตเต้ โซล สกาย
สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้ รี – ศูนย์รวมเครือ่ งสาอางค์ – ช้อปปิ้ งทีย่ ่านเมียงดง
พระราชวังเคียงบกกุง – ศูนย์การค้าท้องถิน่
วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ – ออกเดิ นทางจากท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสายการบิน
เอเชียน่ าแอร์ไลน์

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ บริเวณชัน้ 1 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก
เคาน์เตอร์สายการบิน ASIANA AIRLINE หน้าเคาน์ เตอร์เช็คอิน ...16-19.... ใกล้ประตู
ทางเข้า หมายเลข ..9-10... โดยมีเ จ้า หน้ า ที่จ ากบริษัท ฯ คอยให้ก ารต้อ นรับ และอ านวย
ความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน (น้าหนักระเป๋ า 20 กิโลกรัม)
(ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน สายการบิน โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า)
ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำก
สัตว์ไม่ว่ำเนื้อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

22.50 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE เทีย่ วบินที่ OZ7485
หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกันนับว่าเป็ นสายการบินทีม่ ฐี านอยู่ทก่ี รุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี และ
เป็ นหนึ่งในสองสายการบินหลักของเกาหลีใต้ เอเชียนาแอร์ไลน์เป็ นสมาชิกของ Star Alliance และ
ถือว่าเป็ นสายการบินระดับ 5 ดาวเลยทีเ่ ดียว

วันที่สองของการเดิ นทาง

เดิ นทางถึงสนามบิ นอิ นชอน - ฟาร์มแกะ – สะพานแขวนโซกึมซาน - ชม แสง สี เสียง
SONATA OF LIGHT
05.35 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ซึง่ เป็ นท่าอากาศยานนานาชาติของเกาหลีใต้
(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศ
เกาหลี) และผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ฟาร์มแกะ (SHEEP FARM) ฟาร์มเลี้ยงแกะอันกว้างใหญ่
ถูกล้อมรอบด้วยเส้นทางเดินเป็ นวงกลมยาวไปตามแนวเทือกเขา เป็ นสถานทีท่ ม่ี คี วาม
ลงตัวเป็ นอย่างดีระหว่างความสวยงามของเส้นทางเดินเล่นในฟาร์ม กับรูปร่างขนาด
ใหญ่ ของเทือ กเขา ด้ว ยความที่มีบรรยากาศและความงดงามทางธรรมชาติท่ีเ ป็ น
ลักษณะเฉพาะของทัง้ 4 ฤดูกาล ไม่ว่าจะเป็ นในฤดูใบไม้ผลิ,ฤดูรอ้ น, ฤดูใบไม้ร่วงและ
ฤดูหนาว ทีท่ าให้นึกไปถึงบรรยากาศอันงดงามของเทือกเขาแอลป์ ในยุโรป โดยฟาร์ม
แห่งนี้นกั ท่องเทีย่ วจะสามารถสัมผัสกับประการณ์ในการให้หญ้าแห้งแก่แกะทีม่ จี านวน
มากกว่า 50 ตัว ทุกท่านสามารถเพลิดเพลินกับการเดินเล่นตามเส้นทางเดินเล่ นใน
ฟาร์มและเก็บรูปความประทับใจ
อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้ ชาบู คาลบี้ จิมดัก บลุโกกิ บิบมิ บับ ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ สะพานแขวนโซกึมซาน (MOUNT SOGEUM SWINGING BRIDGE)
ตัง้ อยู่ในจังหวัด วอนจู สะพานแขวนโซกึมซานเป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สุด ในเกาหลี
โดยสะพานแห่งนี้กว้าง 1.5 เมตร และมีความยาวถึง 200เมตร สะพานแห่งนี้ได้เปิ ดให้ใช้
บริการครัง้ แรกในวันที่ 11 มกราคม 2018 นอกจากนี้ยงั มีการติดตัง้ สกายวอล์คพืน้ กระจก
ใสทีห่ อชมวิวทีอ่ ยู่ดา้ นข้างสะพาน การทีท่ ุกท่านได้ยนื อยู่บนพืน้ กระจกใส จะทาให้คุณรูส้ กึ
เหมือนกับได้เดินอยู่บนก้อนเมฆเลยทีเดียว สถานทีท่ ่องเทีย่ วนี้คล้ายกับเกาะนามิได้เลย
ห้อมล้อมด้วยทิวทัศน์ อนั น่ าตื่นตาตื่นใจของธรรมชาติอนั งดงามในช่วงต้นไม้เปลี่ยนสี
จะสวยมาก นอกจากมีแม่น้ าซัมซันชอนเป็ นแม่น้ าสายหลักของเมืองวอนจู ทอดยาวสุด
สายตา เหมาะสาหรบถ่ายรูปเก็บความประทับใจและความสวยงานของธรรมชาติ

จากนัน้ พาทุกท่านชม แสง สี เสี ยง (SONATA OF LIGHT) ซึ่งถือว่าเป็ นหนึ่งในโชว์
แสงสีเสีย งที่น่า ตื่นตาตื่น ใจและแปลกใหม่ แสดงให้เห็นถึง วิถีทศั น์ ท่มี ีชีวิต ชีว าและ
มีเสน่ หใ์ นยามค่าคืน ความสวยงามนี้จดั แบ่งเป็ น 5 โซนประกอบไปด้วย การบรรเลง
ดนตรีด้วยจังหวะของแสงจันทร์กลางสระบัว การแสดงแสงสีระยิบระยับเปรียบเสมือน
หิง่ ห้อยเคลื่อนที่ตามจังหวะ การแสดงแสงไฟบนพื้นทางเดินเป็ นรูปดอกไม้ต่างๆ ที่
เคลื่อนไหวไปมา การแสดงออเคสตร้าบอกเล่าเรื่องราวในป่ าแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ
และการแสดงดนตรีแ บบผ่อ นคลายควบคู่ไปกับแสงจัน ทร์ยามค่ า คืน สถานที่แห่ง นี้
เหมาะกับการเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีไ่ ม่ควรพลาดเลย
อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้ ชาบู คาลบี้ จิมดัก บลุโกกิ บิบมิ บับ ฯลฯ

นาเข้าพักที่ OAK VALLEY SKI RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดิ นทาง

ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์ - ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี – ศูนย์รวมเครือ่ งสาอางค์ –
ช้อปปิ้ งที่ย่านเมียงดง

รับประทานอาหารเช้าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้า จะไม่แตกต่ างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่ จ ะต่ างตรงที่จานวนจาน
(ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
พาทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE SEOUL SKY (ล็อตเต้ โซล สกาย) ตัง้ อยู่ใจกลางกรุงโซล
เป็ นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีและสูงเป็ นอันดับที่ 5 ของโลกมี ทงั ้ หมด 123 ชัน้ ความสูงอยู่ท่ี
ประมาณ 555 เมตร เรียกได้ว่าเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล สาหรับหอชมวิว
“Seoul Sky” ซึง่ ได้ถูกบันทึกให้เป็ นหอชมวิวทีส่ งู เป็ นอันดับสามของโลก และจะเปิ ดให้เข้า
ชมในเดือนเมษายน 2017 ซึ่งตัง้ อยู่บนชัน้ 117-123 ของตึกที่สูงที่สุดในโซลอย่าง “Lotte
World Tower” Seoul Sky นัน้ ได้ทาลาย 3 สถิตขิ อง Guinness World Records อย่างแรก
เลยคือ “ชัน้ ลอยฟ้ าทีอ่ ยู่สงู ทีส่ ดุ ในโลก” บนชัน้ 118, “ลิฟต์ทเ่ี ร็วทีส่ ุดในโลก” ทีม่ คี วามเร็วถึง
600 เมตรต่ อนาที และสุดท้ายคือ “ระยะทางของลิฟต์ท่ยี าวที่สุดในโลก” Seoul Sky
ถูกดีไซน์ภายใต้คอนเซปท์ “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความ
ภาคภูมใิ จของเกาหลี)
พาท่านเดินทางเข้าสู่ LOTTE WORLD (สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์) เป็ นสวนสนุ กในร่ม
ขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ที่น่ีมที งั ้ สวนสนุ กในร่ม ซึ่งจัดได้ว่าเป็ นสวนสนุ กในร่มที่มชี ่อื เสียง
ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมีโซนสวนสนุ กกลางแจ้ง ที่สร้างเป็ นเกาะอยู่กลาง
ทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)สัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็คอื แรคคูนทีช่ ่อื Lotty
และ Lorry ทัง้ คู่เป็ นแฟนกัน สวนสนุกแห่งนี้ มีการแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็ น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุ ก
ในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนักสาหรับเด็กเล็ก
เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกับมีลานสเก็ตน้ าแข็งไว้บริการพร้อม 2.ส่วน

อีกโซนนึงจะเป็ นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยังด้านนอกสู่ Magic Island เต็มไปด้วยเครื่องเล่นหวาดเสียวแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ให้ได้
สนุกสนานกันตลอดทัง้ สีฤ่ ดู เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing เป็ นเครื่องเล่นแนวเอ็กซ์ตรีมของทีน่ ่ี สาหรับคนชอบความ
หวาดเสียวและท้าทายไม่ควรพลาด
อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้ ชาบู คาลบี้ จิมดัก บลุโกกิ บิบมิ บับ ฯลฯ

จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE SHOP (ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี)
ที่น่ีมีสนิ ค้าชัน้ นาปลอดภาษีใ ห้ท่า นเลือกซื้อ มากมายกว่ า 500 ชนิ ด น้ าหอม เสื้อผ้า
เครื่องสาอางค์ กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรด์ดงั อาทิเช่น Dior, Gucci,
Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp,
Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N,
Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel,
Jo Malone, Perfumes ฯลฯ

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ COSMETIC SHOP (ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์) ประเภทเวช
สาอางค์ทห่ี มอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเ่ หมาะกับผูท้ ่มี ี
ปั ญหาผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็ นสิว มีร้วิ รอย ฝ้ า กระ จุดด่างดาใบหน้าหมองคล้า อยากผิวขาว
สว่างใส ไร้รว้ิ รอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิ แบบสาวเกาหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม

จากนัน้ นาท่าน MYEONGDOGN MARKET (ช้ อปปิ้ งที่ ย่านเมียงดง) ได้ช่อื ว่าเป็ น
แหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกัน
อย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า ,รองเท้า,กระเป๋ า,
เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รู้จกั อย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige,
Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดับ, ซีดเี พลง, วีซดี -ี ดีวดี หี นังและ
ซีรย่ี ฮ์ ติ ตลอดจนของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า

อิ สระอาหารเย็น
นาเข้าทีพ่ กั INTERCITY SEOUL หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน

วันที่สี่ของการเดิ นทาง

พระราชวังเคียงบกกุง – ศูนย์การค้าท้องถิ่ น - เดิ นทางกลับสู่ประเทศไทย

รับประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จานวนจาน (ใส่
กับข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBOKGUNG ) พระราชวัง
เคีย งบกกุ ง นัน้ ขึ้น ชื่อ ว่ า เป็ น พระราชวัง ไม้โ บราณที่มีข นาดใหญ่ มีค วามเก่ า แก่ แ ละ
สวยงามที่สุด เป็ นทัง้ สัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล สร้างขึน้ ใน
ปี ค.ศ. 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนนั ้ ภายในพระราชวังมีอาคาร
และตาหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญีป่ ่ นุ อาคารส่วนใหญ่กไ็ ด้
ถูกทาลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านัน้ ปั จจุบนั ได้มกี ารก่อสร้างหมู่พระทีน่ งที
ั ่ เ่ คย
ถูกทาลายขึน้ มาใหม่ในตาแหน่งเดิม คาว่าเคียงบกกุงนัน้ หมายถึง พระราชวังแห่งพรทีม่ ี
แสงสว่ า ง ภายในบริเ วณของพระราชวัง แห่ ง นี้ มีส ถาปั ต ยกรรมที่น่ า สนใจดัง นี้ คือ
พระทีน่ งคึ
ั ่ นจองวอง และศาลาเคียงเฮวรู ซึง่ ตัง้ อยู่ภายในบริเวณสระน้ า มีทศั นียภาพที่
สวยงามมากที่ซ่งึ เคยเป็ นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และ ทุกๆ ชัวโมงจะมี
่
พธิ ี
ผลัดเปลีย่ นเวรยาม บริเวณด้านหน้าของพระราชวังเคียงบกกุงอีกด้วย (พิเศษบริการชุดฮันบก ฟรี)
อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้ ชาบู คาลบี้ จิมดัก บลุโกกิ บิบมิ บับ ฯลฯ
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ ศูนย์การค้าท้ องถิ่ น (LOCAL SHOPPING CENTER)
เป็ นสถานที่รวมสินค้าท้องถินขนาดใหญ่ท่มี ีสนิ ค้าไว้มากมายหลายชนิดและหลายยี่ห้อ
เรียกได้ว่าไปทีเ่ ดียวได้ครบทุกอย่าง แพ็คกลับไทยกันสมใจ ภายในศูนย์ชอ็ ปปิ้ งประกอบ
ไปด้วย ขนมยอดฮิตต่ างๆ นมกล้วย ชา กาแฟ โซจู บะหมี่ เครื่องปรุง ขนมพื้ นเมือ ง
เกาหลีหลากชนิด เช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลต กิมจิ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น
ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสาอางค์ ผ้าห่ม และสมุนไพรขึน้ ชื่อของ

เกาหลีใต้ ให้ทุกท่านได้เลือกชิม เลือกช็อป และซือ้ กลับไปเป็ นของฝากของทีร่ ะลึกให้กั บั คนพิเศษ

17.25 น. เหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE เทีย่ วบินที่
OZ7475
21.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานเชียงใหม่โดยสวัสดิภาพ
*สายการบินอาจมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน น้าหนักกระเป๋ า 20 กิโลกรัม / 1 ชิน้

**กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั *** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วทีร่ ะบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่าเสียเวลา ค่าเสีย
โอกาส และค่าใช้จ่าย ทีล่ กู ค้าและบริษทั จ่ายไปแล้ว
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรือ่ งผูแ้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเทีย่ ว แต่ไป
ด้วยวัตถุประสงค์อ่นื เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม ASIANA PLUS + SPECIAL SPRING (CNX-ICN-CNX) ทาง
แลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพือ่ ให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (3,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเทีย่ วจริงๆ
เดินทางท่องเทีย่ วพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คนื เต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบตั ติ าม
เงือ่ นไขดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินประกันกรณีลกู ค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ทีป่ ระเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ ม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเทีย่ วหลังเวลาเครือ่ งลงประมาณ 1 ชัวโมง
่ ทางทัวร์ไม่มนี โยบายให้คณะรอ ท่านทีต่ ดิ ด่านตรวจคน
เข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพือ่ ความเป็ นระเบียบและคณะได้
ท่องเทีย่ วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

โปรดอ่านก่อนทาการจองทุกครัง้
‼สำคัญ‼
เพื่อประโยชน์ของท่ำน กรุ ณำอ่ำนอย่ำงละเอียด เพื่อประกอปกำรตัดสิ นใจ

ทัวร์ เกำหลีน้ ี เป็ นโปรโมชัน่ รำคำพิเศษ มีเงื่อนไขและข้อจำกัดเป็ นกรณี พิเศษดังนี้
กรุ ณำอ่ำนเงื่อนไขต่ำงๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่ำน และประกอบกำรตัดสิ นใจซื้ อทัวร์ เกำหลีโปรโมชัน่
1. ทัวร์เกำหลี Super save นี้ เป็ นรำยกำรแบบ Join tour มีตวั กลำงในกำรจัดทัวร์
2. ทุกคณะทัวร์ จะไม่มีทวั ร์ ลีดเดอร์ ที่เดินทำงไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้ำหน้ำที่ส่งทัวร์ ที่สนำมบิน เพื่อแนะนำขั้นตอนและ
รำยละเอียดกำรนัดหมำยต่ำงๆ และแจกเอกสำรกำรเดินทำง และมีไกด์รอรับอยูท่ ี่เกำหลี
3. อำจมีกำรเรี ยกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บำท (วัตถุประสงค์คือเพื่อป้ องกันกำรโดดกรุ๊ ปทัวร์ ) และจะได้รับเงินคืน
หลังจำกวันที่เดินทำงกลับภำยใน 7-14 วัน
4. ทัวร์ เกำหลีน้ ี เป็ นโปรโมชัน่ รำคำพิเศษ ที่เรำได้ทำกำรดีลรำคำตัว๋ เครื่ องบินกับสำยกำรบิน Low Cost เกำหลี หลำยสำย
กำรบิน เช่น T Way, East star และอื่นๆ ได้ในรำคำต่ำมำก จึงทำโปรโมชัน่ ทัวร์ รำคำนี้ได้
5. จำกสัญญำของสำยกำรบิน แต่ละกรุ๊ ปที่ออกเดินทำงอำจจะใช้สำยกำรบินที่แตกต่ำงกัน ทำงบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำร
แจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรื อสำยกำรบิน ก่อนเวลำเดินทำงไม่นำน ซึ่ งอำจมีผลทำให้
**เกิดกำรเปลี่ยนแปลงเวลำนัดหมำยที่สนำมบินได้ 2-5 ชม.**
หรื อ **มีกำรเปลี่ยนเที่ยวบิน / เมืองที่เครื่ องบินลงจอด**
กรุ ณำเผื่อเวลำเดินทำง โดยเฉพำะท่ำนที่ตอ้ งเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัด
6. ท่ำนอำจได้รับใบนัดหมำยก่อนเดินทำงเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็ น 2-3 วัน ก่อนกำรเดินทำง)
7. นอกจำกนี้ กำรเดินทำงโดยสำยกำรบิน Low cost เกำหลี อำจเกิดกรณี "เรี ยกที่คืน" จำกบำงสำเหตุ เช่น กำรเปลี่ยน
ขนำดเครื่ องบิน หรื อเพื่อนำที่นงั่ ไปใช้กบั กรุ๊ ปของคนเกำหลี ซึ่ งสำยกำรบินอำจจะแจ้งก่อนวันเดินทำงเพียง 2-4 วัน
เท่ำนั้น
***เหตุกำรณ์ไม่สะดวกเหล่ำนี้ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่อำจจะเกิดขึ้นได้ หำกเกิดเหตุดงั กล่ำวขึ้น ทำงบริ ษทั จะพยำยำมอย่ำง
สุ ดควำมสำมำรถ ในกำรหำทัวร์ ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่ งอำจมีค่ำใช้จ่ำยส่ วนต่ำงเกิดขึ้น) หรื อ คืนเงินเต็ม
จำนวน เรำไม่สำมำรถรับผิดชอบในเรื่ องของ "กำรแลกเงินคืน" หรื อ "ค่ำใช้จ่ำยในกำรเตรี ยมอุปกรณ์ท่องเที่ยว" หรื อ
ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆ ได้ค่ะ***

ทั้งหมดที่กล่ำวมำ คือข้อจำกัดของทัวร์ เกำหลีตน้ ทุนต่ำ นอกเหนื อจำกทัวร์ ดงั กล่ำว บริ ษทั ยังมีทวั ร์ เกำหลี รำคำปำนกลำง
ให้ท่ำนพิจำรณำ ซึ่ งค่อนข้ำงแน่นอนในกำรเดินทำงมำกกว่ำ แต่รำคำจะสู งกว่ำรำวๆ 3,000-8,000 บำท เนื่องจำกใช้สำย
กำรบิน Air asiaX, กำรบินไทย หรื อ Korean air เป็ นต้นคะ สำหรับลูกค้ำต้องกำรควำมแน่นอน เรำมีให้เป็ นตัวเลือกค่ะ

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ราคาโปรโมชัน่

ราคาปกติ

รำคำและพีเรียดกำรเดินทำงขึน้ อยูก่ ับตั๋วในแต่ละวัน ยัง
ไม่ระบุแน่นอน… โปรดสอบถำมกับทำงเซล

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

***ราคาโปรโมชัน่ มีจานวนจากัด(ราคายึดตามหน้ าเว็บไซต์)
เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชันช
่ าระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชาระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด รวมถึงกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิในการเดิ
นทางกับทางบริษทั
์

ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิหั์ วหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

-

ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ ทีส่ งั ่
เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)

ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซ่า
ด้วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
- จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
- ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศชาระเพิม่ ท่านละ
3,000 บาท)
- เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
- หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุ ดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ วเท่านัน้
(หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ )
- ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ที ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้ าที่กรมแรงงาน
ทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
- ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่ร่วมเดินทางท่องเทีย่ วบางรายการ,
ไม่รบั ประทานอาหารบางมือ้ เนื่องจากค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
- ทางบริษัท ฯจะไม่ ร ับ ผิด ชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิด สิ่ง ของสูญ หายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด อุ บ ัติเ หตุ ท่ีเ กิด จาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
- ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
- การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ท่รี ฐั บาลประกาศในปี นัน้ ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุด
ทาการของบริษทั
- มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษัท
กากับเท่านัน้
- หากท่านที่ต้องการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว
เพื่อป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาด

-

จากสายการบิน โดยไม่ ไ ด้แ จ้ง ให้ท ราบล่ ว งหน้ า ซึ่งอยู่เ หนือ การควบคุ มของทางบริษัท ทางบริษัท จะไม่ร ับผิด ชอบและ
คืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็ นเงินไทย
3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิการตั
์ ดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่ านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

-

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

