วันที่
D1.
D2.

D3.
D4.

D5.

โปรแกรมColor leaves in Seoulเริ่มต้ น ราคา 16 ,900.พักซู วอน 1 คืน + กรุงโซล 2 คืน //อาหารครบทุกมือ้
กรุ งเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
สนามบินอินชอน – Ara Waterfall &Maru Sky Walk– ล่ องเรือสาราญ + อิม่ ไม่ อ้นั
บุฟเฟต์ สไตล์ เกาหลีบนเรือสาราญ (Ara Cruise ) ชมสวนดอกหญ้ า ฮานึลปาร์ ค
(บริการนั่งรถแทรม )
เรี ยนทากิมจิ + ชุดฮันบก – Everland(รวมค่ าบัตรเครื่องเล่ น) – ปั่นเรียลไบท์ ชิวล์ ชิวล์ –
Cosmetic - ตลาดทงแทมุน –ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพรน้ ามันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊อกซูกงุ + Stone Wall หมู่บา้ นบุคชอน ฮันนก - Duty Free – คลองซองเกซอน –โซลเทาว์เวอร์(ไม่รวมค่าลิฟท์)
- ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู -อเมทิส –Hondae – One Piece Cafe – Supermakaket

มือ้ อาหาร

โรงแรม

- / L /D

ซูวอน

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 (กรุงเทพฯ )

(-/-/-)

21.00 น.คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน JIN AIR (LJ002) มี
เจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวก
01.00 น. เหิ รฟ้ าสู่กรุ งโซล โดยสายการบิน JIN AIR (บินประมาณ 4.30 – 05.00 ชัว่ โมง)
DAY 2: สนามบินอินชอน –Ara Waterfall &Maru Sky Walk–ล่ องเรือสาราญ +อิม่ ไม่ อ้นั บุฟเฟต์สไตล์ เกาหลีบนเรือสาราญ
(Ara Cruise )-ชมสวนดอกหญ้ า ฮานึลปาร์ ค(บริการนั่งรถแทรม)(-/L/D)

08.00 น.เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2ช.ม.)
นาท่ านเดินสู่ Ara Waterfall &Maru Sky Walkชมความสวยงามของน้ าตกจาลองนอกจากนี้
ท่านยังสามารถเดิ นเล่นบนสกายวอร์ คกระจก เหมือนท่านเดิ นอยูบ่ นน้ าพร้อมถ่ายรู ปชมวิว
ตามอัธยาศัย...ได้เวลานาท่านล่องเรื อ ชมคลองแห่งแรกของเกาหลี ที่เรี ยกว่า “GYEONGIN
ARA WATERWAY”บนเรื อสาราญสุดหรู ที่น่าตื่นตาตื่นใจ ล่องเรื อไปตามทางน้ าที่เชื่อมต่อ
แม่น้ าฮันและทะเลตะวันตก
เทีย่ ง :พิเศษอิม่ ไม่ อ้นั บุฟเฟต์ สไตล์ เกาหลีบนเรือ
บ่าย: นาทุกท่านนัง่ รถแทรมสัมผัสบรรยากาศกันที่ Haneul Parkสวนสาธารณะที่วา่
กันว่าสวยงามที่ สุดในกรุ งโซล สวนแห่ งนี้ ต้ งั อยูบ่ นเขามีทศั นี ยภาพที่สวยงาม และ
สามารถเที่ ย วได้ทุ ก ฤดู ในช่ ว งของเดื อ นตุ ล าคม ก็ จ ะมี เ ทศกาลดอกหญ้า บาน
(Seoul Eulalia Festival) ที่หลายคนนิ ยมมาชมความสวยงาม รวมถึงมีตน้ Redwood
ให้ชมในช่ วงฤดูใบไม้ร่วง ที่ ยาวเรี ยงรายไปถึง 900 เมตร สลับกับสี สันของใบไม้
เปลี่ยนสี ที่อยูบ่ นยอดเขา
เย็น: รับประมาณอาหารเย็น เมนูบลูโกกิ หมูผดั ซอสขลุกขลิก
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั : : Central Plaza Hotel เทียบเท่ า
DAY 3: เรียนทากิมจิ + ชุดฮันบก–Everland (รวมบัตรเครื่องเล่ น)– ปั่นเรียวไบท์ ชิวชิว–ตลาดทงแทมุน
–ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

(B/L/D) (B/L/D)

เช้ า: รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
มุ่งสู่ “สถาบันสอนทากิมจิ”ชมวิธีการทากิมจิ และให้ท่านได้ทดลองทาด้วยตัวท่านเอง และสามารถนากลับมาเป็ นของฝาก
พิเศษ!!เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจาชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก) พร้อมถ่ายภาพเป็ นที่

จากนั้นนาท่ านปลดปล่ อยความเป็ นเด็กอีกครั้งทีE่ verlandสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่
ที่สุดของเกาหลี ตั้งอยูท่ ี่เมืองยงอิน ท่านจะได้ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี และ
ท่านจะได้พบกับ ไลเกอร์ ซึ่ งเป็ นลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหว่างสิ งโตผู ้
เป็ นพ่อและ เสื อผูเ้ ป็ นแม่นบั เป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโตคู่แรกในโลก เติมเต็มความสุ ข
ของท่านสนุกสนานกับเครื่ องเล่นต่างๆ ไม่จากัดชนิด !!
เทีย่ ง: รับประทานอาหาร เมนู BBQ Buffet
ปั่น ปั่น ปั่น เรียลไบท์ (Uiwang Railbike)ให้ทุกท่านได้เพิ่มความสนุกสนานปั่ นจักรยานบน
รางรถไฟ 1 คัน นัง่ ได้ 4 ท่าน พร้อมดื่ มด่ าบรรยากาศตลอดเส้นทาง จากนาท่านช้อปปิ้ งเวช
สาอางค์เกาหลีที “COSMETIC GALLERY”ซึ่งที่นี่มีสินค้าเครื่ องสาอางเกาหลีให้ท่านเลือก
ซื้อมากมายหลายแบรนด์ อาทิ ROJUKIS, DR.CLOSEE ,DR.MJ เป็ นต้น
หลังจากนั้นช้ อปปิ้ ง“ตลาดทงแดมุน” เต็มไปด้วยตึกสูงของบรรดาห้างสรรพสิ นค้าขาย มีท้ งั
ขายเสื้ อผ้าผูห้ ญิง เสื้ อผ้าเด็กเสื้ อผ้าสุภาพบุรุษ เครื่ องหนัง กระเป๋ า รองเท้า เครื่ องประดับ ของตกแต่งบ้าน เป็ นต้น นอกจาก
จะเดินช้อปปิ้ งท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟLED ROSE GARDENได้อีกด้วย
(การจัดแสดงขึน
้ อยุ่กบั สภาพอากาศ)

เย็น: รับประมาณอาหารเย็น เมนูข้าวยาเกาหลี
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั : : Benikea H Avenue Hotel หรือเทียบเท่ า
DAY 4: ศู นย์ โสม –ศู นย์ สมุนไพรนา้ มันสนเข็มแดง –พระราชวังถ๊ อกซูกงุ +Stone Wall -Duty Free –หมู่บ้านโบราณบุคชอน
คลองซองเกซอน –โซลทาว์ เวอร์ (ไม่ รวมค่ าลิฟท์) -ตลาดเมียงดง

(B/L/D)

เช้ า: รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมนาท่ านไปยัง ศู นย์ โสม (Ginseng Center)เกาหลีใต้ถือเป็ นประเทศที่มีการผลิตโสม
เกาหลี ที่ มี คุ ณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลกซึ่ งรั ฐ บาลรั บ รองคุ ณภาพโสมที่ มีคุ ณ ภาพดี ที่ สุด โดยท่ านสามารถเลื อ กซื้ อ
ผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทยถึงสองเท่า เหมาะแก่การที่จะเป็ นของฝาก ต่ อจากนั้นนาท่ านสู่ ศู นย์ สมุนไพร
น้ามันสนเข็มแดง ซึ่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ที่นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่ างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด ทัว่ ทั้งร่ างกาย
ป้ องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ,โรคภูมิแพ้ เป็ นต้น
เยีย่ มชมพระราชวังสุ ดสวยที่ พระราชวังถ๊ อกซู กงุ (Deoksugung Palace) + Stone
Wallตั้งอยูอ่ ย่างโดดเด่น ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุ งโซล ซึ่ง
พระราชวังแห่งนี้มีถนนกาแพงหินอันมีชื่อเสี ยงที่มกั มีผคู ้ นนิยมไปเดินเล่น
พักผ่อนชื่นชมกับงามงดงามของพระราชวัง โดยภายในพระราชวังมีอาคารสไตล์
ตะวันตกที่สาคัญทางประวัติศาสตร์และการเมือง นอกจากนี้ภายในพระราชวังยัง
มีสิ่งก่อสร้างที่น่าสนใจอีกมากมายจากนั้นนาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศของหมูบ่ า้ น
ดั้งเดิมที่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (BukchonHanokVillage เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ

เกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทนั สมัยของกรุ งโซลนั้น หมูบ่ า้ นแห่งนี้ก็ยงั คงรักษาอาคารบ้านเรื อนในสมัยโบราณ มี
กลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมูบ่ า้ นมีอาคารแบบ
ดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง
เทีย่ ง: รับประทานอาหาร เมนู ไก่ต๋ นุ โสม
ตระการตากับสุ ดยอดหอคอยแห่ งรักที่ โซลทาวเวอร์ ( N Seoul Tower)ตั้งอยูบ่ นภูเขานัมซาน เป็ นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็ น
ไฮไลท์สาคัญของกรุ งโซล เพราะเป็ นจุดชมวิวที่ มองเห็นวิวทัว่ ทั้งกรุ งโซล ที่นี่มีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะ
รักกันยาวนานตลอดไป(ไม่ รวมค่าลิฟท์ )พร้ อมเดินชมวิว ชิวๆทื่ คลองซอนเกซอน (Cheonggyecheon)เดิมเป็ นคลองเก่าแก่
ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่ในปัจจุบนั ได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ข้ ึนมาใหม่ทาให้
กรุ งโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 เมตรนาทุกท่ านไปยังแหล่ งช้ อปปิ้ งอันดับ 1 ในเกาหลีที่ เมียงดง (Myeongdong)สถานที่ชอ้ ปปิ้ ง
ยอดฮิตในเกาหลี ใครที่มาเกาหลีตอ้ งมาช้อปปิ้ งที่นี่ เพราะเป็ นศูนย์รวมของสิ นค้ายอดฮิตหลากหลายชนิด ซ้ อปปิ้ งสินค้ า
ปลอดภาษีที่ Duty Freeที่นี่มีการรวบรวมสิ นค้าชั้นนา ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ าหอม เสื้ อผ้า
เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ เป็ นต้น
เย็น: รับประมาณอาหารเย็น เมนูหมูย่างเกาหลี
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั : Benikea H Avenue Hotel หรือเทียบเท่ า
DAY 5: ศู นย์ สมุนไพรฮอกเกนามู - พลอยอเมทิส–ตลาดฮงแด– One Piece Cafe – Supermakaket

(B/L/-)

เช้ า: รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรมนาท่ านเข้ าชมสมุนไพรบารุงตับที่ ศู นย์ สมุนไพรฮอตเกนามูตน้ ไม้ชนิดนี้เจริ ญเติบโต
ในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อ
ช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้าง
จากอาหารและยาเข้ าชมโรงงานเจียระไนพลอยที่ อเมทิสแดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี ม่วง พลอยแห่ง
สุขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสี ม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตา
เมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
เทีย่ ง: รับประทานอาหาร เมนู จิมทัค ไก่ พะโล้
ช้ อปปิ้ งบนถนนวัยรุ่นสุ ดชิคที่

ย่ านช้ อปปิ้ งฮงแด

Hongdaeเป็ นย่านช้อปปิ้ งบริ เวณ

ด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่ น มีท้ งั สิ นค้าแฟชัน่

เสื้ อผ้า

กระเป๋ า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่ องเขียนต่างๆ รวมทั้งกิจกรรมทางวัฒนธรรมทางศิลปะ
การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจมากมาย นอกจากนี้ยงั มีงานสตรี ทอาร์ทเก๋ ๆ หลาย
ภาพที่เพ้นท์อยูบ่ นกาแพง จึงเป็ นสเน่ห์อีกอย่างหนึ่งของย่านนี้ จึงทาให้ฮงแด เป็ นอีกสถานที่หนึ่งที่ไม่ควรพลาดเลยทีเดียว
เมื่อได้มาเที่ยวที่เกาหลี

ต่ อจากนั้นมาเอาใจสาวกแฟนคลับวันพีชที่ ONE PIECE คาเฟ่ วันพีชซึ่งเป็ นร้านอาหารที่ตกแต่ง
สไตล์วนั พีชทั้งหมด ให้บรรยากาศแบบชิลล์ๆ และเป็ นกันเองสุดๆ แถมยังมีเมนูอาหารที่น่าสนใจ
หลากหลายเมนูดว้ ยกัน

แถมบางเมนูยงั ถูกออกแบบให้เป็ นรู ปตัวการ์ตูนวันพีชอีกด้วย(ไม่ รวมค่า

เครื่องดืม่ )หลังจากนั้นได้ เวลานาท่ านสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอนเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับ
กรุ งเทพฯ ระหว่างทางแวะช้ อปปิ้ งที่ SUPERMARKETเพื่อซื้อของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนี้มี
ขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ต๋ นุ โสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่
ข้าวและของฝากของที่ระลึก ให้ได้เลือกซื้อมากมาย

19.55 น.ออกเดินทางกลับ

กรุ งเทพฯมหานคร โดยสาร

การบิน JIN AIR
( LJ001 ) (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
23.35 น.ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ

วันเดินทาง

ราคาทัวร์ (บาท / ท่ าน)

พักเดี่ยวเพิม่

ทีน่ ั่ง

2 – 6 ตุลาคม2560
8 – 16 ตุลาคม2560
10 – 14 ตุลาคม2560
14 – 18 ตุลาคม2560
16 – 20 ตุลาคม2560

16,900
16,900
17,900
17,900
16,900

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900

26
26
26
26
26

18 – 22 ตุลาคม2560
22 – 26 ตุลาคม2560
ราคารวม
่30 ตุลาคม2560
*ค่าพาหนะและน
26าเที– ยวตามรายการ
่ นและภาษีน้ามันทุกแห่ง ไป – กลับ พร ้อมคณะ
*ค่าตั๋วเครื28
องบิ
ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2560
่ นละ 1 ขวด
*น้าดืมวั

่
*ค่าเข ้าชมสถานทีตามรายการ
่ หอ้ งละ 2-3 ท่าน *ค่าอาหารตาม
*ค่าโรงแรมตามรายการทีระบุ
่
รายการทีระบุ
*ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15กก.*ค่า

18,900
4,900
26
่ 4,900
่ง
16,900
26
เงื่อนไขการสารองทีนั
17,900
4,900
26
กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทางพร ้อมชาระงวดแรก
17,900
4,900
26
5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจา 10,000 บาท*หากเป็ น
่ ั าระเงินเต็มจานวนเท่านัน
้ ส่วนทีเหลื
่ อ
ราคาโปรโมชนช
ชาระทันทีกอ
่ นการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

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 งทั้งที่ กรุ ง เทพฯและใน
่
ต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ ดินทางออกหรือเขา้ ประเทศทีระบุใน
่
รายการ บริษท
ั ฯ ขอสงวนสิทธิที์ จะไม่
คน
ื ค่าบริการไม่ว่ากรณี
้ นกรณี
้
่
ใดๆ ทังสิ
เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ ซึงจะต
อ้ งมี
ใบร ับรองแพทย ์จากโรงพยาบาลร ับรอง ทางบริษท
ั ฯ จะทาการ
่
้ านจะต ้อง
เลือนการเดิ
นทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทงนี
ั้ ท่
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**

