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นำท่ ำนบินลัดฟ้ ำโดยสำยกำรบินจินแอร์ (LJ ) 
ฟรี!!! นำ้ หนักกระเป๋ำขำไป – กลับ 15 กิโลกรัม / ถือขึน้ เครื่ อง 12 กิโลกรัม
พักโรงแรม 3 คืน ระดับมำตรฐำน
อำหำรทำนครบ 9 มือ้ อิสระอำหำรมือ้ เย็น 1 มือ้ 
รำคำนีร้ วมตั๋วเครื่ องบินและภำษีสนำมบินเรียบร้ อยแล้ว
วันแรก
กรุ งเทพ-อินชอน
 21.00 น. คณะพร้ อมกันทีส่ นำมบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผู้โดยสำรขำออก ชั้น 4 สำยกำรบินจินแอร์ LJ ทำงเข้ ำที2่ แถว D
เจ้ ำหน้ ำที่จำกบริษัทฯคอยต้ อนรับและอำนวยควำมสะดวกให้ ท่ำนก่อนขึน้ เครื่ อง
วันที่ 2
หมู่บ้ำนเทพนิยำย- G TOWER – CANAL WALK -เกำะนำมิ
01.05 น.
ออกเดินทำงสู่ ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบินจินแอร์ เทีย่ วบินที่ LJ002
08.25 น.
ถึง สนำมบินอินชอนกรุ งโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้ำนเทพนิยำย ( DONGWHA MAEUNL) ได้ถูกเนรมิตร
และตกแต่งให้หมู่บา้ นที่แสนธรรมดาให้กลายเป็ นหมู่บา้ นแห่งเทพนิยาย โดยนานิ ยายที่ทุกท่านคุน้ เคยหลายเรื่ องมาวาดภาพ
ตกแต่งรอบๆหมู่บา้ นแห่งนี้ เช่น ปี เตอร์แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ หนูนอ้ ยหมวกแดง ฯลฯ ให้
ท่านได้ถ่ายภาพได้เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ตอ้ งถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก
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เทีย่ ง
บ่ ำย

เย็น
วันที่ 3
เช้ ำ

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ทักคัลบี
นาท่านสู่ ตึก G TOWER ด้านบนนั้นทุกท่านสามารถมองเห็นวิวของเมืองซองโดได้ท้ งั เมือง 360 องศา ซึ่ งเป็ นเมืองที่มีความ
งดงาม มี วีดิทศั น์ เกี่ยวกับแผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจอินชอนในอนาคต และมีกิจกรรมมากมาย อาทิเช่น เกมให้ทายชื่ อสถานที่
ท่องเที่ยวในอินชอน ,ปั่ นจักรยานชมเมือง 3 มิติ และไม่ไกลจากบริ เวณนั้น ยังมี NC Cube Canal Walk เป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
สไตล์ยโุ รปที่มีความยาว 740 เมตร พื้นที่น้ ี มีความสวยงามทางสถาปั ตยกรรมที่โดดเด่นเช่นเดียวกับองค์ประกอบทางวัฒนธรรม
แบบไดนามิก และไฮไลท์ของเมืองนี้ คือถาปั ตยกรรมที่ชื่อว่า งาน Tri-Bowl นี้ เขาสร้างขึ้นเพื่อให้เป็ นอนุ สรณ์ของการจัดงาน
Global Fair & Festival ในปี 2009 แนวความคิดของอาคารนี้ คือเขาต้องการให้อาคารนั้นเป็ นสัญลักษณ์ของเมือง Incheon ที่ ฟ้า
(สนามบิน) น้ า(ท่าเรื อ) และ ดิน(การสัญจรทางบก) อยูร่ ่ วมกันอย่างกลมกลืน

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เกำะนำมิโดยเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่ งเป็ นสถานที่โรแมนติกอีกแห่ งหนึ่ งสาหรับคู่รักคู่
หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่ งในสถานที่ถ่ายทาละครเรื่ องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่ างเหมือนใบไม้ที่ลอย
อยู่ทางตอนเหนื อของแม่น้ าฮันและห่ างจากกรุ งโซลไป
เพียง 63 กิ โลเมตร ณ ที่ แห่ งนี้ ท่านสามารถเช่ าจักรยาน
เที่ ยวรอบเกาะ เดิ นเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุ สานนาย
พลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้ า
ดงต้นสน ดอกสน เลือกนัง่ ที่มา้ นัง่ ข้างชายฝั่ง เพื่อชมยรร
ยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพนั ธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ฯล
รับประทำนอำหำรคำ่ สุ กสี้ ไตล์ เกำหลี
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ ที่พกั เมืองซู วอน HOTEL YEONGJONG OR BENIKEA NEW SUWON หรื อเทียบเท่ า
ทำกิมจิ – สวมชุ ดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ - ร้ ำนคอสเมติก - คล้ องกุญแจคู่รัก@โซลทำวเวอร์
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่าน กิมจิแลนด์ กิมจิเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้าน
เก็บผักสดมาหมักไว้ในไหและสามารถเก็บไว้กิน
ได้ทุก
ฤดูกาลของชาวเกาหลี ซึ่ งสามารถทาเป็ นอาหารแทบทุกชนิด เช่น
ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์ เกอร์
ชาวเกาหลีนิยมทากิมจิกินเองที่บา้ น ตาหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่
เหมือนกันและตกทอดเป็ นมรดกปลายจวักของสตรี เกาหลีอีกด้วย พร้อมเก็บภาพความประทับใจ กับการสวมชุ ดประจำชำติฮัน
บก
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เย็น

วันที่4
เช้ ำ

เทีย่ ง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน หมูย่ำงเกำหลี
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุก
กลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ ประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้นงั่ กระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับ
โลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิ งโตผสมกับเสื อ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่ าสิ งโต และเสื อสามารถอยูด่ ว้ ยกัน
ได้อย่างเป็ นสุ ขชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับรถได้เป็ นอย่างดี เข้าสู่ ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่ งจะปลูก
ดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการ
แสดงต่าง ๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน

อิสระให้ท่านได้เลือกซื้ อเครื่ องสาอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณ คอสเมติคมีให้เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครี มน้ าแตกที่
โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ
รับประทำนอำหำรคำ่ ไก่ต๋ ุนโสม
จากนั้นนาท่านย้อนรอยละครซี รียเ์ กาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขำนัมซำนภูเขาแห่ งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง
โซล สู ง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่ รวมค่ ำขึน้ ลิฟท์ *.*. ซึ่ งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมี
ความสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเลท่านสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุ งโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลี
จะต้องทาคือ กำรคล้ องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรื อชื่ อของคู่รักไว้บนแม่
กุญแจและก็จะนาแม่กุญแจนี้ ไปคล้องกับรั้ วเหล็ก ส่ วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่ อที่ ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและ
คล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทาให้ความรักของทั้งคู่ยนื ยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล

จากนั้นนาท่านเข้า สู่ ที่พกั โรงแรม RICHEN CITY HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
ศูนย์ โสม-นำ้ มันสนเข็มแดง - ดิวตีฟ้ รี – คลองชองเกชอน- พิพธิ ภัณฑ์ ห่ ุนขีผ้ งึ้ GRAVIN MUSEUM - ตลำดเมียงดง
** อิสระอำหำรเย็น **
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชมศูนย์ โสม ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มี อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่า เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจร
ชี วิ ต
ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่
ที่ท่านรักและนับถือ ..แล้วนาพบกับผลิตภัณท์ใหม่ล่าสุ ด นำ้ มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบนั นิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษ
ในร่ างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือดทัว่ ทั้งร่ างกาย ป้องกันไขมันอุดตัน ในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้น
รับประทำนอำหำรกลำงวัน บิบิมบับ+ซุ ป (ข้ ำวยำเกำหลี)
พาท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ าหอม เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ
จากนั้นนาท่านนาท่านชม คลองชองเกชอนเป็ นคลองที่เก่าแก่มากของประเทศเกาหลี ไหลผ่านใจกลางกรุ งโซล มีอายุกว่า 600 ปี
ถูกขุดขึ้นมาโดยใช้กาลังคนนับแสนตั้งแต่สมัยกษัตริ ยย์ องโจ แห่ งราชวงศ์โชชอน ความยาวคลองประมาณ 5.84 กิโลเมตร จาก
เดิมมีการถมคลองสร้างเป็ นถนนและทางด่วน มีการสร้างตึกสู ง อาคารธุ รกิจ ซึ่ งทาให้บริ เวณคลองชองเกชอนต็มไปด้วยชุมชน
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แออัด จนกระทัง่ ปี ค .ศ.2003 มีการทุบทางด่วน และรื้ อถนนโดยรอบมากมาย ฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง และทาทางเดินเลียบ
คลองซึ่ งนักท่องเที่ยวสามารถเดินชมคลองได้อย่างไม่เบื่อ ปรับปรุ งน้ าเน่ าเสี ย ให้เป็ นน้ าใสสะอาด ทาให้นกั ท่องเที่ยวจากทัว่
โลกหลัง่ ไหลกันมาเที่ยวชมความงาม คลองชองเกชอนจึงกลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่

จากนั้นพาท่านชมพิพธิ ภัณฑ์ GRAVIN MUSEUM เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่จดั แสดงหุ่ นขี้ผ้ งึ แบบเสมือนจริ งแห่งใหม่ในกรุ งโซลโดย
พิพิธภัณฑ์น้ ีมีตน้ กาเนิดอยูท่ ี่ประเทศฝรั่งเศส โดยจัดแสดงเป็ นโซน เช่น ดารานักร้องเกาหลี ดาราฮอลลีวดู บุคคลสาคัญใน
ประวัติศาสตร์ นักกีฬาที่มีชื่อเสี ยง และอื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้ถ่ายภาพเก็บไว้เป็ นที่ระลึก

เย็น
วันที่5
เช้ ำ

เทีย่ ง

จากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลำดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้ งขึ้นชื่ อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนาของกรุ งโซลหรื อที่คนไทยรู ้จกั กันใน
ชื่อสยามแสควร์ เกาหลีท่านจะพบกับสิ นค้าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยี่หอ้ ไม่วา่ จะเป็ นเครื่ องสาอางยี่หอ้ ดังๆอย่าง THE SKIN
FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้ อผ้าแฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้าส้นสู งน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ,
นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่ งที่นี่จะมีวยั รุ่ นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
อิสระอำหำรมือ้ เย็น เพื่อไม่ เป็ นกำรรบกวนเวลำช็อปปิ้ งของท่ ำน
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ ที่พกั โรงแรม RICHEN CITY HOTEL หรื อเทียบเท่ ำ
ศูนย์ สมุนไพร-วัดพงอึนซำ –พลอยสี ม่วง - ซุ ปเปอร์ มำเก็ต-กรุ งเทพฯ
รับประทำนอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรของโรงแรม
นาท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรโบกำนยอง ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนื อน้ าทะเล
50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการ
ดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา นาท่านไหว้พระขอพร เพื่อเป็ นศิริมงคล ณ วัดพงอึนซำ ที่มีอายุมากว่า
1,200 ปี ภายในประดิษฐานพระพุทธรู ปแกะสลักด้วยหิ นอ่อนสู ง 23 เมตร ถือเป็ นพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ที่สุดในเกาหลี

แล้วนาท่านชม โรงงำนพลอยสี ม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเชื่อว่าเป็ น พลอยแห่งสุ ขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา
จนถึงสี ม่วงไวน์ มีความงดงาม ทั้ง แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ให้ท่านเลือกมากมาย
รับประทำนอำหำรกลำงวัน โอซัมบุลโกกิ (หมูและปลำหมึกผัดซอส)
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้ ำนค้ ำสนำมบิน ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า พื้นเมืองเป็ นการส่ งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ
บะหมี่ชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
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19.55 น.
23.35 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ001
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ..
FLIGHT DETAILS

JIN AIR

LJ002

BKK - ICN

01.05 - 08.25

LJ001

ICN - BKK

19.55 - 23.35

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ 12 ปี
(ไม่ ใช้ เตียง)

พักเดีย่ ว

อัตรำค่ ำบริกำร
เดือน

กรกฏำคม

สิ งหำคม

วันเดินทำง

ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ ำน

เด็กอำยุต่ำกว่ ำ
12 ปี (ใช้ เตียง)

17 – 21 กรกฏำคม

12,900

5,900

14 – 18 กรกฏำคม
15 – 19 กรกฏำคม
16 – 20 กรกฏำคม

13,900

5,900

20 – 24 สิ งหำคม
28 – 01 กันยำยน

13,900

5,900
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กันยำยน

24 – 28 สิ งหำคม

14,900

5,900

02 – 06 กันยำยน
04 – 08 กันยำยน
10 – 14 กันยำยน
18 – 22 กันยำยน
22 – 26 กันยำยน

13,900

5,900

06 – 10 กันยำยน
28 กันยำยน– 02 ตุลำคม

14,900

5,900

**หมำยเหตุ ผู้ร่วมเดินทำงต้ องไม่ น้อยกว่ ำ 25 ท่ ำน
อัตรำนีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ ง 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 ม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิม่ เป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
 ค่ ำทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ ำนละ 35,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,100 บำท / ทิป / ท่ ำน
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่ ำภำษีมูลค่ ำเพิม่ 7% และค่ ำภำษีกำรบริกำรหักณ ทีจ่ ่ ำย 3% (ในกรณีที่ต้องกำรขอใบเสร็จมีภำษี)

รหัสทัวร์ : THH2-LJ-KR-14JUL-28SEP17H
หมำยเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 20 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 องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่ วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในกำรไม่ คืนเงินไม่ ว่ำทั้งหมด หรื อบำงส่ วน ในกรณีทผ
ี่ ้ เู ดินทำงมิได้ รับอนุญำตให้ เดินทำงเข้ ำ
หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมำจำกกำรพิจำรณำของเจ้ ำหน้ ำทีต่ รวจคนเข้ ำเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมำย หรื อ เอกสำรเดินทำงไม่ ถูกต้ อง
หรื อ กำรถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมำจำกควำมผิดพลำด ควำมล่ ำช้ ำ กำรเปลีย่ นแปลง
บริกำรของสำยกำรบิน บริษัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงำนทีเ่ กีย่ วข้ อง เหตุกำรณ์ ทำงกำรเมือง กำรจลำจล ภัยธรรมชำติ อันนอกเหนือจำกควำม
ควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่ำทั้งหมดหรื อบำงส่ วน ในกรณีทผี่ ้ เู ดินทำงไม่ ใช้ บริกำรบำงส่ วนหรื อทั้งหมด โดยควำมสมัครใจ
ของผู้เดินทำงเอง และ/หรื อไม่ เดินทำงไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ ปรำกฏตัวในวันเดินทำง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
 บริ ษท
ั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน ทำงบริษัทจะ
คิดค่ ำดำเนินกำรในกำรแยกท่ องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
 เด็ก หมายถึง ผูท
้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทำงจะต้ องมีอำยุเหลือมำกกว่ ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง
 *.*.*. นำ้ หนักกระเป๋ำคนละ 15 กิโลกรั ม*.*.*.
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 อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ 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
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 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 อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมำยเหตุ : รำยกำรทัวร์ สำมำรถเปลีย่ นแปลงได้ ตำมควำมเหมำะสม
**ตั้งแต่ วนั ที่ 01 พฤษภำคม 2558 เป็ นต้นไป ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่ ำประกันสำหรับท่ ำนทีต่ ้ องสงสั ยว่ ำแอบแฝงมำ
เป็ นนักท่ องเทีย่ ว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่
เดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี โดยบริ ษทั ฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไปกลับ พร้อมกรุ๊ ป เป็ นจานวนเงิน 100 ดอลล่ำ (3,300บำท) และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ ป และผ่านการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริ ษทั ฯจึงใคร่ ขอความร่ วมมือมา ณ ที่น้ ีดว้ ยค่ะ

