นําท่ านบินลัดฟ้าโดยสายการบินจินแอร์ (LJ ) 
ฟรี!!! นํา้ หนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม / ถือขึน้ เครื่อง 12 กิโลกรัม
พักโรงแรม 3 คืน ระดับมาตรฐาน
อาหารทานครบ 10 มือ้ 
ราคานีร้ วมตัว๋ เครื่องบินและภาษีสนามบินเรียบร้ อยแล้ ว
วันแรก
กรุงเทพ-อินชอน
 21.00 น. คณะพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินจินแอร์ LJ ทางเข้ าที2่ แถว D
เจ้ าหน้ าทีจ่ ากบริษัทฯคอยต้ อนรับและอํานวยความสะดวกให้ ท่านก่ อนขึน้ เครื่อง
วันที่ 2
หมู่บ้านลูกกวาด – เกาะนามิ
01.05 น.
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินจินแอร์ เทีย่ วบินที่ LJ002
08.25 น.
ถึง สนามบินอินชอนกรุ งโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นําท่านสู่
หมู่บ้านลูกกวาด
หมู่บา้ นเล็กๆ ที่สร้างเรี ยบแบบเมืองโพรวองซ์ ประเทศฝรั่งเศส บ้านเรื อนร้านค้า
แต่ละหลัง จะทาสี สนั สดใสเหมือนลูกกวาดหลากหลายสี อยูป่ ะปนกัน ให้ท่านได้
เพลินเพลินกับการถ่ายรู ปแวะชมและแวะจับจ่ายซื้อของ ตามร้านค้าที่ต่างก็
นําเสนอการขาย ได้อย่างน่ารักและน่าสนใจ...

เทีย่ ง

เย็น
วันที่ 3
เช้ า

เทีย่ ง
บ่ าย

รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคัลบี (ไก่ ผดั ซอส)
แล้ว นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรื อเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่ง
เป็ นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสําหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว
เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทําละครเรื่ องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะ
นามิมีรูปร่ างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยูท่ างตอนเหนือของแม่น้ าํ ฮันและห่างจาก
กรุ งโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบ
เกาะ (แนะนําว่าห้ามพลาดเด็ดขาด) เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสาน
นายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้ า ดงต้นสน ดอก
สน ต้นเกาลัด เลือกนัง่ ที่มา้ นัง่ ข้างชายฝั่ง เพื่อชมยรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพนั ธุ์ สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ
กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ฯลฯ
รับประทานอาหารคํา่ ชาบูชาบู
จากนั้นนําท่านเข้า สู่ที่พกั เมืองซู วอน M Hotel หรือเทียบเท่า
กิมจิ+ฮันบก – เอเวอร์ แลนด์ - คอสเมติค - Seoul Tower
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ โรงเรียนกิมจิ กิมจิเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กินได้ทุก
ฤดูกาลของชาวเกาหลี ซึ่งสามารถทําเป็ นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์
เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทํากิมจิกินเองที่บา้ น ตําหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกันและตกทอดเป็ นมรดกปลายจวักของสตรี เกาหลี
อีกด้วย นําท่านแต่งกายด้วยชุดประจําชาติเกาหลี ฮันบก (ฟรี ) ถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก

รับประทานอาหารกลางวัน หมูย่างเกาหลี
จากนั้นท่านเดินทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นงั่ กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์ (สิ งโตผสมกับเสื อ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิ งโต และเสื อสามารถอยูด่ ว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุข ชม
ความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับรถได้เป็ นอย่างดี เข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไป
ตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จดั
ตามตารางประจําวัน อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่ องสําอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมายหลายยีห่ อ้ อาทิ
เช่น ครี มนํ้าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้ งโรตี โลจูคิส ฯลฯ พาท่านชม ภูเขานัมซานภูเขา แห่งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองโซล สูง
274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอย เมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง
480 เมตร เหนือระดับนํ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุ งโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทําคือ
การคล้ องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรื อชื่อของคู่รักไว้บนแม่กญ
ุ แจและก็จะนํา
แม่กญ
ุ แจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่วา่ หากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่
จะทําให้ความรักของทั้งคู่ยนื ยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล

เย็น

รับประทานอาหารคํา่ พุลโกกี (หมูผดั ซอสสไตล์ เกาหลี)
จากนั้นนําท่านเข้า สู่ที่พกั โรงแรม Lart Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที4่
เช้ า

ศู นย์ โสม - ศู นย์ สมุนไพรโบกานยอง- พระราชวังถ๊ อกซู กงุ - วัดโชเกซา - ดิวตีฟ้ รี – ตลาดอินซาดง – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่าน เข้าชม ศู นย์ โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติ
ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่
ท่านรักและนับถือ แล้ว นําท่านสู่ ศู นย์ สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับ
แข็งไม่ถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้าง จากอาหารและยา
พาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊ อกซู กงุ (Deoksugung Palace) พระราชวังเก่าแก่ ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่ แต่สวยงามร่ มรื่ น
ไปด้วยต้นไม้ ยิง่ ช่วงใบไม้แดงแล้วยิง่ สวยงาม พระราชวังแห่งนี้มีถนนกําแพงหิ นอันมีชื่อเสี ยงที่มกั มีผนู ้ ิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่น
ชมกับงามงดงามของพระราชวัง ซึ่งตั้งอยูอ่ ย่างโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุ งโซล แต่เดิมพระราชวัง
เคยเป็ นของเจ้าชายวอลซาน Wolsandaegun (ค.ศ. 1454-1488) พี่ชายของกษัตริ ยซ์ ุนจอง Seongjong (ค.ศ. 1469-1494) ใน
ราชวงศ์โชซอน และได้เปลี่ยนชื่อเป็ นพระราชวัง Gyeongungung ในสมัยกษัตริ ย ์ Gwanghaegun (ค.ศ. 1575-1641) ขึ้นครองราชย์
ในปี ค.ศ. 1611 ได้กลับมาใช้ชื่อเดิมอีกครั้ง คือ Deoksugung ซึ่งมีความหมายว่า พระราชวังแห่งอายุยนื ยาวและมัน่ คง ภายใน
พระราชวังมีอาคารสไตล์ตะวันตกที่สาํ คัญๆ ในทางประวัติศาสตร์และการเมือง หนึ่งอาคารในนั้นคือ The Jeukjodang Building
หรื อ Junghwa Hall รวมไปถึงอาคารที่โดดเด่นอื่นๆ ในพระราชวัง เช่น Seokeodang, Junmyeongdang, Jeukjodang,
Jeonggwanheon, Deokhongjeon, Borugak และ Jagyeokru นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจ ได้แก่ ประตู
หลักแทฮันมุน, พระที่นงั่ ชุงวาจอนและท้องพระโรง และซกโชจอน

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน บิบิมบับ+ซุป (ข้ าวยําเกาหลี)
ต่อมาพาท่านชมวัดโชเกซา (Jogyesa Temple) เป็ นศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสี ยงในประเทศเกาหลี ถึงแม้จะเป็ น
วัดที่ต้ งั อยูท่ ่ามกลางความวุน่ วายของเมือง แต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามไม่ต่างไปจากวัดอื่นๆ ของประเทศเกาหลีใต้
ซึ่งมักจะตั้งอยูท่ ่ามกลางหุบเขา หรื อริ มชายทะเล ภายในวัดมีตน้ ไม้ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร, อาคารเก่าแก่ และเจดียท์ ี่
แกะสลักจากหิ นสูง 7 ชั้น จากนั้นให้ท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รีโดยที่นี่มีสินค้าชั้นนําให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500
ชนิด อาทิ นํ้าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ ต่อด้วยตลาดอินซาดงเป็ นถนนสายศิลปะที่อยูใ่ จกลางกรุ งโซล ทัวร์
เกาหลี ลักษณะจะเป็ นถนนสายเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกตามสไตล์เกาหลี ร้านขายของเก่า และแกลลอรี่ โชว์ผลงาน
ศิลปะของศิลปิ นพื้นเมือง ทัวร์เกาหลี หากใครต้องการหาของ ที่ระลึกที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นหรื อ อาจจะมีเพียงชิ้นเดียวโลกคุณจะหาพบ
ได้ไม่ยาก ได้เดินชมงานศิลปะและ เลือกซื้อของที่ระลึกได้อย่างสบายใจ
รับประทานอาหารคํา่ จิมดัก (ไก่ พะโล้ เกาหลี)

เย็น

วันที5่
เช้ า

เทีย่ ง

19.55 น.
23.35 น.

จากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้ งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนําของกรุ งโซลหรื อที่คนไทยรู ้จกั กันในชื่อ
สยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสิ นค้าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยีห่ อ้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสําอางยีห่ อ้ ดังๆอย่าง
THE SKIN
FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้ อผ้าแฟชัน่ มีสไตล์ , รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ , รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ ,
นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวยั รุ่ นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
จากนั้นนําท่านเข้า สู่ที่พกั โรงแรม Lart Hotel หรือเทียบเท่ า
นํา้ มันสนเข็มแดง - กาโรซู กลิ - พลอยสีม่วง - ซุปเปอร์ มาเก็ต-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่าน เข้าชม นํา้ มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปั จจุบนั นิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่ างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทัว่ ทั้ง
ร่ างกาย ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้น แล้วนําท่านสู่
กาโรซู กลิ (Garosu-gil) คือ ถนนที่เต็มไปด้วยต้นไม้สองข้างทาง ซึ่งก็คือเจ้าต้นกิงโกะ
(Ginkgo) หรื อต้นแปะก๊วยนัน่ เอง โดยมีความยาวของถนนประมาณ 700 เมตร (แต่แค่น้ ี
ก็เดินเพลินได้ท้ งั วันนะ) ถนนเส้นนี้อาจจะยังไม่ค่อยคุน้ หูมือใหม่หดั เที่ยวเกาหลีซกั
เท่าไหร่ แต่ขอบอกว่าหนุ่มสาวแดนโสมเขารู ้จกั กันเป็ นอย่างดี เพราะเป็ นถนนที่มีครบ
ทุกรส ทั้งร้านเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ ในแบบที่เรี ยกว่าฮิป ยูนิคสุดๆ ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็ นร้านของเหล่านักออกแบบที่มีชื่อเสี ยงและนักออกแบบอิสระรุ่ นใหม่ของเกาหลี
ไปจนถึงสิ นค้าแบรนด์เนม
รับประทานอาหารกลางวัน โอซัมพุลโกกี (ปลาหมึกผัดซอส)
แล้วนําท่านชม โรงงานพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเชื่อว่าเป็ น พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา
จนถึงสี ม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ท่านเลือกมากมาย จากนั้น พาท่านละลายเงิน
วอนที่ ร้ านค้ าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสิ นค้า พื้นเมืองเป็ นการส่งท้ายก่อนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูดง้ กิม
จิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต นํ้าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ นุ โสมสําเร็ จรู ป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
นําท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ001
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..

FLIGHT DETAILS

JIN AIR

LJ002

BKK - ICN

01.05 - 08.25

LJ001

ICN - BKK

19.55 - 23.35

อัตราค่ าบริการ
เดือน

วันเดินทาง

03 - 07 ตุลาคม

ตุลาคม

09 - 13 ตุลาคม
10 - 14 ตุลาคม
13 - 17 ตุลาคม
14 - 18 ตุลาคม
15 - 19 ตุลาคม
16 - 20 ตุลาคม
17 - 21 ตุลาคม
18 - 22 ตุลาคม
21 - 25 ตุลาคม
22 - 26 ตุลาคม
23 - 27 ตุลาคม
24 - 28 ตุลาคม
25 - 29 ตุลาคม
26 - 30 ตุลาคม
27 - 31 ตุลาคม
28 – 01 พฤศจิกายน
29 – 02 พฤศจิกายน
30 – 03 พฤศจิกายน
31 - 04 พฤศจิกายน
11 - 15 ตุลาคม
12 - 16 ตุลาคม
19 - 23 ตุลาคม
20 - 24 ตุลาคม

ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ าน

เด็กอายุตาํ่ กว่ า
12 ปี (ใช้ เตียง)

เด็กอายุตาํ่ กว่ า
12 ปี (ไม่ ใช้
เตียง)

พักเดีย่ ว

16,900

5,900

17,900

5,900

18,900

5,900

พฤศจิกายน

พฤศจิกายน

03 – 07 พฤศจิกายน
04 – 08 พฤศจิกายน
05 – 09 พฤศจิกายน
06 – 10 พฤศจิกายน
07 – 11 พฤศจิกายน
10 – 14 พฤศจิกายน
11 – 15 พฤศจิกายน
12 – 16 พฤศจิกายน
13 – 17 พฤศจิกายน
14 – 18 พฤศจิกายน
17 – 21 พฤศจิกายน
18 – 22 พฤศจิกายน
19 – 23 พฤศจิกายน
20 – 24 พฤศจิกายน
21 – 25 พฤศจิกายน
24 – 28 พฤศจิกายน
25 – 29 พฤศจิกายน
26 – 30 พฤศจิกายน
27 – 01 ธันวาคม
28 – 02 ธันวาคม
01 – 05 พฤศจิกายน
02 – 06 พฤศจิกายน
08 – 12 พฤศจิกายน
09 – 13 พฤศจิกายน
15 – 19 พฤศจิกายน
16 – 20 พฤศจิกายน
22 – 26 พฤศจิกายน
23 – 27 พฤศจิกายน
29 – 03 ธันวาคม
30 – 04 ธันวาคม

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้ องไม่ น้อยกว่ า 25 ท่ าน

15,900

5,900

16,900

5,900

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 นํา้ ดืม่ ท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กบั การผันแปรของภาษีนาํ้ มัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทําหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสําหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่านํ้าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกําหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 35,000 วอน/คน/ทิป หรือ 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 และราคาสําหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ 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 สําหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คน
ื เงินไม่ ว่าทั้งหมด หรือบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ า
หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คนื เงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การเปลีย่ นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรือหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความ
ควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คนื เงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้เู ดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจ
ของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรือไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ

บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
 บริ ษท
ั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่ วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดค่ าดําเนินการในการแยกท่ 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
 *.*.*. นํา้ หนักกระเป๋ าคนละ 15กิโลกรัม*.*.*.
เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชําระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรื อชําระไม่ครบ 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 จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม


**ตั้งแต่ วนั ที่ 01 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเก็บค่ าประกันสําหรับท่ านทีต่ ้ องสงสัยว่ าแอบแฝงมา
เป็ นนักท่ องเทีย่ ว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่
เดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทํางานในประเทศเกาหลี โดยบริ ษทั ฯ จําเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไปกลับ พร้อมกรุ๊ ป เป็ นจํานวนเงิน 100 ดอลล่ า (3,300บาท) และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ ป และผ่านการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริ ษทั ฯจึงใคร่ ขอความร่ วมมือมา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ

