ทัวร์ เกาหลี : TOUR14281

โรบิ้นฮูด 5D3N By XJ
FUNNY FISHING SUN
☛

เทศกาลตกปลาน้าแข็ง

☛ สน ุกสนานกับการเล่นสกี ณ สกีรสี อร์ท

☛ สวนสนกุ EVERLAND

☛ พิพิธภัณฑ์สามมิติ

☛ ชิมสตรอเบอรี่ สดๆจากไร่

☛ ย่านฮงอิก

☛ พระราชวังชางด๊อกก ุง
☛ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ช ุดฮันบก
☛ N-Seoul Tower
☛ ช้อปปิ้ ง 2 ตลาดดัง ตลาดทงแดมุน – ตลาดเมียงดง
☛ บินตรงสูอ่ ินชอนโดยสายการบิน AIR ASIA X น้าหนักกระเป๋า 20 KG
วันแรก

กร ุงเทพฯ –อินชอน – เทศกาลตกปลาน้าแข็ง

☛ พัน.กซู📢
วอน
1 คืนนทางพร้
โซล 2อคืมกันนเที
วเต็มนไม่
มีอิสอระง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4
05.30
คณะเดิ
ที่ส่ยนามบิ
ดอนเมื
สายการบิน AIR ASIA X เจ้าหน้าที่จากบริษทั ฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้ เครื่อง
(หัวหน้าทัวร์แนะนาการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA X (น้าหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน ทัง้ ขาไป
และขากลับหากต้องการซื้อน้าหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย)

**หมายเหต ุ**

เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสาร
พร้อม ณ ประต ูขึ้นเครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออก 30 นาที

08.05 น. ✈ บินลัดฟ้าสูส่ าธารณรัฐเกาหลีใต้ ด้วยเที่ยวบิน XJ708
15.20 น.

เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2
ชัว่ โมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชพาท่านข้ามทะเลตะวันตก
ด้วยสะพานแขวนยองจองหรือสะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า4.42กม.และมียอดโดมสูง
107 เมตร

จากนัน้

นาท่านเดินทางสู่งาน เทศกาลตกปลาน้ าแข็ง ที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับ 1
ของเกาหลี ซึ่งในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนนับล้านคนต่อปี ให้ท่านได้
ลองสัม ผัส บรรยากาศการตกปลาเทราท์ภ เู ขา หรื อ Saccheoneo บน
แม่ น ้า Hwacheongang ซึ่ ง จะเปลี่ ย นสภาพเป็ นน ้า แข็ ง ซึ่ ง มี ค วามหนา
ประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิด นี้เป็ นปลาสายพันธ์เดียวกันกับ
ปลาแซลมอน ซึ่งอาศัยอยู่ในนา้ เย็นอุณหภูมิ ตา่ กว่า 20 องศาเซลเซียส
ซึ่งเป็ นปลาที่มีความสวยงามและมีรสชาติหวานมันอร่อย สามารถนามา
ทาเป็ นซูชิหรือซาซิมิมารับประทานได้ (ราคาทัวร์ไม่รวมค่าอ ุปกรณ์ตก
ปลา, ค่ า เครื่อ งเล่น และค่ า กิ จ กรรมต่ า งๆราคาประมาณ 500
บาท ) หรือ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ ในบริเวณ งานเทศกาล
ซึ่งจะหลายกิจกรรมให้ท่านได้ทดลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนวสเลด, สเก็ตนา้ แข็ง, รถไฟ
นา้ แข็ง, รถATV เป็ นต้น

เย็น

🍴 บริการอาหาร เมนูชาบูชาบู ส ุกี้หม้อไฟสไตล์เกาหลี

พักที่

 โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในซ ูวอน 

วันที่สอง

เช้า

ไร่สตรอเบอรี-่ สนกุ สนานกับการเล่น สกี - สวนสนกุ EVERLAND - LINE FRIEND ศ ูนย์โสม
รัฐบาล - ศนู ย์สมุนไพร- ตลาดทงแดมุน
🍴 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอเบอรี่ ลูกสตรอเบอรี่ลกู โตๆ ให้ท่านได้ชิม
สตรอเบอร์รี่ ส ดๆหวานฉ่า จากไร่ นอกจากนั้น ท่ า นยัง สามารถซื้ อ
กลับมาฝากคนที่ ท่านรัก ที่เมืองไทยได้ดว้ ย โดยจะมีการแพ็ คใส่กล่อ ง
สวยงามและส่งให้ท่านวันสุดท้าย

จากนัน้

ให้ท่านได้สนุก กับ การเล่น สกี บนลานสกีขนาดใหญ่ ยางจิไพน์ สกีรี
สอร์ท / คังชน สกีรีสอร์ท ประกอบไป ด้วยเนินสกีถึง 2 เนินด้วยกันแบ่งเป็ นเนินสกีสาหรับผูฝ้ ึ กหัดเล่น 1
เนิน, และเนินสาหรับผูท้ ี่เล่นชานาญแล้ว 1 เนิน (ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่ า
อ ุปกรณ์การเล่นสกี, สกีลิฟท์, สโนว์สเลด สกีค่าเล่นรวมชดุ ประมาณ
50,000 วอน กอนโดล่าประมาณ 15,000 วอนสาหรับท่านที่เล่นเก่ง
แล้วสามารถไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ครับ **กอนโดล่า หรือ เคเบิล
ขึ้นอยูก่ บั สถานที่ว่ามีให้บริการหรือไม่**) มีเวลาให้ท่านได้สนุกกับการเล่น
สกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอนั ตราย เตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุง

มือสกีผา้ พันคอแว่นกันแดดเสื้อแจ๊คเก็ตกันนา้ หรือผ้าร่มและกางเกงรัดรูปขอคาแนะนาและฝึ กวิธีการเล่น
จากไกด์ทอ้ งถิ่นก่อนลงสนามจริงเพื่อความปลอดภัยของท่านเองเป็ นสาคัญ
นาท่านเดินทางสู่สวนสนุก EVERLAND ซึ่งถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลีเป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ โดยมีบริษทั ซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตัง้ อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นงั ่ กระเช้าลิฟท์ และ
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ ที่นที่ ่านจะพบเจ้าป่ าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย
และสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสวร์ หนอนสะบัด รถไฟเหาะรางไม้ ซึ่งเป็ น
ไฮไลค์ของสวนสนุกแห่งนี้ และชมสวนดอกไม้ซึ่งกาลังบานสะพรัง่
อวดสีสันเต็ มสวน (ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับ สภาพอากาศ) ด้ว ยบัต รเข้าชม
แบบไม่จากัดจานวนรอบและในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ท่านจะได้พบ
กับ LINE FRIEND STORE ซึ่งภายในจะเป็ นสินค้าที่ออกแบบตามตัว
สติ๊กเกอร์ใน แอพพลิเคชัน่ ไลน์ ไม่ว่าจะเป็ น ตุก๊ ตา ซองใส่พาสปอร์ต
ร่ม สมุดโน้ต แก้วนา้ สร้อยคอ และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือก
ซื้อสินค้า และบริเวณหน้าร้านก็ตกแต่งสวยงาม มีหมี BROWN และ
กระต่าย CONY อยู่บริเวณหน้าตึกให้ได้ถ่ายรูปเล่นอีกด้วย
กลางวัน

🍴บริการอาหารเมนู หมูยา่ งเกาหลี (PORK CALBI)
นาท่านรูจ้ ักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพรโสมถูกนามาใช้เพื่อสุขภาพเป็ นเวลา
นานากว่า 2,000ปี ในตารายาแผนโบราณจีนระบุว่าโสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ
ย่อยอาหารและปอดช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบารุง
หัวใจป้องกันโรคหัวใจขาดเลือดเสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆนีโ้ สมเกาหลีอาจจะ
ได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโกทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์โสมเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ได้สาหรับผูท้ ี่คานึงถึง
สุขภาพในปั จจุบนั นาท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศนู ย์สมุนไพร เป็ นสมุนไพร ชาวเกาหลีร่นุ ใหม่นิยม
นามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์

จากนัน้

นาท่านเดินทางสู่ ตลาดทงแดมุน เขตธุรกิจสาคัญที่เติบโตขึน้ จากพลังห้างสรรพสินค้าชัน้ นาต่างๆ แหล่ง
เสื้อผ้าแฟชัน่ ชื่อดังของเกาหลี ทัง้ ขายส่งและขายปลีก คล้ายกันกับ Platinum Fashion Malls บ้านเรา อิสระให้
ทุกท่านช้อปปิ้ งอย่างเพลิดเพลิน

เย็น

🍴 บริการอาหารเย็นด้วยโอซัมพล ุโกกิ

พักที่

 โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล 

วันที่สาม

พระราชวังชางด็อกก ุง - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย + ใส่ช ุดฮันบก – น้ามันสนเข็มแดง
–ศนู ย์เครือ่ งสาอาง – Duty Free – ตลาดเมียงดง

เช้า

🍴 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม

จากนัน้

นาท่านชมความสวยงามและทรงคุณค่า ของ พระราชวังชา
งด๊อ กก งุ (Changdeokgung) จนได้รับการขึ้นทะเบี ยนให้เป็ น
หนึ่งในมรดกโลกทางด้านวั ฒ นธรรมขององค์การยูเนสโก
เป็ นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็ นที่ประทับ
ของกษัตริยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง
(Seonjeong) พระราชวังชางด๊อก มีอทุ ยานที่ได้ชื่อว่าสวยและ
ร่มรื่นที่สดุ ตัง้ อยู่ดา้ นหลังของพระราชวัง นัน่ คือ อุทยานพี
วอน (Bewon) หรื อ ฮู ว อน (Huwon) หรื อ สวนลั บ สวน
ต้องห้ามภายในอุทยานนอกจากหมูแ่ มกไม้แล้วยังมีศาลา สะพานเล็กๆ และสระนา้ โดยเฉพาะสระพันโดจี ที่

มีศาลาหลังคารูปพัดตัง้ อยู่ริมสระ เป็ นที่โปรดปรานของพระเจ้าอินโจกษัตริยอ์ งค์ที่ 16 ของราชวงศ์โชชอน
ยิ่งนัก
จากนัน้ นาท่านสู่ ศนู ย์น้ามันสนเข็มแดง ปั จจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันใน
เส้นเลือดทัว่ ทัง้ ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็ นต้น
กลางวัน

จากนัน้

🍴 บริการอาหารกลางวันด้วยเมนูไก่ตนุ๋ โสม (SAMGYETANG)
นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้
การทาสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติความเป็ นมาและความผูกผันที่ชาว
เกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้นอกจากนี้ที่นี่ยังมีบริการถ่ายรูป
เป็ นที่ระลึกและเก็บภาพแห่งความประทับใจในชดุ ฮันบก ซึ่งเป็ นชุดประจา
ชาติของเกาหลีอี ก ด้ว ย เดินทางสู่ ศ นู ย์เครื่องสาอางค์ ให้ท่านชมและ
เลือกซื้อเครื่องสาอางและเวชสาอางแบรนด์ชนั้ นาของเกาหลี ที่ COSMETIC
ยี่หอ้ คุณ ภาพที่ผหู้ ญิ งชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาวแล้วให้ความสาคัญ กับ
เรื่องผิวหน้าค่อนข้างมากโดยเฉพาะในกลุ่มบารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และ
เครื่องสาอางผสมสมุนไพร จากนัน้ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ
ห้า งปลอดภาษี ที่ DUTY FREE ท่ า นได้เ ลื อ กซื้ อ สิ น ค้า แบรนด์ เ นมน าเข้า จากต่ า งประเทศมากมาย
หลากหลายชนิดรวมทัง้ สินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี
นาท่านช้อปปิ้ งตลาดดังที่สดุ ของเกาหลี ตลาดเมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบ
ว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไรก้าวลา้ นาสมัยเพียงใดท่าน
จะต้อ งมาที่ เมี ยงดงแห่ ง นี้พ บกับ สิน ค้าวั ย รุ่น อาทิ เสื้อ ผ้า
บุรษุ -สตรี เครื่ อ งสาอางดัง ๆอาทิ ETUDE HOUSE, SKIN
FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE
หรืออี กมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ ซึ่ งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย
2-3 เท่า

เย็น

🍴 บริการอาหารเย็นด้วย เมนู BBQ BUFFET

พักที่

 โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล 

วันที่สี่ (XJ709)

N-Seoul Tower – SUPERMARKET – สนามบินอินชอน – กร ุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านขึ้น หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูก
เดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ
ในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมือง
แบบรอบทิศ360 องศาและท่านสามารถคล้องกุญแจคู่รักตาม
ความเชื่อได้ (อิสระไม่รวมลิฟท์) จากนั้นนาท่านเดินทางไปดูแล
สุข ภาพต่ อ กั บ น้ า มัน สนเข็ ม แดง ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ที่ ส กั ด จาก
นา้ มันสนที่ มีสรรคุณ ช่วยบ ารุงร่างกายลดไขมันช่วยควบคุม
อาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวันด้วย เมนูไก่พะโล้วน้ ุ เส้น (Jimdak)

นาท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซ ุปเปอร์มาร์เก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหินซีเรียล
ช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม
เครื่องสาอางโสม เป็ นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)
นมกล้วย สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินอินชอน
16.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ กร ุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ709

20.45 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง กร ุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

วันที่สี่ (XJ703)
เช้า

กลางวัน

N-Seoul Tower – น้ามันสนเข็มแดง-ย่านฮงอิก – พิพิธภัณฑ์สามมิติ SUPERMARKET
🍴 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นาท่านขึ้น หอคอยโซลทาวเวอร์ ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียง
ลูกเดียวใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล1 ใน17 หอคอยเมืองที่
สูงที่สดุ ในโลก ใจกลางเมืองหลวงชมทัศนียภาพกรุงโซลและ
ชานเมื อ งแบบรอบทิ ศ 360 องศาและท่ า นสามารถคล้อ ง
กุญแจคู่รักตามความเชื่อได้ (อิสระไม่รวมลิฟท์) จากนั้นนา
ท่ า นเดิ น ท างไปดู ส ุ ข ภาพ ต่ อ กั บ น้ ามั น สน เข็ ม แด ง
ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากนา้ มันสนที่มีสรรคุณช่วยบารุงร่างกาย
ลดไขมันช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย
🍴 บริการอาหารกลางวันด้วย เมนูไก่พะโล้วน้ ุ เส้น (Jimak)

น าท่ า นอิ ส ระชม TRICK EYE MUSEUM ผลงานการ
สร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติโดย
ท่านจะได้สนุกสนานกับ การถ่ายรูป แอ็ คชัน่ ท่าต่างๆที่
เกิ ดจากความคิด สร้างสรรค์และจิ นตนาการของการ
สร้า งภาพโดยใช้เทคนิ ค พิ เศษจากภาพสามมิ ติที่ ร วม
ทฤษฎี ท างวิ ท ยาศาสตร์แ ละการซ้อ นภาพโดยกระตุน้
ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผชู้ ม
เข้า ไปมี ส่ว นร่ว มถ่ า ยภาพเมื่ อ ผ่า นเข้า ไปในภาพนั้น ๆ
ภาพ ทุ ก ภาพ จะออกมาดู ป ระหนึ่ ง เหมื อนจริ ง ใน
เหตุการณ์จนท่านจะอุทานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบ
จะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง จากนัน้ นาท่านเดินเล่น ย่านฮงอิก ที่นี่เป็ นย่านที่เหล่านัก
ศิลปะและนักท่องราตรีทั้งหลายไม่มีใครไม่รจู้ ัก เพราะที่นี่มีผลงานศิลปะที่ส่วนใหญ่เป็ นศิลปะแนวร่วมสมัย
จัดวางแสดงเต็มพื้นที่ของถนนปิ กัสโซ่ที่ขึ้นชื่อของย่านนี้ นอกจากนั้นที่นี่ยังมีผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหาร
มากมายเรียงรายตามตรอกซอกซอยแทบทุกแห่ง จึงทาให้ที่นี่เป็ นสีสนั ของกรุงโซลที่นกั ท่องเที่ยวนิยมมา
เยี่ยมเยียนไม่ขาดสายทัง้ กลางวันและกลางคืน
จากนัน้

นาท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซ ุปเปอร์มาร์เก็ต สาหร่าย ขนม
ต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม
ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอาง
โสม เป็ นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มาม่าเกาหลี)นมกล้วย

🍴 บริการอาหารเย็นด้วย เมนู BIMBIMBAB + SOUP

เย็น

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสูส่ นามบินอินชอน
วันที่หา้

สนามบินอินชอน - กร ุงเทพฯ

00.20 น.

✈นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ703

04.20 น.

ถึงสนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปลี่ยนหรือเปลีย่ นแปลงได้โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทัง้ นี้โดยคานึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ

และหากล ูกค้าท่านใดจะต้องมีการจองตัว๋ เครือ่ งบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือรถไฟกร ุณาแจ้งให้
เจ้าหน้าที่ของบริษทั ทราบก่อนจองท ุกครัง้ ไม่เช่นนัน้ บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบท ุกกรณีหากมีการเปลี่ยนแปลง
ใดๆ***หนังสือเดินทางต้องเหลืออาย ุการใช้งานได้ไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน***

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง รายละเอียดไฟล์บิน

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

17-21 ม.ค. 61

XJ708 08.05-15.20
XJ703 00.20-04.20

14,999

5,000

24-28 ม.ค. 61

XJ708 08.05-15.20
XJ703 00.20-04.20

14,999

5,000

25-28 ม.ค. 61

XJ708 08.05-15.20
XJ709 16.25-20.45

15,999

5,000

ค่าบริการข้างต้นรับเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ และยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท/ตลอดการเดินทาง/ต่อท่าน ที่สนามบินดอนเมืองก่อนออกเดินทาง*
ในส่วนหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน

หมายเหต ุ
1. รับเฉพาะผูม้ ีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผูจ้ ัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผูจ้ ัดได้
ชาระให้กับสายการบินและสถานที่ตา่ งๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทาง
หรือใช้บริการตามรายการไม่ดว้ ยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบิ นให้แก่
ท่าน***และทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ
จะต้องเพิ่มจากราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณี ตดั กรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ธุรกิจ
ขายตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **
2. หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปั ญหาต่างๆ
ตลอดจนข้อแนะนากรุณ าติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะ
นาไปยังประเทศนัน้ ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนัน้ ว่าต้องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวิตเจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
3. โรงแรมที่ พั ก ที่ ป ระเทศเกาหลี ใต้อ าจะมี ก ารสลับ ปรับ เปลี่ ย นขึ้ น อยู่กับ ความเหมาะสมเป็ นหลัก โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
4. ประเทศเกาหลีใต้จะมี ช่างภาพมาถ่ ายรูป และช่ว ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดิน ทาง และวั นสุด ท้า ย
ช่างภาพจะนาภาพถ่ายมาจาหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้อ
เพราะทางบริษทั ทัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. ทัวร์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่ านัน้ ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่
ลงร้านช้อปปิ้ ง เช่น นา้ มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าดาเนินการใน
การแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน
ราคาทัวร์รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
• ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆตามรายการ
• ค่าที่พกั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมที่ระบุหรือเทียบเท่า
• ค่ารถรับ-ส่งและนาเที่ยวตามรายการ
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
• ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทางนาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ไม่รวม
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิคา่ ทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินบิ าร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหารและ
เครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
• ค่าทิปคนขับรถ และมัคค ุเทศก์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
(ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน) ชาระที่สนามบินดอนเมืองในวันเดินทาง
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย3%

•
•
•
1)
2)
3)
4)
5)
6)

ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่มีประกาศใช้วีซ่า
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าวกรุณาเตรียมเอกสารคือ
พาสปอร์ต
ใบประจาตัวคนต่างด้าว
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)
สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)
รูปถ่ายสี2 นิว้ 2 รูปแล้วทางบริษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า

เงื่อนไขการจอง
• การชาระเงินหากชาระมัดจาครัง้ แรก 10,000 บาท
• ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือต้องชาระก่อนเดินทางอย่างน้อย 35 วัน
การยกเลิก
• ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจาทุกกรณี
• กรณีที่ทา่ นมีการเปลี่ยนแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯทราบล่วงหน้า 30 วัน และถ้ามีคา่ ใช้จ่ายเกิดขึน้ อาทิคา่
เปลี่ยนชื่อทางบริษทั ฯจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มตามจานวนเงินที่เกิดขึน้ จริง
• ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้อง
เงินหรือบริการบางส่วนที่ขาดไปได้
• ในกรณีผเู้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทยและเกาหลีอนั เนือ่ งมาจาก
การกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องหรือการถูกปฎิเสธใน
กรณีอื่นๆทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน
• ถ้าสถานที่ท่องเที่ยวปิ ดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษทั ฯจะจัดสถานท่องเที่ยวอื่นทดแทนให้ตามความเหมาะสมโดย
ไม่มีคา่ ชดเชยใดๆจากทางบริษทั ฯ
• บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนือ่ งจากเหตุสดุ วิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมู่คณะ
ทัง้ นีจ้ ะถือเอาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
• หนังสือเดินทางของท่านต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
• ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น
ความรับผิดชอบ
ทางบริษทั ฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทัง้ โรงแรมและสานักงานจัดนาเที่ยวเพื่อ
ให้บริการแก่นกั ทัศนาจรจะไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อการได้รบั บาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึ่งอาจเกิดขึน้ จาก
ความล่าช้าการยกเลิกเที่ยวบินอุบตั เิ หตุภยั ทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปั ญหาทางการเมือง

** ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าที่มีวัตถุประสงค์เพื่อท่องเที่ยวหรือสารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถูก
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็ นเหตุผลที่อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้จ่ายใดๆทัง้ สิ้นแก่ท่าน *
จากมาตรการยกเว้นวีซา่ เข้าประเทศเกาหลีให้กบั คนไทย ผูท้ ี่ประสงค์จะพานักระยะสัน้ ในประเทศ
เกาหลีไม่เกิน 90 วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถ ุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว เยีย่ มญาติ หรือธ ุรกิจ จะต้องยืน่
เอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อยืนยันการมีค ุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายมุ ากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง
- ตัว๋ เครือ่ งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จดั เตรียมให้
- สิ่งที่ยนื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลีได้
(เช่น เงินสด บัตรเครดิต เป็นต้น)
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรจ้ ู กั โรงแรม และอื่นๆ)
ทางทัวร์จดั เตรียมให้
- กาหนดการเดินทางระหว่างที่พานักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จดั เตรียมให้
หมายเหต ุ
จานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ ผูใ้ หญ่ 25 ท่านขึน้ ไป
• เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
• หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือนและบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านัน้
• ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจลหรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
• ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบอาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อเพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่างทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
• ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นหากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
• ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษกรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้เมื่อท่าน
ตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขข้อตกลง
ต่างๆที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

****ประกาศจากสายการบิน AIR ASIA X****
ในกรณีที่ล ูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR ASIA X แล้วไม่ผา่ นการตรวจคนเข้าเมืองของ
ประเทศเกาหลีใต้ ทาให้ล ูกค้าต้องถ ูกส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตัว๋ ขากลับ
รวมถึงค่าบริการอื่นๆที่เกิดขึ้นด้วยฉะนัน้ ล ูกค้าต้องเป็นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นท ุกกรณี ล ูกค้าอาจจะต้องรับผิดชอบ
ค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บหรือล ูกค้าต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรือตามวัน
เดินทางของตัว๋ เครือ่ งบิน ทัง้ นี้แล้วแต่ ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลี สายการบินและทาง
ผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

หมายเหต ุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนัน้ ทางทัวร์จะออกเดินทาง
ท่องเที่ยวหลังเวลาประมาณ 1 ชัว่ โมง
***ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้
จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็น
ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก***

เมื่อท่านได้ ทาการจอง ทัวร์ เกาหลี กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนั้น เจ้ าหน้ าทีจ่ ะติดต่ อกลับ
เพื่อแจ้ งรายละเอียดการชาระเงินโทร 02-713-8992 ท่านสามารถตรวจสอบสถานการณ์จองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

