WONDERFUL KOREA
เกาหลี – ปั่นจักรยานชมใบไม้ เปลีย่ นสี
5วัน 3คืน
ราคา

23,900.บาท / ท่ าน

ช่ วงเวลาเดินทาง เดือนกันยายน - พฤศจิกายน 2561

ไฮไลท์ !!!
 ชมความงดงามฤดูใบไม้ เปลีย่ นสี ณ เกาะนามิ
 ถนนเลียบกาแพพงหินทีึ่ น้น ชื่อเรื่องความสวยงามแพละรรแพมนิิกสายหน้่งในเกาหลี
 สนุกสนานกับการปั่น Rail Bike พร้ อมชมความงดงามึองธรรมชาิิ
 ึ้นน ลิฟท์ ชมวิว Lotte World Tower (SeoulSky) แพลนด์ มาร์ คแพห่ งใหม่ !!
 ชมความน่ ารักึองิุ๊กิาหมีิัวน้ อยๆ กับ Teddy Bear Museum
 สุ ดคุ้ม...พักในเมืองรซล 3 คืน
 สวนลอยฟ้ า Seoullo7017 แพลนด์ มาร์ กแพห่ งใหม่ ึองกรุงรซล
 พิเศษ!!....ให้ ท่านสวมชุดฮันบกถ่ ายรู ปเกร๋ ๆ สไิล์เกาหลี

วันแพรก

กรุ งเทพฯ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

20.00 น.
23.10 น.

คณะพร้ อมกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาิิสุวรรณภู มิ ชัน น 4 ผู้รดยสารึาออกระหว่ างประเทศ สายการบิน THAI
AIRWAYS เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง
เดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG) เที่ยวบินที่ TG658 / 656

วันที่สอง

สนามบินอินชอน – เกาะนามิ – ปั่นRail Bike – สวนสนุกเอเวอร์ แพลนด์ – รซล

06.35 น.

เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใิ้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่าน
ให้เป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
นาท่านชม เกาะนามิ (NAMISEOM ISLAND) ชมทิ วทัศน์ซ่ ึ งเคยใช้เป็ นสถานที่ ถ่ายทาละครทีวี “WINTER LOVE
SONG” อันโด่งดังไปทัว่ ทั้งเกาหลีและเอเชี ย เกาะนามิน้ ี มีรูปร่ างคล้ายใบไม้ ที่ ลอยอยู่ทางตอนเหนื อของแม่น้ าฮัน
ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่ น การเดิ นเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุ สานนายพลนามิ เดิ นผ่านกลาง
แมกไม้แห่ งสวนสนที่สูงเสี ยดฟ้ า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนัง่ ที่มา้ นัง่ ริ มฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติค
ใต้เงาไม้ พร้อมมีเวลาให้ท่านได้เก็บโลเคชัน่ ประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์ มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่ งตั้งอยู่
บนเกาะ หรื อ จะเลือกขี่จกั รยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้เวลาสมควรอาลาเกาะนามิ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัิิาคาร ---ทัคคัลบี (ไก่ ผดั ซอส)
ให้ท่านได้สนุกสนานกับ กิจกรรมปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มีจกั รยานแบบนัง่ 2 คน และนัง่ 4 คน ให้ท่าน
ได้สนุ กสนานกับการปั่ นจักรยานบนรางรถไฟ โดยมี จกั รยานราว 50 คัน ทั้ง 2 แบบคละกัน ปั่ นไปตามรางรถไฟ
ท่ ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ อนั สดใสของฤดูใบไม้ผลิ นาท่ านเดิ นทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แพลนด์ ถูกขนานนาม
ว่าดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลีเป็ นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีบริ ษทั ซัมซุ งเป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลาง
หุ บเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่ า
สิ งโตและเสื อสามารถอยู่ดว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุ ข ชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่ อสารกับคนขับรถได้เป็ นอย่างดี
หรื อเข้าสู่ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่ งจะปลูกดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่ องเล่น
นานาชนิ ด อาทิ เช่ น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ ึ งกาลังบานสะพรั่งอวดสี สันเต็มสวน
(ทั้งนี ข้ ึน้ อยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิ วลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุ ายน เป็ นดอก
กุหลาบ, เดือนสิ งหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิ กายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ)
ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดั ตามตารางประจาวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่ อง
เล่นไม่จากัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้ อช้อบปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย
รับประทานอาหารค่า ณ ภัิิาคาร --- คัลบี (หมูย่างเกาหลี)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม DIAMOND RICH หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่สาม

พระราชวังถ๊ อกซู คุง – ถนนเลียบกาแพพงหิน – ศูนย์ รสม – Cosmetic – Duty Free – สวนลอยฟ้ า Seoullo 7017 – ช้ อป
ปิน งถนนฮงแพด

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารึองรรงแพรม

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

นาท่านสู่ พระราชวังถ็อกซู กุง เป็ นหนึ่ งในห้าพระราชวังที่สาคัญที่สุดของราชวงศ์โชซ็อนและเกาหลี เดิมพระราชวัง
แห่งนี้เป็ นที่ประทับขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรื อองค์ชายชาซาน ระหว่างสงครามเจ็ดปี ที่นี่
ได้กลายเป็ นพระราชวังหลวง โดยพระเจ้าซอนโจเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์แรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้ทางด้านทิศ
ใต้ของพระราชวังถ็อกซู กุงมีถนนเลียบกาแพงหิ น (Stonewall Street) ที่ ข้ ึ นชื่ อเรื่ องความสวยงามและโรแมนติกสาย
หนึ่งในเกาหลี นาท่านสู่ ศูนย์ รสม ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดี
ที่สุด ชมวงจรชี วิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนาไป
บารุ งร่ างกาย หรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัิิาคาร ซัมแพกทัง (ไก่ ิ๋ นุ รสม)
นาชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่ องสาอางค์ชื่อดังของเกาหลีมากมายหลายแบรนด์ดงั อาทิ W.S.Nature,Rojukiss,
Missha เป็ นต้น จากนั้นนาท่ า น ช้อปปิ้ งสิ นค้า ปลอดภาษี ที่ห้า ง Duty Free นาท่ า นสู่ สวนลอยฟ้ า Seoullo 7017
สะพานลอยฟ้ าแลนด์มาร์ กแห่ งใหม่กรุ งโซลถื อเป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ เที่ ยวใหม่ของเกาหลีใต้ที่เกิ ดจากการปรั บ ปรุ ง
ทัศนี ยภาพรื้ อสะพานบางจุดแล้วปรั บให้เป็ นถนนลอยฟ้ าแถวบริ เวณสถานีรถไฟรซล (Seoul Station) ให้กลายเป็ น
สถานที่พกั ผ่อนสาหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวจากนั้นให้ท่านอิสระช้อปปิ้ งย่านวัยรุ่ นชื่อดัง ย่ านถนนฮงอิก
รับประทานอาหารค่า ณ ภัิิาคาร --- บุฟเฟ่ ิ์ บาร์ บีคิว
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม DIAMOND RICH หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

หมู่บ้านบุกชนฮันนก – รซลทาวเวอร์ – ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี – พิพธิ ภัณฑ์ เท็ดดีแพน บร์ – คลองชงเกชน – ิลาดเมียงดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารึองรรงแพรม
นาท่านสู่ หมู่บ้านบุกชนฮันนก หมู่บา้ นโบราณเกาหลีที่เดิมเป็ นที่อยู่ของเหล่าขุนนางสมัยก่อน ปั จจุบนั ได้ถูกอนุรักษ์
เอาไว้ คงความสวยงามและป็ นแหล่งเรี ยนรู ้แผยแพร่ วฒั นธรรมเกาหลีให้กบั นักท่องเที่ยว นาท่านสัมผัสกับจุดชมวิว
ของกรุ งโซลที่ยอดเขาเขานัมซัน ภู เขาแห่ งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมืองโซล สู ง 274 เมตร นาท่านชม รซลทาวเวอร์ 1 ใน
18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุ งโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ ได้รอบทิ ศ 360 องศาโดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็น
ไกลไปถึงแม่น้ าฮันกัง *** ไม่ราคารวมค่าขึ้นลิฟท์ *** จากนั้นนาท่านชม ศูนย์ ยาสมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เลือกชม สมุนไพรฮอิเกนามู ของเกาหลี ที่นามาแปรรู ปเป็ นรู ปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบารุ งร่ างกาย
รับประทานอาหารกลางวัน --- บุลรกกิ (หมูผดั ซอส)
นาท่านชมความน่ารักของตุ๊กตาหมี พิพิธภัณเท็ดดีแพน บร์ จากนั้นนาท่านสู่ คลองชองเกชอน สร้างมาตั้งแต่สมัยพระเจ้า
ยองโจแห่ งราชวงศ์โชชอน อายุเก่ าแก่ กว่า 600 ปี เดิ มเป็ นคลองน้ าเน่ า จนมี การสร้ างทางด่ วนทับคลอง ไม่มีใคร
อยากจะเดินผ่าน ต่อมาปี 2003 รัฐบาลได้บูรณะคลองใหม่ ทุบทางด่วนทิ้ง แล้วทุ่มงบกว่า 386 พันล้านวอน พัฒนาจน
น้ าใสสะอาด เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสุ ดฮิตของชาวกรุ งโซล จากนั้นให้ท่าน ช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย ณ ิลาดเมียง
ดง แหล่งรวมวัยรุ่ นย่านสยามสแควร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็ นแหล่งรวมเครื่ องสาอางค์ชื่อดัง อาทิ Etude
อิสระรับประทานอาหารค่า ิามอัธยาศัย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั โรงแรม DIAMOND RICH หรือเทียบเท่ า

เที่ยง
บ่ าย

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

21.20 น.
01.20 น.

พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย+ทาคิมบับ+สวมชุดฮันบก- Lotte World Tower (Seoul Sky) – ศูนย์ นาน มันสนเึ็มแพดง – ซุ ปเปอร์
มาร์ เก็ิ – อินชอน – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารึองรรงแพรม
นาท่านสู่ พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย พร้ อมให้ ท่านทาคิมบับ แพละสวมชุดประจาชาิิเกาหลี ชุดฮันบก นาท่านสู่ Lotte World
Tower (Seoul Sky) **รวมค่าขึ้ นลิฟท์** ตั้งอยู่ใจกลางกรุ งโซล เขตชัมซิ ล นาท่านึ้นนหอชมวิว Sky Seoul ของตึ ก
Lotte World Tower (ความสูงจากพื้นดิน 555 เมตร) มาพร้อมกับคอนเซปต์ “The Beauty and Pride of Korea" ชมวิวที่
สวยงามของกรุ งโซล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัิิาคาร ---จิมดัก (ไก่ อบซีอวิ๊ ดา)
นาท่านชม ศูนย์ สมุนไพรสนเึ็มแพดง ซึ่ งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซ่ ึ งจะใช้ตน้ สนเข็มแดงจากยอดเขาที่
ประเทศ เกาหลีเหนื อมาผลิตโดยใช้เทคโนโลยีพร้อมกับการวิจยั ที่ประเทศเกาหลีใต้ออกมาเป็ นน้ ามันสนเข็มแดง ภูมิ
ประเทศของประเทศเกาหลีเป็ นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกว่าจะมาเป็ นน้ ามันสนเข็มแดงได้ 1 แคปซูลต้องใช้
ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ ามันมาผลิตและวิจยั ออกมาเป็ นน้ ามันสนนี้ จากนั้นพาท่านละลาย
เงินวอนที่ ร้ านค้ าสนามบิน ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า พื้นเมืองเป็ นการส่ งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินรา
เมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
เวลาสมควรนาทุกท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินอินชอน
นาท่านเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS (TG)  เที่ยวบินที่ TG657
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาิิสุวรรณภูมิ รดยสวัสดิภาพ
--------------------------------------------------

หากท่ านทีิ่ ้ องออกิัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครันงก่อนทาการออกิัว๋ เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือ เวลาบิน รดยไม่ ได้ แพจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

ึ้ อควรควรทราบ :


การลงร้ านสิ นค้ าพืนน เมือง หรือร้ านช้ อปิ่ างๆ ที่ระบุไว้ ในรายการทัวร์ มผี ลิ่ อราคาทัวร์ ที่เสนอ จ้งึอเรียนให้ ทุกท่ านทราบว่ า
จาเป็ นิ้ องรบกวนทุกท่ านแพวะชม ซืนอหรือไม่ ซืนอึ้นน อยู่กบั ความพอใจึองลูกค้ าเป็ นหลัก ไม่ มีการบังคับใดๆ ทันงสินน

อัิราค่าบริการ
กาหนดการเดินทาง

เด็ก อายุ 2-12 ปี
ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 พักกับ 1 พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ท่าน
ผู้ใหญ่
ไม่ มีเิียง
มีเิียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

05-09 กันยายน 2561

23,900

23,900

22,900

21,900

5,900

06-10 กันยายน 2561

23,900

23,900

22,900

21,900

5,900

07-11 กันยายน 2561

23,900

23,900

22,900

21,900

5,900

12-16 กันยายน 2561

23,900

23,900

22,900

21,900

5,900

14-18 กันยายน 2561

23,900

23,900

22,900

21,900

5,900

19-23 กันยายน 2561

23,900

23,900

22,900

21,900

5,900

20-24 กันยายน 2561

23,900

23,900

22,900

21,900

5,900

26-30 กันยายน 2561

24,900

24,900

23,900

22,900

5,900

27 กันยายน – 01 ิุลาคม 2561

24,900

24,900

23,900

22,900

5,900

04-08 ิุลาคม 2561

25,900

25,900

24,900

23,900

5,900

10-14 ิุลาคม 2561

24,900

24,900

23,900

22,900

5,900

11-15 ิุลาคม 2561

27,900

27,900

26,900

25,900

5,900

12-16 ิุลาคม 2561

27,900

27,900

26,900

25,900

5,900

13-17 ิุลาคม 2561

25,900

25,900

24,900

22,900

5,900

16-20 ิุลาคม 2561

24,900

24,900

23,900

22,900

5,900

18-22 ิุลาคม 2561

26,900

26,900

25,900

24,900

5,900

19-23 ิุลาคม 2561

28,900

28,900

27,900

26,900

5,900

20-24 ิุลาคม 2561

26,900

26,900

25,900

24,900

5,900

22-26 ิุลาคม 2561

25,900

25,900

24,900

22,900

5,900

25-29 ิุลาคม 2561

27,900

27,900

26,900

25,900

5,900

29 ิุลาคม – 02 พฤศจิกายน 2561 24,900

24,900

23,900

22,900

5,900

30 ิุลาคม – 03 พฤศจิกายน 2561 24,900

24,900

23,900

22,900

5,900

31 ิุลาคม – 04 พฤศจิกายน 2561 25,900

25,900

24,900

23,900

5,900

02-06 พฤศจิกายน 2561

23,900

23,900

22,900

21,900

5,900

07-11 พฤศจิกายน 2561

24,900

24,900

23,900

22,900

5,900

09-13 พฤศจิกายน 2561

24,900

24,900

23,900

22,900

5,900

28 พฤศจิกายน – 02 ธันวาคม 2561 24,900

24,900

23,900

22,900

5,900

*** ราคาทารก [ เด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ ] 10,900.- / ท่าน ***

้ าหร ับลูกค้าทีถ
**ราคานีส
่ อ
ื พาสปอร์ตไทยเท่านน!!
ั้
**
อัิรานีรน วม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป–กลับ ชั้นประหยัด (เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น) เส้นทางและสายการบินตามระบุในรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน้ ามันตามรายการทัวร์
 ค่ารถปรับอากาศนาเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม. / วัน)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ (ไม่สามารถคืนเป็ นเงินได้ เนื่องจากบริ ษทั ฯ ต้องจองและซื้ อตัว๋ ล่วงหน้า)
 โรงแรมตามระบุ หรื อเทียบเท่า (ห้องละ 2-3 ท่าน)
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ ให้ท่านได้ลิ้มลองอาหารพื้นเมืองของแต่ละประเทศ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่โหลดลงใต้ทอ้ งเครื่ อง สายการบินอนุญาิ นาน หนักไม่ เกิน 30 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุในการเดินทาง คุม้ ครองวงเงินท่านละ 1 ล้านบาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัิรานีไน ม่ รวม
 ค่าดาเนินการทาหนังสื อเดินทาง หรื อค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเข้า-ออกเมืองสาหรับคนต่างด้าว
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรี ด, ค่าเครื่ องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริ ษทั ฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็ นกรณี พิเศษ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่ าทิปพนักงานึับรถ ค่ าทิปไกด์ท้องถิ่น ท่ านละ 1,400 บาท/ท่ าน/ทิป (ึออนุญาิเรียกเก็บทีส่ นามบินวันแพรก)
เงือ่ นไึการเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทาง กรณี มีผเู ้ ดินทางต่ากว่า 20 ท่านโดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้าก่อน
เดินทาง 15 วัน
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมเพื่อความเหมาะสมโดยมิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า สาเหตุอนั เนื่องมาจากการล่าช้า
ของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การก่อวินาศภัย, การก่อจลาจล, อุบตั ิเหตุ ฯลฯโดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรื อการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ชาระมาแล้ว
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เกิดภัยพิบตั ิทางธรรมชาติ อาทิ สึ นามิ แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด
อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ อันนอกเหนื อจากการควบคุมของบริ ษทั ฯ โดยทางบริ ษทั ฯ จะขอเก็บเฉพาะค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นตามจริ ง
เท่านั้น เช่น ค่ามัดจาตัว๋ เครื่ องบิน, ค่าวีซ่าในกรณี ที่ยื่นวีซ่าแล้ว และค่าวางมัดจาห้องพัก ฯลฯ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
 บริ ษท
ั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุกวัน แค่
สมัครมาร่ วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน
ทางบริษทั จะคิดค่ าดาเนินการในการแพยกท่ องเที่ยวเอง วันละ 300 USD
การสารองที่นั่งแพละชาระเงิน
 ยืนยันการสารองที่นั่งกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้ อมส่ งสาเนาหนังสื อเดินทาง
 ชาระเงินมัดจาภายใน 2 วันนับจากวันที่ จอง เงินมัดจาถือเป็ นการยืนยันการจองของท่าน
o เกาหลี ท่ านละ 10,000 บาท
 ค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือทั้งหมด ชาระล่วงหน้า 21 วันก่อนเดินทาง
 หากท่านไม่ชาระเงินค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือตามกาหนดวันดังกล่าว ทางบริ ษท
ั ฯ ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข และ
ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนเงินมัดจา
 หลังจากสารองที่นงั่ เรี ยบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายจะนัดวัน-เวลา ไปรับหนังสื อเดินทางและเอกสารอื่นที่แจ้งไว้ในโปรแกรม
เพื่อดาเนินการยื่นขอวีซ่า (สาหรับประเทศที่ตอ้ งทาวีซ่า)

ิัว๋ เครื่องบิน
 ตัว๋ เครื่ องบินแบบหมู่คณะ ต้องเดินทางไป-กลับพร้อมกัน หากต้องการเลื่อนวันเดิ นทางกลับ ท่านต้องชาระค่าใช้จ่ายที่สายการ
บินเรี ยกเก็บ และการจัดที่นงั่ ของกรุ๊ ปเป็ นไปโดยสายการบินกาหนด ทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน้ ามันเชื้ อเพลิงและค่าประกันวินาศภัยทางอากาศ คิดตามอัตราที่ทางสายการบินแจ้ง ณ วันที่ออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับขึ้นราคาในภายหลัง ถือเป็ นค่าใช้จ่ายส่ วนที่เพิ่ม ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรี ยกเก็บตาม
ความเป็ นจริ ง ณ วันที่ออกตัว๋
เงือ่ นไึการยกเลิก
1. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสื อเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ ื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืน
เงินทั้งหมดไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ นในกรณี เจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง
ทางบริ ษทั ฯ จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาล ที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อค่ามัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ท้ งั หมดไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ

