นำท่ ำนบินลัดฟ้ ำโดยสำยกำรบิน KOREAN AIR /THAI AIRWAY
พักโรงแรม 3 คืน ระดับมำตรฐำน 
อำหำรทำนครบ 10 มื้อ 
รำคำนีร้ วมตัว๋ เครื่ องบินและภำษีสนำมบินเรียบร้ อยแล้ ว

วันแรก

กรุงเทพ – สนำมบินอินชอน

……. น. คณะพร้ อมกันทีส่ นำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 สำยกำรบิน ……. ประตูทำงเข้ ำที…
่ .. แถว ……
เจ้ ำหน้ ำทีจ่ ำกบริษัทฯคอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกให้ ท่ำนก่ อนขึน้ เครื่ อง
วันที่ 2
PAJU PREMIUM OUTLET – สะพำนกระจกแก้ ว Soyanggang Sky Walk – จุดชมวิวภูเขำกูบองซำน
……. น.
ออกเดินทำงสู่ ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน …….. (ทำงบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ทและเวลำบิน อีกครั้งในเอกสำรนัดหมำยกำรเดินทำง)
……. น.
ถึง สนำมบินอินชอน กรุ งโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นาท่านช็อปปิ้ ง พำจู พรีเมีย่ ม เอ้ ำท์ เลต PAJU PREMIUM OUTLET แหล่งช้อป
ปิ้ งแห่ งใหม่ และใหญ่ที่สุดในเกาหลี ซึ่ งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165ร้านค้าและมีสินค้าแบรนด์ดงั มากมาย อาทิเช่น Armani ,
Calvin , Diesel , DKNY , Guess , Escadaฯลฯอิสระตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ทัคคัลบี (ไก่ ผดั ซอสเกำหลี)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ว Soyanggang Sky Walk สะพานกระจกใสที่อยูใ่ นเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน เป็ น
สถานที่ ท่องเที่ ยวอีกหนึ่ งแห่ งที่ หลาย ๆ คนเลือกมาเยี่ยมชมกันเป็ นจานวนมาก โดยสะพานโซยังกังเป็ นสะพานกระจกใสที่ มี
ความยาว 156 เมตร เหนื อทะเลสาบเอียมโฮ เวลาที่ เดิ นอยู่บนสะพานแห่ งนี้ จะสามารถมองเห็ นวิวด้านล่างใต้สะพานที่ เป็ น
ทะเลสาบได้อย่างชัดเจน ทาเอาคนที่กลัวความสู งถึงกับเข่าอ่อนเลยทีเดียว จุดวัดใจอีกหนึ่ งบทพิสูจน์คือการเดินข้ามสะพานที่
ยาว 156 เมตรนี้ให้ได้ ช่วงกลางคืนก็มีการเปิ ดไฟที่ประดับสะพานกระจกใสแห่งนี้สวยงามมาก ๆ โดยเฉพาะการเปิ ดสปอตไลท์
ที่ฉายไปยังกลางสะพาน ยิ่งทาให้ดูสวยงามยิ่งใหญ่มากๆ การเข้าชมบนสะพานนี้ ท่านจะต้องสวมถุงเท้าด้วย เพื่อป้ องกันพื้น
รองเท้าของท่านไปทาให้กระจกเกิดการเสี ยหายด้วย

จากนั้นนาท่านชม จุดชมวิวภูเขากูบองซาน (Gubongsan Mountain Observatory Café Street) จะสามารถมองเห็นวิวของ
ทะเลสาปและเมือง Chuncheon ได้อย่างชัดเจน ตั้งอยูท่ างทิศตะวันออกของเมือง นอกจากนี้ยงั เป็ นศูนย์รวมร้านอาหารและร้าน
กาแฟสาหรับนัง่ พักผ่อนชมวิวอีกด้วย นักท่องเที่ยวและคนเกาหลีมกั จะมาพักรถจิบชากาแฟนัง่ ชมวิวกัน ซึ่งร้านที่เราต้องแนะนา

ก็คือ Santorini Cafe เพราะเป็ นร้านที่มีมุมถ่ายภาพ วิวดี อากาศดี สามารถมองเห็นเมืองชุนชอนแบบสุดลูกหูลูกตา มีซุม้ หอระฆัง
เป็ นฉากหลังให้ถ่ายรู ปอีกด้วย และอีกร้านที่แนะนา ซึ่งอยูต่ ิดๆกัน คือ A Twosome Place มีจุดเด่นที่หอ้ งกระจก ที่สามารถ
มองเห็นพื้นด้านล่าง

เย็น

รับประทำนอำหำรคำ่ ชำบูชำบู
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ที่พกั JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA OR SML

วันที่ 3
เช้ ำ

สวนสนุก EVERLAND – พิพธิ ภัณฑ์ สำหร่ ำย +ฮันบก – คอสเมติก – คล้ องกุญแจคู่รัก@โซลทำวเวอร์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกนี้ ถูกขนานนามว่า ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี เป็ น
สวนสนุ กกลางแจ้งที่ ใหญ่ ที่ สุดของ ประเทศ โดยมี บ ริ ษ ัทซัมซุ งเป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่
ท่ามกลางหุ บเขา ท่ านจะได้น่ังกระเช้าลิฟท์ และท่ องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์ (สิ งโตผสมกับเสื อ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิ งโต และ
เสื อสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุขชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับ

เทีย่ ง
บ่ ำย

เย็น

คนขับรถได้เป็ นอย่างดี เข้าสู่ ดินแดนแห่ งเทพนิ ยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่ งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่ องเล่น
นานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน
รับประทำนอำหำรกลำงวัน หมูย่ำงเกำหลี
จากนั้นเดิ นทางไปพิพิธภัณฑ์ สำหร่ ำย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่ งท่ านจะได้เรี ยนรู ้การทาสาหร่ ายของชาวเกาหลี ประวัติ
ความเป็ นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่ าย พิเศษ...ให้ ท่ำนได้ ทดลองสวมชุ ดฮันบก ชุ ดประจำชำติเกำหลี เพื่ อเก็บ
ภำพแห่ งควำมประทับใจ ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อเครื่ องสาอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมาย
หลายยีห่ อ้ อาทิเช่น ครี มน้ าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้ งโรตี โลจูคิส ฯลฯ
รับประทำนอำหำรคำ่ พุลโกกี
จากนั้นนาท่านย้อนรอยละครซี รียเ์ กาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ ภูเขำนัมซำนภูเขาแห่ งเดี ยวที่ ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง
โซล สู ง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่ รวมค่ ำขึ้นลิฟท์ *.*. ซึ่ งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่ สูงที่สุดในโลกมี
ความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล

วันที4่
เช้ ำ

เทีย่ ง
บ่ ำย

ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุ งโซล ได้รอบทิ ศ 360 องศา ที่ คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทาคือ กำรคล้ องกุญแจคู่รัก Love
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรื อชื่อของคู่รักไว้บนแม่กญ
ุ แจและก็จะนาแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้ว
เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่วา่ หากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทาให้ความรักของทั้งคู่
ยืน ยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล
และนาท่านเข้า สู่ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL OR SML
ศู นย์ โสม – นำ้ มันสนเข็มแดง –พระรำชวังชำงด๊ อกกุง -หมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK
ดิวตีฟ้ รี–ตลำดเมียงดง
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เข้าชมศู นย์ โสม ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติ ของโสม
พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรัก
และนับถือ แล้วเข้าชม น้ำมันสนเข็มแดง (Red Pine) ปั จจุบนั นิ ยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่ างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด
ทัว่ ทั้งร่ างกาย ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรกลำงวันไก่ ต๋ นุ โสม
จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ พระรำชวังชำงด๊ 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

จากนั้นเดินทางไปยังหมู่บ้ำนบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้าน
ช่องที่ ทนั สมัยของกรุ งโซลนั้น หมู่บา้ นแห่ งนี้ ก็ยงั 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

วันที5่
เช้ ำ

จากนั้นพา
ท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าปลอด
ภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี โดยที่ นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด อาทิ น้ าหอม
เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ
รับประทำนอำหำรคำ่ จิมดัก (ไก่ พะโล้ เกำหลี)
จากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลำดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้ งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนาของ
กรุ งโซลหรื อที่ คนไทยรู ้จกั กันในชื่อสยามแสควร์ เกาหลีท่านจะพบกับสิ นค้าวัยรุ่ นมากมาย
หลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็ นเครื่ องสาอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้ อผ้าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ,
รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ, นอกจากนี้ ยงั มีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่ งที่นี่จะมีวยั รุ่ นหนุ่มสาว
เกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ที่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL OR SML
ศู นย์ สมุนไพร - ตลำดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์ มำเก็ต-กรุงเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
เก็บกระเป๋ า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม แล้วนาท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรโบกำนยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสู งเหนื อน้ าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่ นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง
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

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน โอซัมบุลโกกิ( หมู ปลำหมึกผัดซอสเกำหลี)
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

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

……. น.
……. น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน…………
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

FLIGHT DETAILS
KE652

BKK - ICN

22.40 – 06.10+1

KE651

ICN - BKK

17.35 – 21.10

TG658

BKK - ICN

23.10 – 06.35+1

TG656

BKK - ICN

23.30 – 06.55+1

TG657

ICN - BKK

21.30 – 01.10+1

อัตรำค่ ำบริกำร
เดือน

มิถุนำยน

กรกฎำคม

สิงหำคม

ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ ำน

เด็กอำยุตำ่ กว่ ำ
12 ปี

วันเดินทำง

สำยกำรบิน

13 – 17 มิ.ย. // 27 – 01 ก.ค.

TG

19,900

06 – 10 // 20 – 24 มิ.ย.
07 – 11 // 14 – 18
21 – 25 มิ.ย. // 28 – 02 ก.ค.

TG

20,900

KE

21,900

04 – 08 // 11 – 15 // 18 – 22 ก.ค.

TG

05 – 09 // 12 – 16 // 25 – 29
19 – 23 ก.ค.

KE

21,900

22 – 26 ส.ค.

TG

19,900

15 - 19 ส.ค.
02 – 06 // 08 – 12 // 09 – 13 //
16 – 20 // 23 – 27 ส.ค. // 30 – 03 ก.ย.

TG

20,900

KE

21,900

พักเดีย่ ว

5,900

19,900
5,900

5,900

**หมำยเหตุ ผู้ร่วมเดินทำงต้ องไม่ น้อยกว่ ำ 20 ท่ ำน
อัตรำนีร้ วม
ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
นำ้ ดื่มท่ ำนละ 1 ขวด / คน / วัน
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กบั กำรผันแปรของภำษีนำ้ มัน ณ วันนั้นๆ)
ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรำนีไ้ ม่รวม
ค่าทาหนังสื อเดินทาง
ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
ค่ ำทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ ำนละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,300 บำท / ทิป / ท่ ำน
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และค่ ำภำษีกำรบริกำรหักณ ทีจ่ ่ ำย 3% (ในกรณีทตี่ ้ องกำรขอใบเสร็จมีภำษี)
หมำยเหตุ
รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในกำรไม่ คืนเงินไม่ ว่ำทั้งหมด หรื อบำงส่ วน ในกรณีทผี่ ู้เดินทำงมิได้ รับอนุญำตให้ เดินทำงเข้ ำ
หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมำจำกกำรพิจำรณำของเจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมำย หรื อ เอกสำรเดินทำงไม่ ถูกต้ อง
หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น

บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนเงินไม่ ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมำจำกควำมผิดพลำด ควำมล่ ำช้ ำ กำรเปลีย่ นแปลงบริกำรของสำยกำรบิน
บริษทั ขนส่ ง หรื อหน่ วยงำนที่เกีย่ วข้ อง เหตุกำรณ์ ทำงกำรเมือง กำรจลำจล ภัยธรรมชำติ อันนอกเหนื อจำกควำมควบคุม
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ คืนเงินไม่ ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ในกรณีที่ผ้ เู ดินทำงไม่ ใช้ บริกำรบำงส่ วนหรื อทั้งหมด โดยควำมสมัครใจของผู้เดินทำงเอง และ/
หรื อไม่ เดินทำงไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ ปรำกฏตัวในวันเดินทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ี ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั
อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับ
เท่านั้น
บริ ษทั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้
ตัว๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน ทำงบริษทั จะคิดค่ำดำเนินกำรในกำรแยกท่ องเที่ยวเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
หนังสื อเดินทำงจะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง
*.*.*. นำ้ หนักกระเป๋ำคนละ 20 กิโลกรัม*.*.*.
เงื่อนไขกำรให้ บริกำร
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บำทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจัด หรื อยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืน
ค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น

กำรยกเลิก
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 รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด

หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
**ตั้งแต่ วนั ที่ 01 พฤษภำคม 2558 เป็ นต้นไป ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ ำประกันสำหรับท่ ำนทีต่ ้ องสงสัยว่ ำแอบแฝงมำ
เป็ นนักท่ องเทีย่ ว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่
เดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี โดยบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไปกลับ พร้อมกรุ๊ ป เป็ นจานวนเงิน 100 ดอลล่ ำ (3,300บำท) และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ ป และผ่านการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริ ษทั ฯจึงใคร่ ขอความร่ วมมือมา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ

