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วันแรก กรุ งเทพ – สนามบินอินชอน
19.00 น.

คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 สายการบิน LJ ประตูทางเข้ าที่7 แถว
P เจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ท่านก่ อนขึน้ เครื่อง

22.40 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน LJ004 /LJ002 (ทางบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ ทและเวลา
บิน อีกครัง้ ในเอกสารนัดหมายการเดินทาง)

วันที่ 2

หมู่บ้านลูกกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนามิ

05.55 น.

ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
หลังผ่ านพิธีการทางตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย นาท่ านสู่ หมู่บ้านลูกกวาด หมู่บ้านเล็กๆ ที่สร้ างเรี ยบ
แบบเมืองโพรวองซ์ ประเทศฝรั่ งเศส บ้ านเรื อนร้ านค้ าแต่ ละหลัง จะทาสีสันสดใสเหมือนลูกกวาด
หลากหลายสีอยู่ปะปนกัน ให้ ท่านได้ เพลินเพลินกับการถ่ ายรู ปแวะชมและแวะจับจ่ ายซือ้ ของ ตามร้ านค้ า
ที่ต่างก็นาเสนอการขาย ได้ อย่ างน่ ารักและน่ าสนใจ...
จากนัน้ นาท่ านช็อปปิ ้ ง พาจู พรี เมี่ยม เอ้ าท์ เลต PAJU PREMIUM OUTLET แหล่ งช้ อปปิ ้ งแห่ งใหม่ และ
ใหญ่ ท่ สี ุดในเกาหลี ซึ่งมีร้านค้ าหลากหลายกว่ า 165ร้ านค้ าและมีสินค้ าแบรนด์ ดัง มากมาย อาทิเช่ น
Armani , Calvin , Diesel , DKNY , Guess , Escadaฯลฯอิสระตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคัลบี (ไก่ ผัดซอสเกาหลี)
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรื อเฟอร์ ร่ ี เพื่อข้ ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็ นสถานที่โรแมนติกอีก
แห่ งหนึ่งสาหรั บคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครั ว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเรื่ องดัง เพลงรั กในสาย
ลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่ างเหมือนใบไม้ ท่ ลี อยอยู่ทางตอนเหนือของแม่ นา้ ฮัันและห่ างจากกรุงโซลไป
เพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่ งนีท้ ่ านสามารถเช่ าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่ นชมสวนเกาหลี เคารพ
สุสานนายพลนามิ เดินผ่ านกลางแมกไม้ แห่ งสวนสนที่สูงเสียดฟ้ า ดงต้ นสน ดอกสน เลือกนั่งที่ม้านั่งข้ าง
ชายฝั่ ง เพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้ เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ ต่างๆ เช่ น นกกระจอกเทศ กระต่ าย
กระรอก เป็ ด กวาง ฯลฯ

เที่ยง

เย็น

รั บประทานอาหารค่า ชาบูชาบู
จากนัน้ นาท่ านเข้ า สู่ท่ พ
ี ัก JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA OR SML

วันที่ 3

ไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี – สวนสนุก EVERLAND – พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย +ฮัันบก – คอสเมติก – คล้ อง
กุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
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เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านสู่ ไร่ สตรอเบอรี่ เชิญท่ านลิม้ รสผลสดในบรรยากาศไร่ สตรอเบอร์ ร่ ี จริ งๆ ได้ เรี ยนรู้ วิถีชีวิตชาวไร่
สตรอเบอรี่ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่ างไรจึงได้ ผลสตรอเบอรี่ ท่ ขี นาดใหญ่ เป็ นพิเศษ และหวานหอม
ชวนรั บประทาน **หากหมดฤดูกาลของสตรอเบอรี่ แล้ ว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนเปลง
โปรแกรม ไปชมวัดวาวูจองซาแทน**
รั บประทานอาหารกลางวัน หมูย่างเกาหลี
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ เอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกนีถ้ ูกขนานนามว่ า ดิสนีย์แลนด์ เกาหลี เป็ นสวนสนุก
กลางแจ้ งที่ใหญ่ ท่ สี ุดของ ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ตัง้ อยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่ านจะได้ น่ ัง
กระเช้ าลิฟท์ และท่ องไปกับโลกของสัตว์ ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่น่ ี
ท่ านจะพบว่ าเจ้ าป่ าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้ อย่ างเป็ นสุขชมความน่ ารั กของหมีท่ ีสามารถ
สื่อสารกับคนขับรถได้ เป็ นอย่ างดี เข้ าสู่ดนิ แดนแห่ งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้ เปลี่ยนไปตาม
ฤดูกาลและสนุกกับเครื่ องเล่ นนานาชนิด อาทิเช่ น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและ
การแสดงต่ าง ๆ ที่จัดตามตารางประจาวัน
จากนัน้ เดินทางไปพิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่ านจะได้ เรี ยนรู้ การทาสาหร่ ายของ
ชาวเกาหลี ประวัตคิ วามเป็ นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีท่ มี ีต่อสาหร่ าย พิเศษ...ให้ ท่านได้ ทดลอง
สวมชุดฮัันบก ชุดประจาชาติเกาหลี เพื่อเก็บภาพแห่ งความประทับใจ ต่ อมาอิสระให้ ท่านได้ เลือกซือ้
เครื่องสาอางค์ แบรนด์ ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้ เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่ น ครีมนา้ แตกที่
โด่ งดัง ครี มหอยทาก แป้ งโรตี โลจูคิส ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า พุลโกกี
จากนัน้ นาท่ านย้ อนรอยละครซีรีย์เกาหลีช่ ือดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่ ง
เดียวที่ตงั ้ อยู่ใจกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ *.*. ซึ่ง
เป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนา้ ทะเล
ท่ านสามารถชมทัศนียภาพของกรุ งโซล ได้ รอบทิศ 360 องศา ที่ค่ ูรักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้ องทาคือ การ
คล้ องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้ อความ หรื อชื่อของคู่รักไว้ บนแม่
กุญแจและก็จะนาแม่ กุญแจนีไ้ ปคล้ องกับรั ว้ เหล็ก ส่ วนลูกกุญแจเค้ าจะทิง้ ไปด้ วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่
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ใด ได้ มาเยือนและคล้ องกุญแจคู่รักกันที่น่ ีจะทาให้ ความรั กของทัง้ คู่ยืน
ตลอดกาล

ยาวไม่ พรากจากกันไป

และนาท่ านเข้ า สู่ท่ พ
ี ักโรงแรม GALAXY HOTEL OR SML

วันที่ 4

ศูนย์ โสม – นา้ มันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊ อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮัันอก–
RUNNINGMAN THEME PARK - ดิวตีฟ้ รี –ตลาดเมียงดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เข้ าชมศูนย์ โสม ซึ่งรั ฐบาลรั บรองคุณภาพว่ าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ า เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีท่ สี ุด
ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซือ้ โสมที่มีคุณภาพดีท่ สี ุดและราคาถูกกว่ าไทยถึง 2 เท่ า
กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผ้ ูใหญ่ ท่ ที ่ านรั กและนับถือ แล้ วเข้ าชม นา้ มันสนเข็มแดง (Red Pine)
ปั จจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้ างพิษในร่ างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือดทั่วทัง้ ร่ างกาย ป้ องกันไขมันอุด
ตันในเส้ นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวันไก่ ต๋ นุ โสม

เที่ยง
บ่ าย

จากนัน้ พาท่ านชมความสวยงามของ พระราชวังชางด๊ อกกุง พระราชวังแห่ งนีเ้ ป็ นพระราชวังที่เก่ าแก่
สวยงามมากในช่ วงที่มีการปกครอง ด้ วยระบบกษัตริย์ของเกาหลี ถูกสร้ างขึน้ ในปี ค.ศ. 1405 และมี
ความสาคัญ ในการเป็ นที่พานักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ ในสมัยราชวงศ์ โชซอน (Joseon) และ
ยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสาคัญ ที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้ วย เขต พระราชฐานชัน้ นอก, เขต
พระราชฐานชัน้ ใน และสวนด้ านหลังสาหรับ เป็ นที่พักผ่ อน ของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ ขนาดยักษ์ ท่ ี
มีกว่ า 300 ปี , บ่ อนา้ และศาลาริมนา้
จากนัน้ เดินทางไปยังหมู่บ้านบุกชอนฮัันอก (Bukchon Hanok Village) เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ ของเกาหลี
ท่ ามกลางตึกรามบ้ านช่ องที่ทันสมัยของกรุ งโซลนัน้ หมู่บ้านแห่ งนีก้ ็ยังคงรั กษาอาคารบ้ านเรื อนในสมัย
โบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่ าแก่ ท่ านจะได้ พบกับบ้ านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีใน
สมัยก่ อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดัง้ เดิมของเกาหลีกว่ า 100 หลัง (รู ปแบบบ้ านแบบดัง้ เดิมของ
เกาหลีเรียกว่ า ฮัันอก(hanok)) ซึ่งเก่ าแก่ มาตัง้ แต่ สมัยโชซอน ในปั จจุบันนีบ้ ้ านฮัันอกหลายหลังใน
หมู่บ้านถูกดัดแปลงให้ เป็ นศูนย์ วัฒนธรรม เกสต์ เฮั้ าส์ ร้ านอาหาร และโรงนา้ ชา เปิ ดให้ บริการแก่
นักท่ องเที่ยวที่เข้ ามาเพื่อสัมผัสและเรี ยนรู้ วัฒนธรรมเกาหลีแบบดัง้ เดิม และอีกหนึ่งสิ่งที่สาคัญก็คือ
หมู่บ้านนีเ้ ป็ นย่ านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกันจริ งๆภายในบ้ าน พิเศษสุด!!! พาท่ านพบกับ
RunningManThemePark แหล่ งเที่ยวแห่ งใหม่ ในย่ านอินซาดง ที่มาพร้ อมกับธีม รันนิ่งแมน รายการวา
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ไรตีย้ อดฮัิตของเกาหลีท่ มี ีแฟนคลับจากทั่วโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่ างๆ
กว่ า 10 ภารกิจ ให้ ได้ ตามล่ าสะสมคะแนน R-Point ซึ่งหากผู้เล่ นสะสมคะแนนได้ มากกว่ า 80 คะแนนจะ
ได้ รับใบประกาศนียบัตรที่ระบุว่าคุณคือสมาชิกคนใหม่ ของ Running Man คนที่ 8 !
จากนัน้ พาท่ านช็อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษีท่ ี ดิวตีฟ้ รี โดยที่น่ ีมีสินค้ าชัน้ นาให้ ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่ า 500
ชนิด อาทิ นา้ หอม เสือ้ ผ้ า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ
เย็น

รับประทานอาหารค่า จิมดัก (ไก่ พะโล้ เกาหลี)
จากนัน้ เดินย่ อยต่ อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่ งช็อปปิ ้ งขึน้ ชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชัน้ นาของกรุ งโซลหรือ
ที่คนไทยรู้ จักกันในชื่อสยามแสควร์ เกาหลีท่านจะพบกับสินค้ าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่ ว่าจะ
เป็ นเครื่องสาอางยี่ห้อดังๆอย่ าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ
เสือ้ ผ้ าแฟชั่นมีสไตล์ , รองเท้ าส้ นสูงน่ ารั กๆ, รองเท้ าผ้ าใบเก๋ ๆ, นอกจากนีย้ ังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่
น่ ารักๆซึ่งที่น่ ีจะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ ละวัน
จากนัน้ นาท่ านเข้ า สู่ท่ พ
ี ักโรงแรม GALAXY HOTEL OR SML

วันที่ 5

ศูนย์ สมุนไพร - ตลาดฮังอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์ มาเก็ต-กรุ งเทพฯ
(พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่ วงที่ซากุระบานเท่ านัน้ )

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
เก็บกระเป๋า เช็คเอ้ าท์ จากโรงแรม แล้ วนาท่ านสู่ศูนย์ สมุนไพรโบกานยอง ต้ นไม้ ชนิดนีเ้ จริญเติบโตในป่ า
ลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนา้ ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีร่ ุนใหม่ นิยมนามา
รั บประทานเพื่อช่ วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮัอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหารและยา จากนัน้ พาท่ าน ช็อปปิ ้ งต่ อที่ ฮังอิก แหล่ งช้ อปปิ ้ งที่อยู่ล้อมรอบ
ไปด้ วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้ าในย่ านนีส้ ่ วนใหญ่ เป็ นสินค้ าวัยรุ่นที่ทันสมัยและราคาไม่ แพง
เช่ นเสือ้ ผ้ าที่ออกแบบโดยดีไซด์ เนอร์ เกาหลีรองเท้ ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบ
รนด์ เนมอยู่ท่ วั ไปเช่ น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ ลานหน้ าประตูของมหาวิทยาลัยฮังอิค จะมีผลงานศิลปะ
ในรู ปแบบต่ างๆ เช่ น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสือ้ ผ้ า และของแฮันด์ เมด ที่น่ารั กและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์
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ของบางอย่ างทามาชิน้ เดียวเพื่อให้ ได้ เลือกซือ้ บางที่อาจเป็ นสินค้ าที่มีชิน้ เดียวในโลก
เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน โอซัมบุลโกกิ( หมู ปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)
ก่ อนเดินทางไปสนามบิน แวะชม Seoullo 7017 หรื อ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้ า แลนด์ มาร์ กแห่ งใหม่
ณ กรุงโซล ถือเป็ นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับ
สะพานที่ทรุ ดโทรม ให้ เป็ นถนนลอยฟ้ า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ปั จุบันได้ กลายมา
เป็ น สถานที่พักผ่ อนสาหรั บประชาชน และนักท่ องเที่ยว(ช่ วงที่ดอกซากุระบาน จะพาท่ านไป) ชมดอก
ซากุระ หรืออีกชื่อนึงเรียกว่ าดอกเชอรี่ (Cherry Blossom) จะบานสะพรั่ง ไปทั่วถนน ยออิโด (Yeouido's
Streets) ซึ่งมีต้นซากุระกว่ า 1,400 ต้ นในบริเวณนี ้ ในเดือนเมษายนในแต่ ละปี ประมาณกลางเดือน จะมี
การจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี ้ ทุกท่ านจะได้ สัมผัสสีสันแห่ งดอกซากุระ พร้ อมถ่ ายรู ปเป็ นที่
ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค กับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม
จากนัน้ พาท่ านละลายเงินวอนที่ ร้ านค้ าสนามบิน ซึ่งท่ านสามารถเลือกซือ้ สินค้ า พืน้ เมืองเป็ นการส่ งท้ าย
ก่ อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต นา้ จิม้ หมูย่างเกาหลี ไก่
ตุ๋นโสมสาเร็จรู ป ผลไม้ ในราคาพิเศษ

17.25 น.
21.25 น.

นาท่ านเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน LJ003/LJ001
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...
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FLIGHT DETAILS
JIN AIR

LJ002

BKK - ICN

01.00 – 08.15

LJ001

ICN - BKK

19.35 – 23.40

LJ004

BKK - ICN

22.40 - 05.55+1

LJ003

ICN – BKK

17.25 – 21.25

หมายเหตุ พีเรี ยด เช็คอิน 01 มี.ค – 20 มี.ค ใช้ ไฟล์ท LJ004 / LJ003
พีเรี ยด เช็คอิน 21 มี.ค – 24 มี.ค ใช้ ไฟล์ท LJ004 / LJ001
พีเรี ยด เช็คอิน 25 มี.ค เป็ นต้ นไป ใช้ ไฟล์ท LJ002 / LJ001
อัตราค่าบริ การ

เดือน

วันเดิ นทาง

03 – 07 // 17 – 21 มี .ค
09 – 13 // 23 – 27 // 25 – 29 //26 – 30
มี นาคม

27 – 31 // 31 มี .ค – 04 เม.ย
07 – 11 // 5 – 19 // 21 – 25 มี .ค
28 มี .ค – 01 เม.ย // 29 มี .ค – 02 เม.ย //
30 มี .ค – 03 เม.ย
01 – 05 // 03 – 07 // 07 – 11 // 09 – 13 // 17 – 21

เมษายน

21 – 25 // 23 – 27เม.ย // 29เม.ย – 03 พ.ค
15 – 19 เม.ย

ผูใ้ หญ่พกั

เด็กอายุต่า
กว่า

2 ท่าน

พักเดีย่ ว

12 ปี
15,900
16,900
17,900

5,900

18,900

16,900
17,900
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05 – 09 // 19 – 23 // 25 – 29 เม.ย

18,900

27 เม.ย – 01 พ.ค (วันแรงงาน)

19,900

11 – 15 // 13 – 17 เม.ย (วันสงกรานต์)

22,900

5,900

01 – 05 // 05 – 09 // 06 – 10 // 07 – 11 // 08 – 12
12 – 16 // 13 – 17 // 14 – 18 // 15 – 19 // 19 – 23
20 – 24 // 21 – 25 // 22 – 26 // 26 – 30 // 27 – 31 พ.ค
พฤษภาคม

16,900

28พ.ค – 01 มิ .ย // 29พ.ค – 02 มิ .ย
04 – 08 // 11 – 15 // 18 – 22 // 25 – 29 พ.ค
02 – 06 // 03 – 07 // 09 – 13 // 10 – 14 // 16 – 20
17 – 21 // 23 – 27 // 24 – 28 พ.ค // 30พ.ค – 03มิ .ย

5,900
17,900
18,900

**หมายเหตุ ผูร้ ่ วมเดิ นทางต้องไม่นอ้ ยกว่า 25 ท่าน

อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ด(ตัว๋ กรุ๊ป) ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 นา้ ดื่มท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
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 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กับการผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนัน้ ๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทาหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้ งเข้ า - ออกของบุคคลต่างด้ าวค่าวีซา่ เข้ าประเทศของบุคคลต่างด้ าว (ถ้ ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้ าว หรื อยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึง่ บริษัทฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณีตามจริง
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้ องพัก และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 35,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,100 บาท / ทิป / ท่ าน
 ค่าใช้ จา่ ยอันเนื่องมาจากความล่าช้ าของสายการบิน, เหตุสดุ วิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีท่ ตี ้ องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ









รายการ และราคาสาหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้ อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้ อมคณะ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรื อสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีคา่ ส่วนตัวของท่าน
ระหว่างการเดินทาง
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมด หรื อบางส่ วน ในกรณีท่ ผี ้ ูเดินทางมิได้ รับ
อนุญาตให้ เดินทางเข้ า หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ มี
สิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ ืน
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วน ด้ วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า
การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล
ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วน ในกรณีท่ ผี ้ ูเดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรื อทัง้ หมด
โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรือไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย หรื อจาก
อุบตั เิ หตุตา่ งๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
บริษัทฯ จัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทกุ วันเท่านัน้ หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ ทกุ วัน แค่
สมัครมาร่วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน
ทางบริษัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเที่ยวเอง 300 USD
(ก่อนซื ้อทัวร์ จะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผู้จดั จะได้ คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)

เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
 หนังสือเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋าคนละ 15 กิโลกรั ม*.*.*.
เงื่อนไขการให้ บริการ


1. การจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทังหมดก่
้
อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทังหมดก่
้
อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จดั มีสิทธิยกเลิกการจัด
หรื อยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
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การยกเลิก





ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ย 80% ของราคาทัวร์

 ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ **
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
**ตัง้ แต่ วนั ที่ 01 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้ นไป ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าประกันสาหรับท่ านที่ต้องสงสัยว่ าแอบ
แฝงมาเป็ นนักท่ องเที่ยว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้ รับการแจ้ งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้ าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะ
มีลกู ค้ าทีเ่ ดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี โดยบริ ษัทฯ จาเป็ นต้ องเก็บค่าประกันเพื่อให้ ลกู ค้ า
เดินทาง ไป-กลับ พร้ อมกรุ๊ป เป็ นจานวนเงิน 100 ดอลล่ า (3,300บาท) และจะคืนให้ เมื่อลูกค้ าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้ อม
กรุ๊ป และผ่านการตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลี ดังนันทางบริ
้
ษัทฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ที่นี ้
ด้ วยค่ะ
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