วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินอินชอน

19.00 น. คณะพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน LJ ประตูทางเข้ าที7่ แถว P
เจ้ าหน้ าทีจ่ ากบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ท่านก่ อนขึน้ เครื่ อง
22.40 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน LJ004 (ทางบริษทั จะคอนเฟิ มไฟล์ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง)
วันที่ 2
หมู่บ้านลูกกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนามิ
05.55 น.
ถึง สนามบินอินชอน กรุ งโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิ ธีการทางตรวจคนเข้าเมื องเรี ยบร้อย น าท่ านสู่ หมู่ บ้านลู กกวาด หมู่บ้านเล็กๆ ที่ ส ร้างเรี ยบแบบเมื องโพรวองซ์
ประเทศฝรั่งเศส บ้านเรื อนร้านค้าแต่ละหลัง จะทาสี สันสดใสเหมือนลูกกวาดหลากหลายสี อยูป่ ะปนกัน ให้ท่านได้เพลินเพลิน
กับการถ่ายรู ปแวะชมและแวะจับจ่ายซื้อของ ตามร้านค้าที่ต่างก็นาเสนอการขาย ได้อย่างน่ารักและน่าสนใจ...
จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ ง พาจู พรี เมี่ยม เอ้ าท์ เลต PAJU PREMIUM OUTLET แหล่งช้อปปิ้ งแห่ งใหม่ และใหญ่ที่สุดในเกาหลี
ซึ่ งมี ร้านค้าหลากหลายกว่า 165ร้ านค้าและมี สินค้าแบรนด์ดัง มากมาย อาทิ เช่ น Armani , Calvin , Diesel , DKNY , Guess ,
Escadaฯลฯอิสระตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคัลบี (ไก่ ผดั ซอสเกาหลี)
จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เกาะนามิ โดยเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่ งเป็ นสถานที่ โรแมนติกอีกแห่ งหนึ่ งสาหรับคู่รักคู่
หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเรื่ องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่ างเหมือนใบไม้ที่ลอย
อยูท่ างตอนเหนือของแม่น้ าฮันและห่างจากกรุ งโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดิน
เล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุ สานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนัง่ ที่มา้ นัง่
ข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพนั ธุ์สตั ว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ฯลฯ

เย็น

รับประทานอาหารคา่ ชาบูชาบู
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ที่พกั JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA OR SML

\

วันที่ 3
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

เย็น

ไร่ สตรอเบอร์ รี่ – สวนสนุก EVERLAND – พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย +ฮันบก – คอสเมติก – คล้ องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ไร่ สตรอเบอรี่ เชิญท่านลิม้ รสผลสดในบรรยากาศไร่ สตรอเบอร์รี่จริ งๆ ได้เรี ยนรู ้วถิ ีชีวติ ชาวไร่ สตรอเบอรี่ ของเกาหลี
ว่า มีวธิ ี การปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน
รับประทานอาหารกลางวัน หมูย่างเกาหลี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้นงั่ กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์ (สิ งโตผสมกับเสื อ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิ งโต และเสื อสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุ ขชม
ความน่ ารั ก ของหมี ที่ ส ามารถสื่ อ สารกับ คนขับ รถได้เป็ นอย่างดี เข้าสู่ ดิน แดนแห่ งเทพนิ ยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่ งจะปลู กดอกไม้
เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดง
ต่าง ๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน

จากนั้นเดิ นทางไปพิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่ งท่ านจะได้เรี ยนรู ้การทาสาหร่ ายของชาวเกาหลี ประวัติ
ความเป็ นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่ าย พิเศษ...ให้ ท่านได้ ทดลองสวมชุ ดฮันบก ชุ ดประจาชาติเกาหลี เพื่ อเก็บ
ภาพแห่ งความประทับใจ ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อเครื่ องสาอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมาย
หลายยีห่ อ้ อาทิเช่น ครี มน้ าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้ งโรตี โลจูคิส ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ พุลโกกี
จากนั้นนาท่านย้อนรอยละครซี รียเ์ กาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ ภูเขานัมซานภูเขาแห่ งเดี ยวที่ ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง
โซล สู ง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่ รวมค่ าขึ้นลิฟท์ *.*. ซึ่ งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่ สูงที่สุดในโลกมี
ความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล

ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุ งโซล ได้รอบทิ ศ 360 องศา ที่ คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทาคือ การคล้ องกุญแจคู่รัก Love
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรื อชื่อของคู่รักไว้บนแม่กญ
ุ แจและก็จะนาแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้ว
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เทีย่ ง
บ่ าย

เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่วา่ หากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทาให้ความรักของทั้งคู่
ยืน ยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล
และนาท่านเข้า สู่ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL OR SML
ศู นย์ โสม – นา้ มันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊ อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK
ดิวตีฟ้ รี–ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เข้าชมศู นย์ โสม ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติ ของโสม
พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรัก
และนับถือ แล้วเข้าชม น้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปั จจุบนั นิ ยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่ างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด
ทัว่ ทั้งร่ างกาย ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้น
รับประทานอาหารกลางวันไก่ ต๋ นุ โสม
จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังชางด๊ อกกุง พระราชวังแห่งนี้เป็ นพระราชวังที่เก่าแก่ สวยงามมากในช่วงที่มีการ
ปกครอง ด้วยระบบกษัตริ ยข์ องเกาหลี ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 และมีความสาคัญ ในการเป็ นที่พานักของพระมหากษัตริ ย ์
หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสาคัญ ที่ยงั คงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขต
พระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสาหรับ เป็ นที่ พกั ผ่อน ของพระมหากษัตรย์ ซึ่ งมีตน้ ไม้ขนาด
ยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี , บ่อน้ า และศาลาริ มน้ า

จากนั้นเดิ นทางไปยังหมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) เป็ นอีกหนึ่ งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกราม
บ้านช่องที่ทนั สมัยของกรุ งโซลนั้น หมู่บา้ นแห่งนี้ก็ยงั คงรักษาอาคารบ้านเรื อนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่
ท่านจะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสู งของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บา้ นมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง
(รู ปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรี ยกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ในปั จจุบนั นี้ บา้ นฮันอกหลายหลังใน
หมู่บา้ นถูกดัดแปลงให้เป็ นศูนย์วฒั นธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ าชา เปิ ดให้บริ การแก่นกั ท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัส
และเรี ยนรู ้วฒั นธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิ ม และอีกหนึ่ งสิ่ งที่ สาคัญก็คือหมู่บา้ นนี้ เป็ นย่านที่ มีคนเกาหลีอยูอ่ าศัยกันจริ งๆภายใน
บ้าน พิเศษสุ ด!!! พาท่านพบกับ RunningManThemePark แหล่งเที่ ยวแห่ งใหม่ในย่านอินซาดง ที่มาพร้อมกับธี ม รันนิ่ งแมน
รายการวาไรตี้ ยอดฮิ ตของเกาหลี ที่มี แฟนคลับจากทั่วโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมี ภารกิ จต่างๆ กว่า 10
ภารกิจ ให้ได้ตามล่าสะสมคะแนน R-Point ซึ่งหากผูเ้ ล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า 80 คะแนนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ระบุ
ว่าคุณคือสมาชิกคนใหม่ของ Running Man คนที่ 8 !

เย็น
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เทีย่ ง

จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด อาทิ น้ าหอม
เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ จิมดัก (ไก่ พะโล้ เกาหลี)
จากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้ งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนาของกรุ งโซลหรื อที่คนไทยรู ้จกั กันใน
ชื่อสยามแสควร์ เกาหลีท่านจะพบกับสิ นค้าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN
FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้ อผ้าแฟชัน่ มี สไตล์, รองเท้าส้นสู งน่ ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ,
นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวยั รุ่ นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL OR SML
ศู นย์ สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์ มาเก็ต-กรุงเทพฯ
(พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่ วงทีซ่ ากุระบานเท่ านั้น)
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เก็บกระเป๋ า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม แล้วนาท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสู งเหนื อน้ าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง
ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่าน ช็อปปิ้ งต่อที่
ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้ งที่ อยูล่ อ้ มรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สิ นค้าในย่านนี้ ส่วนใหญ่เป็ นสิ นค้าวัยรุ่ นที่ทนั สมัยและ
ราคาไม่แพงเช่นเสื้ อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่
ทั่ว ไปเช่ น EVISU, ZARA ทุ ก วัน เสาร์ ล านหน้ า ประตู ข องมหาวิ ท ยาลัย ฮงอิ ค จะมี ผ ลงานศิ ล ปะในรู ป แบบต่ า งๆ เช่ น
เครื่ องประดับ ตุก๊ ตา เสื้ อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้ อ
บางที่อาจเป็ นสิ นค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก

รับประทานอาหารกลางวัน โอซัมบุลโกกิ( หมู ปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)
ก่อนเดินทางไปสนามบิน แวะชม Seoullo 7017 หรื อ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์ กแห่ งใหม่ ณ กรุ งโซล ถือเป็ น
อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุ งทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุ ดโทรม ให้เป็ นถนนลอยฟ้า แถว
บริ เวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ปั จุบนั ได้กลายมาเป็ น สถานที่พกั ผ่อนสาหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว

(ช่วงที่ดอกซากุระบาน จะพาท่านไป) ชมดอกซากุระ หรื ออีกชื่ อนึงเรียกว่ าดอกเชอรี่ (Cherry Blossom) จะบานสะพรั่ง ไปทัว่
ถนน ยออิโด (Yeouido's Streets) ซึ่งมีตน้ ซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริ เวณนี้ ในเดือนเมษายนในแต่ละปี ประมาณกลางเดือน จะ
มีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ทุกท่านจะได้สมั ผัสสี สนั แห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุด
โรแมนติค กับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม

จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้ านค้ าสนามบิน ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า พื้นเมืองเป็ นการส่ งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ
บะหมี่ชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ นุ โสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

17.25 น.
21.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน LJ003
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

FLIGHT DETAILS

JIN AIR

LJ004

BKK - ICN

22.40 - 05.55+1

LJ003

ICN – BKK

17.25 - 21.25

อัตราค่ าบริการ
เดือน

มีนาคม

วันเดินทาง

ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า
12 ปี

03 – 07 มีนาคม
17 – 21 มีนาคม

15,900

09 – 13 มีนาคม
23 – 27 มีนาคม

16,900

07 – 11 มีนาคม
15 – 19 มีนาคม
21 – 25 มีนาคม

17,900

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้ องไม่ น้อยกว่ า 25 ท่ าน
อัตรานีร้ วม
• ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
• ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
• นา้ ดื่มท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กบั การผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนั้นๆ)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่รวม
• ค่าทาหนังสื อเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิม่ เป็ นกรณี ตามจริ ง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ

พักเดีย่ ว

5,900

• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
• ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 35,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,100 บาท / ทิป / ท่ าน
• ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีทตี่ ้ องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณีทผ
ี่ ้เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ า
หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ด้วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การเปลีย่ นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความ
ควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้เู ดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรื อทั้งหมด โดยความสมัครใจ
ของผู้เดินทางเอง และ/หรื อไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
 บริ ษท
ั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่ วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
 เด็ก หมายถึง ผูท
้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*.

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้**
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
**ตั้งแต่ วนั ที่ 01 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าประกันสาหรับท่ านทีต่ ้ องสงสัยว่ าแอบแฝงมา
เป็ นนักท่ องเทีย่ ว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่
เดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี โดยบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไปกลับ พร้อมกรุ๊ ป เป็ นจานวนเงิน 100 ดอลล่ า (3,300บาท) และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ ป และผ่านการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริ ษทั ฯจึงใคร่ ขอความร่ วมมือมา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ

