La Provence Village –เกาะนามิ –วัดวาวูจองซา-ไรสตอรเบอรรี่
โรงเรียนกิมจิ-เอเวอรแลนด-ชมซากุระบานที่เกาะยออิโด
บลูเฮาสพิพิธภัณฑพื้นบาน-พระราชวังเคียงบ็อค–ดิวตี้ฟรีชอปปงทงแดมุน-เมียงดง- Fanta Stick Show-โซลทาวเวอรHerb Shop - Amethyst - รานคาสนามบิน

กําหนดวันเดินทางกรุณาดูทายโปรแกรม
วันแรก

กรุงเทพฯ - อินชอน

21.00

คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร F ประตูทางเขา 3
สายการบิน BUSINESS AIR (8B) เจาหนาทีของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก

(หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง)

วันที่สอง อินชอน-La Provence Village –เกาะนามิ - ปอมฮวาซอง -ซูวอน
00.10 น.
07.30 น.
จากนั้น
กลางวัน
จากนั้น

จากนั้น

(-/L/D)

ออกเดินทางสูอินชอน ประเทศเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬิกาของทานเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร
แลว ขอตอนรับทุกทาน
นําทานเดินทางสู La Provence Village พาทานชมบรรยากาศหมูบานสไตลฝรั่งเศส ชมสีสันบานเรือนที่เปน
เอกลักษณของเมืองโพรวองซในฝรั่งเศส หมูบานที่เต็มสีสัน ระบายดวยสีลูกกวาดหวานๆ สีสันสดใส ทําใหทาน
รูสึกเหมือนไดสัมผัสประเทศฝรั่งเศสจริงๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ DUK KALBI ไกผัดเผ็ดบารบีคิว เปนเนื้อไกที่หั่นเปนชิ้นพอคํา
คลุกเคลาดวยซีอิ๊วเครื่องปรุง และหมักทิ้งไวจนไดที่ จึงนําเนื้อไกและผักมาผัดบนกระทะยักษ รับประทานพรอม
กิมจิ ซุปสาหราย และขาวสวย
นํ า ท า นเดิ น ทางสู เมื อ งชุ น ชอน นํ า ท า นสั ม ผั ส กั บ บรรยากาศสุ ด แสนโรแมนติ ค ที่ เกาะนามิ นํ า ท า นลงเรื อ
เดินทางสู เกาะนามิ โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที ชมวิวทิวทัศนของสถานที่เคยใชเปนสถานที่ถายทําละครทีวี
Winter Love Song อันโดงดังไปทั่วเอเชีย พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บภาพอันสวยงามนาประทับใจ สุดแสน
โรแมนติค เปรียบประหนี่งดุจทานเปนพระ-นาง ในละครเลยทีเดียว
ทานชม ปอมฮวาซอง ซึ่งเปนปอม และกําแพงเมือง สรางรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ 5,500
เมตร ประกอบดวยเชิ งเทิน 48 หลัง แตบ างสวนได ถูกทําลายในสมัยสงครามเกาหลี ปอมแหง นี้ส รางขึ้นโดย

ค่ํา

กษั ตริ ยซ อนโจกษัต ริย องคที่ 22 แหงราชวงศโ ชซอนเพื่อเป นที่ร ะลึก แกพ ระราชบิด า ซึ่ง ถูกใส ร ายจากราช
สํานักและถูกขังจนสิ้นพระชนม ปจจุบันปอมนี้ไดรับการสถาปนาโดย UNESCO ใหเปน มรดกโลก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร Shabu Shabu ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมู
สไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ
เขาสูโรงแรมที่พัก Songtan Hotel or Suwon Pacific Hotel หรือเทียบเทา

วันที่สาม นมัสการวัดวาวูจองซา-ไรสตอรเบอรร-ี่ เอเวอรแลนด-ทงแดมุน (B/L/D)
เชา
จากนั้น

จากนั้น
กลางวัน
จากนั้น

ค่ํา
จากนั้น

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานไปเยี่ยมชมและ นมัสการวัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple พระเศียรของพระพุทธรูปขนาด
มหึมา ซึ่งประดิษฐานอยูดานหลังสระน้ําขนาดยอม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆวาง เรียงรายอยู
โดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสูเนินเขาทานจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเปนที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญที่แกะสลัก
มาจากไมซึ่งนํามาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัดแหงนี้ยังเปนที่เก็บรักษาระฆังที่
ใชตีในพิธีเปดกีฬา โอลิมปคในป ค.ศ.1988 อีกดวย
นําทานเดินทางสู ไรสตรอเบอรรี่สด หรือ สวนผลไม ใหทานเพลิดเพลิน
เลือกเก็บและชิมสตรอเบอรรี่สดๆๆรสชาติหวานกรอบ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ พุลโกกิ ประกอบดวยเนื้อ
หมูสไลดที่ผานการหมักดวยเครื่องปรุงจนไดที่นํามาผัดรวมกับผักสดนานา
ชนิดบนกระทะรอนๆ รับประทานพรอมเครื่องเคียง และขาวสวย
นําทานเดินทางสู เอเวอรแลนด สวนสนุกกลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใตซึ่งตั้งอยูทามกลางหุบเขา
ขอเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ทานจะไดพบกับ ไลเกอร ซึ่งเปนลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความ
รักระหวางสิงโตผูเปนพอและเสือผูเปนแมนับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลก ชมความนารักของหมีตางๆ
ซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเปนผูทักทายและเลนกับพวกเขา เติมเต็มความสุขของทานสนุกสนานกับเครื่องเลน
ตางๆ ไมจํากัดชนิด
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการ พุลโกกิ หมูเกาหลีหมักจนไดที่ผัดคลุกเคลากับผักกะหล่ําและ
ตนหอมเกาหลี รสชาติออกหวานกลมกลอม รับประทานกับขาวสวย และเครื่องเคียงชนิดตางๆ
นําทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปปงที่ชื่อไดวาใหญที่สุดในเอเชีย ทงเดมุน ซึ่งตั้งอยูบริเวณประตู
เมืองโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซื้อสินคาหลากหลายประเภทไดที่นี้อาทิ เสื้อผาบุรุษ-สตรี รองเทา
บุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่ องครัวถุงน องถุงเทาผ าพันคอโดยทานจะได สัมผัส กั บ
บรรยากาศการชอปปงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง
เขาสูที่พัก Valentine Hotel or Co-op Hotel หรือเทียบเทา

วันที่สี่

บูลเฮาส-พิพิธภัณฑพื้นบาน-พระราชวังเคียงบ็อค-SeoulTower-คลองชองเกซอน –
เมียงดง- ชมซากุระ(เฉพาะชวงซากุระบาน) –ชมโชว Fanta Stick (B/L/D)

เชา
จากนั้น

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
นําชม บลูเฮาส ทําเนียบของประธานาธิบดี (ระหวางรถแลนผานไมอนุญาตใหถายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น)
แวะถายรูปเปนที่ระลึกกับอนุสาวรีย นกฟนิกซ สัญลักษณความเปนอมตะ และชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ําพุ ซึ่งนับเปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเขาชม พิพิธภัณฑ
พื้นบาน รับทราบประวัติความเปนมาของคนเกาหลีตั้งแตยุคโบราณผานทางหองแสดงหุนจําลอง จากนั้นชม
พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเปนพระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด สรางขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกวา 600
ปกอน ภายในพระราชวังแหงนี้มีหมูพระที่นั่งมากกวา 200 หลัง แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุนเขามาบุก
ยึดครอง ทั้งยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย ปจจุบันไดมีการกอสรางหมู
พระที่นั่งที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหมในตําแหนงเดิม ถายภาพคูกับพลับพลากลางน้ําเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเปน
ทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ จิมดัก (Jim Dak) เปนเมนูไกประกอบดวยวุนเสน
เกาหลีผัดกับพริกและตนหอมพรอมซึมซับดวยน้ําซุปรสชาติกลม
กลอมถูกปากคนไทยยิ่งนัก เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียง
เกาหลีหลากหลาย

กลางวัน

จากนั้น

จากนั้น

จากนั้น

พิเศษ!!
20.00 น.

ค่ํา

นําทานเดินทางสูเขานัมซัน เปนที่ตั้ง Seoul Tower พิเศษ!!มอบกุญแจคูรัก ใหกับทุกคู นําไปคลอง “ซี่ง
เชื่อกันวาถาใครขึ้นมาคลองกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คูรักคูนั้นจะไมมีใครมาพรากจาก
กันไดชั่วนิรันดร” มีเวลาอิสระใหทานเดินเลนหรือชอปปงตุกตา Teddy Bear ที่นารัก (ไมรวมคาลิฟตและคา
เขาTeddy Bear)
นําทานชม ศูนยโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ป ซึ่งถือวา เปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
ชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง 2 เทา กลับไป
บํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ นําทานชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเปนคลองเกาแกใน
อดีตมีอายุกวา 600 ป ที่ทอดผานใจกลางเมืองหลวง แตในปจจุบันไดมีการพัฒนา และบูรณะคลองแหงนี้ขึ้นมา
ใหม ทําใหกรุงโซลมีคลองที่ยาวกวา 6 กิโลเมตร ที่มีแตน้ําใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธที่กําลัง
แหวกวายไปมา ปจจุบันโครงการชองเกชองไดกลายเปนสถานที่จัดกิจกรรมตางๆ อาทิ งานแสดงศิลปะตางๆ
งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝงคลอง นําทานช็อปปงสินคาปลอดภาษีที่
ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผา
เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯจากนั้นนําทานสู Cosmetic Outlet ชอปปงรานเครื่องสําอาง
ยอด นิยมของนักชอปชาวไทยในราคาพิเศษสุดๆ
นําทานชอปปงยาน เมียงดง หรือสยามสแควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไร
กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้ พบกับสินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน
เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปงอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่งเมียงดงแหงนี้จะมีวัยรุน
หนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กวาลานคนในแตละวัน เชิญทานเลือกซื้อหาสินคาไดตามอัธยาศัย หรือจะลอง
นั่งดื่มกาแฟในคอฟฟชอปสไตลเกาหลีที่นี่ไดเชนกัน...
นําทานชมซากุระแหงเกาหลี ณ ถนนยูอิโดะ ถนนซากุระแหงกรุงโซล มีตนซากุระกวา 1,400 ตนใน
บริเวณนี้ ซึ่งในเดือนเมษายนในแตละปจะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ทานจะไดสัมผัส
สีสันแหงดอกซากุระ (กรุณาสอบถามชวงเวลาที่ดอกซากุระบาน)
พิเศษ+++นําทุกทานชมโชว FANTA STICK SHOW สุดยอดการแสดง
ที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ไมวาจะเปนดนตรีเครื่องสาย
อาทิ ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม กับศิลปะรวมสมัย อยางบีบอย และ
แจสแดนซ โดยแฝงมุกตลก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการ ไกตุนโสม เปนอาหารบํารุง
สุขภาพตนตํารับชาววัง เสิรฟในหมอดิน ทามกลางน้ําซุปที่กําลังเดือดพลาน
เพิ่มรสชาติดวยเสนกวยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทปน
เขาสูที่พัก Valentine Hotel or Co-op Hotel หรือเทียบเทา

วันที่หา

โรงเรียนสอนทํากิมจิ-Herb Shop-Amethyst-รานคาสนามบิน-กรุงเทพฯ (B/L)

เชา
จากนั้น

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ไดเวลาอันสมควรนําทานสู Kimji School หรือ สถาบันสอนทํากิมจิ ชมวิธีการทํากิมจิ ผักดองที่สามารถเก็บไว
ได น าน และเป น อาหารที่ ขึ้ น โต ะ ชาวเกาหลี ทุ ก มื้ อ ป จ จุ บั น กิ ม จิ เ ป น ที่ นิ ย มแพร ห ลาย เพราะประกอบด ว ย
แบคทีเรียที่เปนประโยชนในการยอยอาหารและปองกันโรค ใหทานไดทดลองทํากิมจิดวยตัวทานเอง และ
สามารถนํากลับมาเปนของฝาก พิเศษ เก็บภาพความประทับใจดวยการใสชุดประจําชาติของเกาหลีใต (ฮันบก)
พรอมถายภาพเปนที่ระลึก
นําทานชม ศูนยสมุนไพร ฮอกเกนามู (HERB SHOP) ใหทานไดรับชมสมุนไพรที่คัดเลือกและดูแลอยาง
พิถีพิถัน อิสระใหทานไดเลือกชมและ เลือกซื้อสินคากลับไปเปนของฝาก
นําทานชม โรงงานพลอยสีมวง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเปนแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและ
นําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจพลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน
จี้ ตางหู และสรอยขอมือ จากนั้นนําทานสู Cosmetic Outlet ชอปปงรานเครื่องสําอางยอด นิยมของนักชอป
ชาวไทยในราคาพิเศษสุดๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ บีบิมบับ (Bibimbub) ขาวยําผสมผักสูตรเกาหลีเปนขาวสูตร
ดั่งเดิมของเกาหลี ซึ่งนําเอาขาวสวย ผักตางๆ เชน ถั่วงอก ผักกาดเห็ดหอม สาหราย และซอสสีแดง มาผัด
รวมกัน ซึ่งก็จะไดรสชาตแบบเกาหลีจริงๆ ทานพรอมกับน้ําซุป กิมจิ ถั่วงอกดอง หรือเตาหูทรงเครื่อง
นําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะละลายเงินวอนที่ รานคาสนามบิน ซึ่งทานสามารถ
เลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเปนการสงทายกอนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูดง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโก
แลต น้ําจิ้มหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไม ในราคาพิเศษ

จากนั้น
จากนั้น

กลางวัน
จากนั้น

17.00
21.00

ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 8B 867
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

ผูใหญ
พักคู ทานละ

เด็ก
ไมมีเตียง

พักเดี่ยว
เพิ่ม

20,900

19,900

4,900

21,900

20,900

4,900

22,900

21,900

4,900

10 - 14 เมษา 55

23,900

22,900

4,900

4 - 8 เมษา 55** วันจักรี
5 - 9 เมษา 55** วันจักรี
14 - 18 เมษา 55

24,900

23,900

4,900

13 - 17 เมษา 55** สงกรานต
12 - 16 เมษา 55** สงกรานต

29,900
30,900

28,900
29,900

4,900
4,900

วันเดินทาง
1 - 5 เมษา 55
2 - 6 เมษา 55
22 - 26 เมษา 55
23 - 27 เมษา 55
29 เมษา - 3 พฤษภา 55
31 มีนา - 4 เมษา 55
7 - 11 เมษา 55
8 - 12 เมษา 55
9 - 13 เมษา 55
16 - 20 เมษา 55
17 - 21 เมษา 55
21 - 25 เมษา 55
24 - 28 เมษา 55
28 เมษา - 2 พฤษภา 55
3 - 7 เมษา 55
6 - 10 เมษา 55
15 - 19 เมษา 55
18 - 22 เมษา 55**
19 - 23 เมษา 55**
20 - 24 เมษา 55**
25 - 29 เมษา 55
26 - 30 เมษา 55
27 เมษา - 1 พฤษภา 55

ราคาทัวรรวม
; คาตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
; คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
; คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
; คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
; คาที่พักระดับมาตรฐาน (3-3.5 ดาว) พักหองละ 2 ทาน
; คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
; คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 20 กก.
; คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
; คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ราคาทัวรไมรวม
; คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 20 USD หรือ 20,000 วอน ตอทานตลอดทริป
; คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
; คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
; คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
; คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน
โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ยื่นวีซา)
หมายเหตุ
; จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ 30 ทาน ขึ้นไป
; เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปน
สําคัญ
; หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
; ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
; ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบาง
มื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
; ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
; ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
; เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ
ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
ในกรณีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาในการตรวจเขา-ออกเมือง ทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่องมาจากการกระทําที่สอ
ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสารเดินทางไมถูกตอง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทางบริษัทจะไม
รับผิดชอบและไมคืนคาใชจายตางๆ เนื่องจากการเดินทางเปนการเหมาจายกับตัวแทนบริษัทนั้นๆ

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง

10,000 บาท

•

กรุณาจองลวงหนากอนการเดินทาง พรอมชําระงวดแรก

•
•

สวนที่เหลือชําระทันทีกอนการเดินทางไมนอยกวา 14 วัน มิฉะนั้นจะถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
• แจงลวงหนาไมนอยกวา 30 วันกอนเดินทาง คืนเงินมัดจําทั้งหมด
• แจงลวงหนา 15 - 29 วันกอนการเดินทาง หักคามัดจําตั๋วทานละ10,000 บาท
• แจงลวงหนา 11 – 14 วัน กอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวม 50 % ของราคาทัวร
• แจงลวงหนา 1 – 10 วัน กอนการเดินทาง หักคาดําเนินการตางๆ รวม 100 % ของราคาทัวร
• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเขาเมือง จะไมมีการคืนเงินทั้งหมด
• กรณีเจ็บปวย จนไมสามารถเดินทางได ซึ่งจะตองมีใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการ
เลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป แตทั้งนี้ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือ
คาธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วทานละ 10,000 บาท และอื่นๆ

