LIKE SKI SNOW IN KOREA 4D3N

หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่ าทาวน์ สวนสนุก LOTTE WORLD SEOUL SKY
ศูนย์ เครื่ องสาอาง ศูนย์ โสมรัฐบาล ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง
พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย ใส่ ชุดฮันบก เรี ยนทาคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย)
ตลาดเมียงดง ศูนย์ สมุนไพร พลอยสีม่วง ซุปเปอร์ มาเก็ต

วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน) หมู่บ้านเทพนิยาย ไชน่ าทาวน์

05.00 น.

เย็น
พักที่

คณะเดินทางพร้ อมกันที่สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชัน้ 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA X เจ้ าหน้ าที่จาก
บริ ษัทฯคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกให้ ท่านก่อนขึ ้นเครื่ อง (หัวหน้ าทัวร์ แนะนําการเดินทาง) สายการบิน AIR ASIA
Xใช้ เครื่ อง AIRBUS A330-300 จํานวน 377 ที่นงั่ จัดที่นงั่ แบบ 3-3-3 (นา้ หนักกระเป๋า 20 กก./ท่ าน ทัง้ ขาไปและขากลับ
หากต้ องการซือ้ นา้ หนักเพิ่ม ต้ องเสียค่ าใช้ จ่าย)
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริ การก่อนเวลาเครื่ องออกอย่างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้ อม ณ ประตูขึ ้นเครื่ อง
ก่อนเวลาเครื่ องออก 30 นาที
บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ708
ถึงสนามบินอินชอนกรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็ ว กว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมือง
เรี ยบร้ อย เดินทางสู่ หมู่บ้านเทพนิยาย หรื อ DONGWHA MAEUNL แต่ก่อนเป็ นหมู่บ้านที่แสนธรรมดา จนกระทัง่ ได้ ถกู
เนรมิตและตกแต่งให้ กลายเป็ นหมู่บ้านเทพนิยาย โดยนํานิยายที่ทกุ ท่านคุ้นเคยหลายเรื่ องมาวาดภาพตกแต่งรอบๆหมู่บ้าน
แห่งนี ้ เช่น ปี เตอร์ แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทัง้ 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ อิสระให้ ท่านได้
เพลิดเพลินกับการเก็บภาพสวยๆ จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ อินชอนไชน่ าทาวน์ เป็ นชุมชนของชาวจีนที่ถือกําเนิดจากการเปิ ด
ท่าเรื ออินชอน ในอดีตนับเป็ นพื ้นที่สาํ คัญในการขนส่งและค้ าขายสินค้ าจากประเทศจีน สําหรับปั จจุบนั นี ้ชาวจีนที่ยงั คงอาศัย
อยูเ่ ป็ นรุ่นที่ 2 หรื อรุ่นที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิก แต่กลิน่ ไอและการดํารงไว้ ซงึ่ วัฒนธรรมของคนรุ่นก่อนยังคงมีให้ เห็น รวมไปถึง
การได้ มีโอกาสได้ ลิ ้มลองรสชาติอาหารจีนที่มีให้ เลือกสรรหลายร้ านที่อินชอนไชน่าทาวน์แห่งนี ้
รับประทานอาหารเย็น ด้ วยเมนู ชาบู ชาบู
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในเมืองอินชอน

วันที่ 2

SKI สวนสนุก LOTTE WORLD SEOUL SKY ศูนย์ เครื่องสาอาง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันนํ
้ าทุกท่านได้ สนุกกับการเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ประกอบไปด้ วยเนินสกีถึง 2 เนินด้ วยกันแบ่งเป็ นเนินสกีสําหรับ
ผู้ฝึกหัดเล่น 1 เนิน, และเนินสําหรับผู้ที่เล่นชํานาญแล้ ว1 เนิน (ราคาทัวร์ ยงั ไม่ รวมค่ าอุปกรณ์ การเล่ นสกี, สกีลิฟท์ , สโนว์
สเลด สกีค่าเล่ นรวมชุดประมาณ 50,000 วอน กอนโดล่ าประมาณ 15,000 วอนสาหรั บท่ านที่เล่ นเก่ งแล้ วสามารถ
ไถลจากบนยอดเขาลงมาได้ **กอนโดล่ า หรื อ เคเบิล ขึน้ อยู่กับสถานที่ว่ามีให้ บริ การหรื อไม่ **) ให้ เวลาทุกท่านได้
สนุกกับการเล่นสกีอย่างเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไม่มีอนั ตราย เตรี ยมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรี ยมถุงมือสกีผ้าพันคอแว่นกั นแดดเสื ้อ
แจ๊ คเก็ตกันนํ ้า หรื อผ้ าร่มและกางเกงรัดรูปขอคําแนะนําและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริ งเพื่อความปลอดภัย

08.05 น.
15.20 น.

เที่ยง

เย็น
พักที่

ของท่านเองเป็ นสําคัญ**หมายเหตุ.... ปริ มาณของหิมะและการเปิ ดให้ บริ การของลานสกีขึน้ อยู่กับความเอือ้ อานวย
ของอากาศหากไม่ มีหิมะเพียงพอลานสกีอาจจะปิ ดให้ บริการในกรณีท่ ีลานสกีไม่ สามารถเปิ ดบริ การ ทางบริ ษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรั บเปลี่ยนเป็ น ONE MOUNT (SNOW PARK)***(ไม่ รวมค่ าเข้ า SNOW
PARK 15,000 วอน หรื อหากท่ านใดไม่ สนใจ สามารถเดินช้ อปปิ ้ ง ได้ ตามอัธยาศัย มีทัง้ H&M , ADIDAS และมีอีก
หลากหลายแบรนด์ ชัน้ นา)
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คาลบี ้
พาทุกท่านตื่นตาตื่นใจกับ แลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของประเทศเกาหลีใต้ ที่ SEOUL SKY เป็ นตึกที่สงู ที่สดุ ในกรุ งโซล มีทงหมด
ั้
123 ชัน้ ความสูงอยูท่ ี่ 554.5 เมตร ซึง่ ตอนนี ้ตึก SEOUL SKY ติดอันดับที่ 5 เป็ นตึกระฟ้าที่สงู ที่สดุ ในโลก ภายด้ านในของตึก
SEOUL SKY แห่งนี ้ เรี ยกได้ ว่าเป็ นศูนย์รวมทุกสิ่งทุกอย่าง อีกทังยั
้ งเป็ นศูนย์การค้ าแหล่งช็อปปิ ง้ แบบครบครันและทันสมัย
สุดๆ
จากนัน้ เดินทางไปสนุกสนานต่อกับสวนสนุก ที่ขึน้ ชื่ อของเกาหลีที่นอกจาก EVERLAND แล้ ว ก็ ยังมี สวนสนุก LOTTE
WORLD ที่ได้ รับความนิยม ไม่แพ้ กนั สวนสนุก LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ที่สดุ และมีชื่อเสียงที่สดุ แห่งหนึ่ง
ของเกาหลี และถือได้ ว่าเป็ นสวนสนุกในร่ มที่มีชื่อเสีย งที่สดุ แห่งหนึ่งของโลก สวนสนุก LOTTE WORLD จะมีโซนสวนสนุก
กลางแจ้ ง ที่สร้ างเป็ นเกาะอยู่กลางทะเลสาบ ภายในรายล้ อมไปด้ วยห้ างสรรพสินค้ า ช้ อปปิ ง้ มอลล์ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต และอื่นๆ
อีกมากมาย หลังจากที่ทกุ ท่านได้ โดนแดด โดนลม โดนฝุ่ นละอองมามากพอแล้ ว จากนันให้
้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสําอางแบ
รนด์ดงั ของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้ เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครี มนํ ้าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส
ฯลฯ
รับประทานอาหารเย็นด้ วยเมนู บลูโกกิ
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล

วันที่ 3

ศูนย์ โสมรัฐบาล ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย ใส่ ชุดฮันบก เรียนทาคิมบับ (ข้ าวห่ อสาหร่ าย)
DUTY FREE ช้ อปปิ ้ งตลาดเมียงดง

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
เข้ าชม ศูนย์ โสมรั ฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจร
ชีวิตของโสม พร้ อมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในเกาหลีจากนันนํ
้ าท่านพบกับผลิตภัณฑ์ ใหม่ลา่ สุด นา้ มันสน
เข็มแดง ปั จจุบนั นิยมมารับประทานเพื่อล้ างพิษในร่ างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือดทัว่ ทังร่้ างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้ น
เลือด ,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม

เที่ยง

เย็น
พักที่

นําท่านเดินทาง ชม พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย ท่านจะได้ เรี ยนรู้ และได้ ลิ ้มรอง รสชาติสาหร่ ายของชาวเกาหลีแบบดังเดิ
้ ม ส่วนถ้ า
หากท่านใดสนใจสามารถเลือกซื ้อกลับไปเป็ นของฝากได้ อีกด้ วย จากนัน้ ให้ ท่านได้ ทดลองสวม ใส่ ชุดฮันบก ชุดประจําชาติ
เกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่งความประทับใจ สุดพิเศษ...ให้ ท่านได้ เรี ยนรู้ ถึงขัน้ ตอนการทาคิมบับ หรื อข้ าวห่อสาหร่ าย ที่ชาว
เกาหลีนิยมทานกันค่อนข้ างมาก พาท่านช็อปปิ ง้ กันต่อกับสินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี ที่นี่มีสินค้ าชัน้ นําให้ ท่านเลือกซือ้
มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า,เครื่ องสําอาง,กระเป๋ า,นาฬิกา,เครื่ องประดับ หลังจากที่ทกุ ท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าแบ
รนด์เนมสินค้ าปลอดภาษี กบั เรี ยบร้ อยแล้ ว นํา พาทุกท่านไปสถานที่ที่ทกุ ท่านรอคอย ให้ ทกุ ท่านอิสระในการเดินช็อปปิ ง้ แบบ
สุดเหวี่ยง สุดมันส์ที่ ตลาดเมียงดง เป็ นแหล่งช็อปปิ ง้ ขึ ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชันนํ
้ าของกรุ งโซลหรื อที่คนไทยรู้ จกั กันใน
ชื่อสยามสแควร์ เกาหลี ท่านจะพบกับสินค้ าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสําอางยี่ห้อดังๆอย่าง THE SKIN
FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื ้อผ้ าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้ าส้ นสูงน่ารักๆ, รองเท้ าผ้ าใบเก๋ๆ,
นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่ น่ารักๆซึง่ ที่นี่จะมีวยั รุ่นหนุม่ สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
มือ้ สุดพิเศษ!!!!!!!!!!!!!!!! รับประทานอาหารเย็น ด้ วยเมนู บุฟเฟ่ ต์ ขาปู ร้ าน Under the sea
โรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาว ในโซล

วันที่ 4

ศูนย์ สมุนไพร พลอยสีม่วง ซุปเปอร์ มาเก็ต กรุ งเทพฯ

เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพร เป็ นสมุนไพร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรค
ตับแข็งไม่ถกู ทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหารและยา แล้ วนําท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง คน
เกาหลีเชื่อว่าเป็ นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตงแต่
ั ้ สมี ว่ งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่ งไวน์ มีความงดงาม ทัง้ แหวน จี ้ ต่างหู
และสร้ อยคอ สร้ อยข้ อมือ ให้ ทา่ นเลือกมากมาย
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู จิมดัก
จากนันพาท่
้
านละลายเงินวอนที่ (SUPER MARKET) ซึ่งท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ า พื ้นเมืองเป็ นการส่งท้ ายก่อนอําลา
เกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต ผลไม้ ในราคาพิเศษ
นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่ XJ709
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

เที่ยง

16.25 น.
20.15 น.

อัตราค่ าบริการ
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ ห้ องละ
2-3 ท่ าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

9 – 12 DEC 2017

19,900

19,900

5,000

29 DEC 17 – 01 JAN 18

24,900

24,900

5,000

30 DEC 17 – 02 JAN 18

26,900

26,900

5,000

**หมายเหตุ**

1.

รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผู้จดั ได้ ชําระให้ กบั
สายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่
้
านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตาม
รายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต้ ) ทางผู้จดั ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทังค่
้ าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ทา่ น***และทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคา
นี ้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านัน้ ถ้ าหากเป็ นชาวต่างชาติ จะต้ องเพิ่ มจากราคาค่าทัวร์ ปกติอีก 100USD** **กรณีตดั กรุ๊ ป
เหมาที่เป็ น เด็กนักเรี ยน นักศึกษา ธุรกิจขายตรงเครื่ องสําอางค์ หมอ พยาบาล หรื อชาวต่างชาติ จะต้ องสอบถามราคาใหม่
ทุกครัง้ **

2.

หากมีเพื่อนหรื อญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรื อปั ญหาต่างๆ ตลอดจน
ข้ อแนะนํากรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่รับผิดชอบหากท่านมีความจําเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนันๆ
้
หรื อนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ ของนันว่
้ าต้ องไม่เป็ นสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้
ประหารชีวิตเจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิง่ ของใดใด

3.

โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้ อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ ้นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ลกู ค้ า
เป็ นหลัก

4.

ประเทศเกาหลีใต้ จะมีช่างภาพมาถ่ายรู ป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ ายช่างภาพจะนํา
ภาพถ่ายมาจําหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื ้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื ้อ เพราะทางบริ ษัททัวร์ ไม่มี
การบังคับลูกทัวร์ ซื ้อแต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ า

5.

ทัวร์ ครัง้ นี ้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็ นหมูค่ ณะเท่านัน้ ถ้ าลุก ค้ าต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงร้ านช้ อปปิ ง้
เช่น นํ ้ามันสน / ร้ านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริ ษัทจะคิดค่าดําเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD
ต่อท่าน

ราคาทัวร์ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ กรณีอยูต่ อ่ ต้ อง
เสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
 ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่ วตามรายการ
 ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู ํานาญเส้ นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึง ค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
 นอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 30,000 วอน ต่ อท่ านตลอดการเดินทาง
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
 ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรียมเอกสาร คือ
1) พาสปอร์ ต
2) ใบประจําตัวคนต่างด้ าว
3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
4) สําเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี)
5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี)
6) รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดาํ เนินการยื่นวีซา่ ให้ ทา่ น โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก
สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรื่องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่
เงื่อนไขการจอง

การชําระเงิน หากชําระมัดจําครัง้ แรก 10,000 บาท

ค่ าทัวร์ ส่วนที่เหลือต้ องชาระก่ อนเดินทางอย่ างน้ อย 45 วัน

การยกเลิก

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่ คนื เงินค่ ามัดจาทุกกรณี

กรณีที่ทา่ นมีการเปลีย่ นแปลงใดๆ ต้ องแจ้ งให้ ทางบริษัทฯ ทราบล่วงหน้ า 30วัน และถ้ ามีคา่ ใช้ จ่ายเกิดขึ ้น อาทิ ค่า เปลีย่ น ชื่อ
ทางบริ ษัทฯ จะเก็บค่าใช้ จ่ายเพิ่มตามจํานวนเงินที่เกิดขึ ้นจริ ง

ระหว่างการเดินทางถ้ าท่านไม่ได้ ทอ่ งเที่ยวพร้ อมคณะหรื อถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่อาจเรียกร้ องเงิน หรื อ
บริ การบางส่วนที่ขาดไปได้

ในกรณีผ้ เู ดินทางไม่ผา่ นการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้ า-ออกเมืองทังประเทศไทยและเกาหลี
้
อนั เนื่องมาจากการกระทําที่
ส่อไป ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อการถูก ปฎิเสธ ในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะ
ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ไม่วา่ จะทังหมดหรื
้
อบางส่วน

ถ้ าสถานที่ทอ่ งเทีย่ วปิ ดไม่สามารถเข้ าชมได้ ทางบริษัทฯ จะจัดสถานท่องเทีย่ วอื่นทดแทนให้ ตามความเหมาะสมโดยไม่มี
ค่าชดเชยใดๆ จากทางบริ ษัทฯ

บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยวอันเนื่องจากเหตุสดุ วิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมูค่ ณะทังนี
้ ้จะถือเอา
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ

หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุใช้ งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
ความรับผิดชอบ
ทางบริ ษัทฯ ในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆ พร้ อมทังโรงแรมและสํ
้
านักงานจัดนําเทีย่ วเพื่อให้ บริ การแก่
นักทัศนาจร จะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อการได้ รับบาดเจ็บ สูญหาย เสียหาย หรื อค่าใช้ จ่ายต่างๆ ซึง่ อาจเกิดขึ ้นจากความล่าช้ า
การยกเลิกเทีย่ วบิน อุบตั เิ หตุ ภัยทางธรรมชาติ การนัดหยุดงาน ปัญหาทางการเมือง
** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มวี ตั ถุประสงค์เพื่อท่องเทีย่ วหรื อสํารวจเส้ นทางเท่านันหาก
้
ท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตรวจคน
เข้ าเมืองของทางประเทศไทย และเกาหลีใต้ ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง ถือเป็ นเหตุผลที่อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของทาง
บริ ษัท ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการที่จะคืนค่าใช้ จ่ายใดๆทังสิ
้ ้น แก่ทา่ น **
***เนื่องจากทางแลนด์ เกาหลี ได้ มีการแจ้ งเตือนหลายครัง้ จากด่ านตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลีใต้ เกี่ยวกับมีผ้ แู อบแฝงมา
เป็ นนักท่ องเที่ยว แต่ เดินทางเพื่อไปด้ วยวัตถุประสงค์ อ่ นื เช่ น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ทางแลนด์ เกาหลีจาเป็ นต้ อง
เก็บค่ าประกันเพื่อให้ ลูกค้ าไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่ านัน้ เป็ นจานวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) แต่ ถ้าหากลูกค้ าเป็ น
นักท่ องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่ องเที่ยวทัง้ ไปและกลับพร้ อมกรุ๊ ปตามโปรแกรมของทางบริษัทกาหนดไว้ ลูกค้ าสามารถที่จะขอรับ
เงินประกันนีค้ ืนเต็มจานวนได้
*** ดังนัน้ จึงรบกวนขอความร่ วมมือจากลูกค้ าปฎิบตั ิตามเงื่อนไขดังกล่ าว***
** หมายเหตุ : เรี ยนให้ ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมืองเกาหลีใต้ แล้ วนันทางทั
้
วร์ จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาประมาณ 1
ชัว่ โมง ทางทัวร์ ไม่มีนโยบายให้ คณะรอ ส่วนท่านใดทีต่ ิดด่านตรวจคนเข้ าเมือง หากท่านสามารถผ่านเข้ าเมืองได้ จะต้ อง
เดินทางไปพบกับคณะทัวร์ ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้ องค่าเดินทางจากทัวร์ ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้
ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

