วันที่
D1.
D2.

D3.
D4.

D5.

โปรแกรมAUTMUMN COLORS KOREAเริ่มต้ น ราคา 17 ,900.พักโซรัคซาน 1 คืน + กรุงโซล 2 คืน //อาหารครบทุกมือ้
กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน – อุทยานแห่งชาติโซรัคซาน (รวมค่ ากระเซ้ า)–ไหว้พระวัดชินฮึงซา –
เที่ยวเมืองซกโช – เดินเล่นตลาดปลาแดโพฮัง - YeongeumjeongPavillion(ชมพระอาทิตย์
ตกสุดแสนโรแมนติก)
เรี ยนทากิมจิ + ชุดฮันบก – Everland(รวมค่ าบัตรเครื่องเล่ น)– เดินสวนลอยฟ้ า Seoullo
7017 – ช้อปปิ้ งตลาดฮงแด – One Piece Cafe(ไม่รวมค่าเครื่ องดื่ม)
ศูนย์โสม –ศูนย์สมุนไพรน้ ามันสนเข็มแดง – Cosmetic Shop –พระราชวังถ๊อกซูกงุ +
Stone Wall - Duty Free – คลองซองเกซอน –โซลเทาว์เวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์)
ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู -อเมทิส –Insadong – Alive Museum – Supermakaket

มือ้ อาหาร

โรงแรม

- / L /D

โซรัคซาน

BF / L / D

กรุ งโซล

BF / L / D

กรุ งโซล

BF / L / -

** พาสปอร์ ตควรมีอายุไม่ ตา่ กว่ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **
เวลานัดหมายและเคาท์ เตอร์ อาจมีการเปลีย่ นแปลงอันเนื่องมาจากการเปลีย่ นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่ อนวันเดินทาง

DAY 1: สนามบินสุ วรรณภูมิ (กรุ งเทพฯ ) (-/-/-)

21.00 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ Dสายการบิน JIN AIR (LJ002)
มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
01.00 น.เหิรฟ้ าสู่กรุ งโซล โดยสายการบิน JIN AIR (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่ โมง)

DAY 2: สนามบินอินชอน –วนอุทยานแห่ งชาติโซรัคซาน (รวมค่ ากระเช้ า) –วัดซินฮึงซา - เมืองซกโช ตลาดปลาแดโพฮัง–YeongeumjeongPavillion

(-/L/D)

08.00 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2ช.ม.)
นาท่านเดินทางสู่ จังหวัด คังวอนโดซึ่ งมีแหล่งท่องเที่ ยวทางธรรมชาติที่มีชื่อเสี ยงณอุทยานแห่ งชาติ
ซอรัคซาน (Seoraksan National Park) ที่ถือเป็ นหนึ่ งในอุทยานแห่งชาติที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงมาก
ที่สุดของเกาหลีใต้ซ่ ึงในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี จะมีความสวยงามเป็ นพิเศษ เพราะทั้งหุบเขาและทางเดิน
จะเต็มไปด้วยต้นเมเปิ้ ลสี แดงส้มเหลืองสลับกัน เปรี ยบเสมือน เป็ นสวิตเซอร์แลนด์แดนเกาหลี
**พิเศษรวมค่ าขึน้ กระเช้ าชมวิวแบบพาโนราม่ า360 องศา**
นาทุกท่านไปสักการะพระพุทธรู ปองค์ใหญ่ที่ วัดซินฮึงซา (Sinheungsa Temple)
เป็ นวัดพุทธพระใหญ่ที่เก่าแก่สร้างขึ้นในสมัยอาณาจักรชิลล่า มีความสู งถึง 10 เมตรซึ่งถือเป็ นหนึ่ งใน
สัญลักษณ์ของซอรัคซาน
เทีย่ ง: รับประทานอาหาร เมนู แฮมุนทัง หม้ อไฟซีฟู้ด
บ่ าย:ได้เวลานาทุกท่าน สู่ เมืองซกโช เมืองเล็กๆ น่ารักที่อยูท่ างด้านตะวันออกสุดของเกาหลี ซกโชมีชื่อ
ในเรื่ องของทะเลและขุนเขาอีกทั้งยังเป็ นเมืองยอดนิยมตากอากาศของคนเกาหลีพาทุกท่ านไปสัมผัสบรรยากาศที่ ตลาดปลาแดโพฮัง
เต็มไปด้วยร้านค้าร้านอาหาร ที่จะขายอาหารทะเลสดๆรวมทั้งอาหารทะเลแห้ง ที่เป็ นที่นิยมของนักท่องเที่ยวเพราะนอกจากอาหารจะสด
แล้ว ยัง ราคาไม่ แ พงอี ก ด้ว ย นอกจากนี้ ยัง มี อ าหารพื้ น เมื อ งที่ ต ้อ งมาชิ ม ให้ ไ ด้คื อ
“Ojingeo sundae” (ไส้กรอกวุน้ เส้น)
นาท่ านชมพระอาทิตย์ ตกสุ ดแสนจะโรแมนติกที่ YeongeumjeongPavillionซึ่งตั้งอยูท่ ี่
ทางเข้า ของท่ า เรื อ DongmyeongHarbourไฮไลท์ข องที่ นี่ คื อ ศาลาตั้ง อยู่บ นภู เ ขาหิ น
ท่ามกลางทะเลรอบล้อม พร้อมกับเพลินเพลินวิวทิวทัศน์ และฟังเสี ยงคลื่นกระทบโขด
หิ นคล้ายกับเสี ยงพิณของเกาหลี ที่สุดแสนจะโรแมนติก
เย็น: รับประมาณอาหารเย็น เมนูบลูโกกิ หมูผดั ซอสขลุกขลิก
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั : โรงแรม : SeorakKumho Resort เทียบเท่ า

DAY 3: เรียนทากิมจิ + ชุดฮันบก–Everland (รวมบัตรเครื่องเล่น)–สวนลอยฟ้าSeoullo7017–ตลาดฮงแด
–One Piece Cafe (ไม่ รวมค่ าเครื่องดืม่ )

(B/L/D)

เช้ า: รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมมุ่งสู่ “สถาบันสอนทากิมจิ”ชมวิธีการทากิมจิ และให้ท่านได้
ทดลองทาด้วยตัวท่านเอง และสามารถนากลับมาเป็ นของฝาก พิเศษ!! เก็บภาพความประทับใจด้วยการ
ใส่ชุดประจาชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็ นที่ระลึก

จากนั้นนาท่ านปลดปล่ อยความเป็ นเด็กอีกครั้งทีE่ verlandสวนสนุกกลางแจ้งที่
ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ ี่เมืองยงอิน ท่านจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี และท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่งเป็ นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรัก
ระหว่างสิ งโตผูเ้ ป็ นพ่อและ เสือผูเ้ ป็ นแม่นบั เป็ นแฝดผสมเสื อ-สิงโตคู่แรกในโลก
เติมเต็มความสุขของท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ไม่จากัดชนิด !!อย่าพลาด
T-Express (รถไฟเหาะกระชากวิญญาณ) รวมถึงพบกับ FESTIVAL WORLD การ
แสดงขบวนพาเหรดสุดตระการตา
เทีย่ ง: รับประทานอาหาร เมนู BBQ Buffet
บ่ าย: จากนั้นชมสวนลอยฟ้า แลนด์ มาร์ กแห่ งใหม่ กรุงโซลที่ Seoullo 7017สวนและทางเดินลอยฟ้ านี้จะ ตกแต่งด้วยต้นไม้ พุม่ ไม้และดอกไม้กว
24,085 ต้น จาก 228 สายพันธุ์ในตอนกลางคืน กระถางดอกไม้ 645 กระถางจะส่องสว่างเป็ นสี ๆ ถึง 3 สี ดว้ ยกันมีความยาวกว่า 1.7 กิโลเมต
กลายเป็ นพื้นที่สีเขียวใจกลางเมือง
ช้ อปปิ้ งบนถนนวัยรุ่ นสุ ดชิคที่ ย่ านช้ อปปิ้ งฮงแด Hongdaeเป็ นย่านช้อปปิ้ งบริ เวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็ น
ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่ น มีท้ งั สิ นค้าแฟชัน่ เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่ องเขียน
ต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจ
มากมาย นอกจากนี้ ยงั มีงานสตรี ทอาร์ ทเก๋ ๆ หลายภาพที่เพ้นท์อยูบ่ นกาแพง จึ งเป็ นส
เน่ ห์อีก อย่างหนึ่ งของย่านนี้ จึ งทาให้ฮงแด เป็ นอี กสถานที่ ห นึ่ งที่ ไม่ ควรพลาดเลย
ทีเดียวเมื่อได้มาเที่ยวที่เกาหลี
ต่ อจากนั้นมาเอาใจสาวกแฟนคลับวันพีชที่

ONE

PIECE

คาเฟ่ วันพีชซึ่งเป็ น

ร้านอาหารที่ตกแต่งสไตล์วนั พีชทั้งหมด ให้บรรยากาศแบบชิลล์ๆ และเป็ นกันเองสุดๆ แถม
ยังมีเมนูอาหารที่น่าสนใจหลากหลายเมนูดว้ ยกัน แถมบางเมนูยงั ถูกออกแบบให้เป็ นรู ปตัว
การ์ตูนวันพีชอีกด้วย(ไม่ รวมค่ าเครื่องดืม่ )
เย็น: รับประมาณอาหารเย็น เมนูจิมทัค ไก่พะโล้ สไตล์ เกาหลี
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั : โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรื อเทียบเท่ า

DAY 4: ศู นย์ โสม –ศู นย์ สมุนไพรนา้ มันสนเข็มแดง –Cosmetic Shop -พระราชวังถ๊ อกซู กงุ +Stone Wall -Duty Free –
คลองซองเกซอน –โซลทาว์ เวอร์ (ไม่ รวมค่ าลิฟท์) -ตลาดเมียงดง

(B/L/D)

เช้ า: รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมจากนั้น พาชมราชาแห่ งสมุนไพรที่ ศู นย์ โสม (Ginseng Center)เกาหลีใต้ถือเป็ น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด โดยท่าน
สามารถเลือกซื้อผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็ นของฝาก
นาท่ านสู่ ศู นย์ สมุนไพรนา้ มันสนเข็มแดงซึ่งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่ างกาย ล้างไขมันในเส้น
เลือด ทัว่ ทั้งร่ างกาย ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็ นต้น ช็อปปิ้ งต่อ Cosmetic Shopท่านสามารถ
ชมการสาธิตวิธีใช้เครื่ องสาอางค์ เคล็ดไม่ลบั หน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสาอางค์ชื่อดังของเกาหลีได้ในราคา
ท้องถิ่น อาทิเช่น Dr.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่น ๆ อีกมากมาย
เยีย่ มชมพระราชวังสุ ดสวยที่ พระราชวังถ๊ อกซู กงุ (Deoksugung Palace) + Stone Wall
ตั้งอยูอ่ ย่างโดดเด่น ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุ งโซล ซึ่งพระราชวังแห่งนี้มี
ถนนกาแพงหิ นอันมีชื่อเสี ยงที่มกั มีผคู ้ นนิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมกับงามงดงามของ
พระราชวัง โดยภายในพระราชวังมีอาคารสไตล์ตะวันตกที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และ
การเมือง นอกจากนี้ภายในพระราชวังยังมีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกมากมายให้ได้ชม
เทีย่ ง: รับประทานอาหาร เมนู ไก่ต๋ นุ โสม
บ่ าย:ซ้ อปปิ้ งสิ นค้ าปลอดภาษีที่ Duty Freeที่ นี่มีการรวบรวมสิ นค้าชั้นนา ให้ท่านเลื อกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด อาทิ
น้ าหอม เสื้ อ ผ้า เครื่ อ งส าอาง กระเป๋ า นาฬิ ก า เครื่ อ งประดับ เป็ นต้น พร้ อมเดิ น ชมวิ ว ชิ ว ๆทื่ คลองซอนเกซอน
(Cheonggyecheon)เดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปั จจุบนั ได้มีการพัฒนา
และบูรณะคลองแห่งนี้ข้ ึนมาใหม่ทาให้กรุ งโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 เมตร
ตระการตากับสุ ดยอดหอคอยแห่ งรักที่ โซลทาวเวอร์ ( N Seoul Tower)ตั้งอยูบ่ นภูเขานัมซาน เป็ นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็ น
ไฮไลท์สาคัญของกรุ งโซล เพราะเป็ นจุดชมวิวที่ มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุ งโซล ที่นี่มีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะ
รักกันยาวนานตลอดไป (ไม่ รวมค่ าลิฟท์ )นาทุกท่ านไปยังแหล่ งช้ อปปิ้ งอันดับ 1 ในเกาหลีที่ เมียงดง
(Myeongdong)สถานที่ชอ้ ปปิ้ งยอดฮิตในเกาหลี ใครที่มาเกาหลีตอ้ งมาช้อปปิ้ งที่นี่ เพราะเป็ นศูนย์รวมของสิ นค้ายอดฮิต
หลากหลายชนิด ไม่วา่ จะเป็ น เครื่ องสาอางค์ มีทุกยีห่ อ้ ยอดฮิต
เย็น: รับประมาณอาหารเย็น เมนูหมูย่างเกาหลี
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั : โรงแรม : Benikea H Avenue Hotel หรื อเทียบเท่ า

DAY 5: ศู นย์ สมุนไพรฮอกเกนามู - พลอยอเมทิส-–Insadong– Alive Museum – Supermakaket

(B/L/-)

เช้ า: รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมชมศู นย์ สมุนไพรบารุงตับที่ ศู นย์ สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโตในป่ า
ลึกบนภูเขาที่ ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนื อน้ าทะเล50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามา
รับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ
บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยาเข้ าชมโรงงานเจียระไนพลอยที่ อเมทิสแดนเกาหลีเป็ นแดนของ

พลอยสี ม่วง พลอยแห่ งสุ ขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงาม
จับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
เทีย่ ง: รับประทานอาหาร เมนู เมนูชาบู ชาบู
ให้ทุ ก ท่ า นได้ตื่ น เต้น Dynamic Mazeเป็ นสถานที่ ที่ เ ปรี ย บเหมื อ นเขาวงกต
ขนาดย่อม ให้ทานได้ใช้ทกั ษะในการผ่านด่านแต่ละด่านเพื่อหาทางออก ท่านจะ
ได้รับทั้งความสนุกสนานและความตื่นเต้นในแต่ละด่านของเขาวงกต ในแต่ละ
ด่านจะมีจุดให้ท่านถ่ายรู ปเก็บไว้เป็ นที่ระลึกอีกด้วย *หากท่านไหนไม่ประสงค์
เข้าเล่นเขาวงกต ท่านสามารถเข้าชม พิพธิ ภัณฑ์ 3 มิติ Alive Museumแทน*
เดินช้ อปปิ้ งที่ ถนนอินซาดง (Insadong)ตั้งอยู่ใจกลางเมือง มีที่สินค้าเก่าและดั้งเดิ มจาหน่ าย รวมทั้งเต็มไปด้วยแกลลอรี
มากมายถึง 100 แกลลอรี ซึ่งมีท้ งั ศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบ้าน เรี ยกได้วา่ ที่นี่คือศูนย์รวมของศิลปะเลย
ก็วา่ ได้ หลังจากนั้นได้ เวลานาท่ านสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอนเพือ่ เตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะช้
อปปิ้ งที่ SUPERMARKETเพื่อซื้ อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่ งนี้ มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิ ดรวมทั้งกิ มจิ ไก่ต๋ ุน
โสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของที่ระลึก ให้ได้เลือกซื้อมากมาย

19.55 น. ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯมหานคร โดยสารการบิน JIN AIR ( LJ001 )
(บริการอาหารและเครื่องดืม่ บนเครื่อง)
23.35 น. ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อ ัตราค่าบริการ*ไม่มรี าคาเด็ก**

วันเดินทาง

ราคาทัวร์ (บาท / ท่ าน)

พักเดี่ยวเพิม่

ทีน่ ั่ง

4 – 8 ตุลาคม2560
6 – 10 ตุลาคม2560
12 – 16 ตุลาคม2560**
20 – 24 ตุลาคม2560**
24 – 28 ตุลาคม2560

17,900
17,900
18,900
19,900
17,900

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

26
26
26
26
26

ราคารวม

่ ่ง
เงื่อนไขการสารองทีนั

่
*ค่าพาหนะและนาเทียวตามรายการ

กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร ้อมชาระงวดแรก

่ นและภาษีน้ามันทุกแห่ง ไป – กลับ พร ้อมคณะ*น้า
*ค่าตั๋วเครืองบิ

5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจา 10,000 บาท*หากเป็ น

่ นละ 1 ขวด
ดืมวั

่ ั าระเงินเต็มจานวนเท่านัน
้ ส่วนทีเหลื
่ อ
ราคาโปรโมชนช

*

่
ค่าเข ้าชมสถานทีตามรายการ

ชาระทันทีกอ
่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่า

่ หอ้ งละ 2-3 ท่าน *ค่าอาหารตาม
*ค่าโรงแรมตามรายการทีระบุ

ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

่
รายการทีระบุ
*ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15กก.*ค่า
ประกันภัยอุบต
ั เิ หตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000
่
บาท (เงือนไขตามกรมธรรม
์)

กรณี ยกเลิกการเดินทาง
* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มค
ี ่าใช ้จ่าย* ยกเลิกการ
เดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจา 50%* ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ

ราคาไม่รวม
*ค่าทาหนังสือเดินทางและค่าวีซา่ สาหร ับพาสปอร ์ตต่างด ้าว
่
*ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการทีระบุ
เช่น ค่าซักรีด,มินิ
่
่
บาร ์ในห ้องและอืนๆ*ค่
าทิปคนขับรถ และมค
ั คุเทศก ์ท้องถิน
ท่าน ละ30,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน
่ 7% และภาษีหก
*ค่าภาษีมูลค่าเพิม
ั ณ ทีจ่่ าย 3% (กรณี ออก
ใบเสร็จในนามบริษท
ั หรือต ้องการใบกากับภาษี)*ค่าน้าหนักกระเป๋ า
่ นกว่าสายการบินกาหนด
สัมภาระ ทีเกิ

้
15 วันยึดเงินค่าทัวร ์ทังหมด
*ในกรณี ที่ กองตรวจคนเข า้ เมื อ งทั้ งที่ กรุ ง เทพฯและใน
่
ต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ ดินทางออกหรือ เขา้ ประเทศทีระบุใน
่
รายการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จะไม่
คืนค่าบริการไม่ ว่ากรณี
้ นกรณี
้
่
ใดๆ ทังสิ
เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะต
อ้ งมี
ใบรบั รองแพทย ์จากโรงพยาบาลรบั รอง ทางบริษท
ั ฯ จะทาการ
่
้ั ท่
้ านจะตอ้ ง
เลือนการเดิ
นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
เสียค่าใช ้จ่ายคือค่าธรรมเนี ยมในการมัดจาตั๋วท่านละ 10,000
บ า ท แ ล ะ ค่ า ใ ช จ้ ่ า ย อื่ น ๆ ที่ ไ ม่ ส า ม า ร ถ เ รี ย ก คื นไ ด ้คื อ
ค่าธรรมเนี ยม ในการมัดจา

เงือ่ นไขการเดินทาง
* รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
* หนังสื อเดิ นทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดื อน และบริ ษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่อท่องเที่ ยว
เท่านั้นหากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น
* ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิ น,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
* ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
*** ทัวร์น้ ี จดั ให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้า
ต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั ขอปรับท่านละ300 USD***
* ทางบริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
* ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ หากท่านต้องซื้ อ
บัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อน
วัน และเวลาในการเดิ น ทางได้ท้ งั นี้ เพื่ อป้ องกันปั ญ หาเที่ ย วบิ นล่ า ช้า หรื อ การเปลี่ ย นแปลงเวลาของเที่ ย วบิ น หรื อการ
เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณี เกิดความผิดพลาดจากบริ การจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบินการยกเลิกเที่ยวบินมีการ
ยุบเที่ยวบินรวมกันตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่าอยูน่ อกเหนือความ
ควบคุมหรื อเหตุผลเชิงพาณิ ชย์หรื อเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็ นต้น ) โปรดเข้าใจและรับทราบว่าผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบ
และไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้ในทุกกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ
หรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
*เมือ่ ท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงือ่ นไขข้ อตกลง
ต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด
่ นทางไปกลับพร ้อมกรุ ๊ป
ขอสงวนสิทธิส์ าหร ับลูกค ้าชาวไทยเท่านั้นทีเดิ
่ านละ 3,000 บาท**
**ถ้าลู กค้าเป็ นชาวต่างชาติชาระเพิมท่

หมายเหตุ** บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนีข้ นึ้ อยู่กับ
สายการบิน บริ ษั ท ฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการเปลี่ย นแปลงรายการเพื่อ ความเหมาะสมไม่ ว่ าจะเกิด จากความขัด ข้ อ งของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทาให้ ไม่ สามารถดาเนินการตามหมายกาหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลีย่ นแปลง
ตามความเหมาะสมหรือเปลีย่ นแปลงรายการท่ องเทีย่ วบางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเทีย่ วบางรายการอัตราค่ าบริการ
นีเ้ ป็ นการเดินทางตั้งแต่ 20 ท่ านขึน้ ไปขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาในกรณีทมี่ ผี ้เู ดินทางไม่ ถึง 20 ท่ าน
**ในกรณีทผี่ ้เู ดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่ านตรวจคนเข้ าเมืองในการ เข้ า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอนื่ ๆทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ ไม่ คนื ค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆทิง้ สิ้น**

