ทัวร์เกาหลี HAPPY TOGETHER

ENJOY & FUNNY IN KOREA 5D3N
บริการโดยสายการบินเกาหลี จิ นแอร์(LJ)

(พักซู วอน 1 คืน / พักโซล 2 คืน)
จุดเด่นโปรแกรมของเรา
1. พักซู วอน 1 คืน โซล 2 คืน
3. ใหม่!!SEOULLO 7017 สะพานลอยฟ้า
4. บุฟเฟต์หมูย่างสไตล์เกาหลีตน้ ตารับ

ขาไป

**เที่ยวสบายๆ ไม่ชะโงกทัวร์***

2. สนุ กสนานเต็มที่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (เต็มวัน)
4. ใส่ชุดประจาชาติเกาหลี ( ฮันบก ) + ทาข้าวห่อสาหร่าย
6. คล้องกุญแจ คู่รกั ณ หอคอย N’Seoul Tower

สายการบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูมิ>
LJ 002
กรุงเทพ (BKK) - อินชอน (ICN)
01.00 – 08.00
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ขากลับ

LJ 001

อินชอน (ICN) - กรุงเทพ (BKK)

19.35 – 23.40

ราคานี้ เป็ นราคาโปรโมชัน่ ทาง บริษทั ฯ เก็บมัดจาค่าทัวร์ ท่านล่ะ 10,000 บาท/ท่าน
** หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ น
วันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้ เพื่อป้องกันปั ญ หาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวัน
เดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการ
การเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล
ทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
ทัวร์ทวั ร์น้ จี ัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วม
ทัวร์เพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษทั จะคิดค่า
ดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพือ่ ทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริการที่
เหมาะสม) **

รายการโปรแกรมทัวร์
วันแรก
21.00 น.

วันทีส่ อง

กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ - อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้)
คณะพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู ….. เคาน์เตอร์ …..
เคาน์เตอร์สายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่อานวยคอยความสะดวก ณ สาหรับเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ทา่ น….
อินชอน - หมู่บา้ นเทพนิยาย DONGHWA MAEUL – ชมบรรยากาศของฤดูใบไม้ผลิ ณ เกาะนามิ
(แลนด์มาร์คชื่อดังของเกาหลี ) – สนุ กสนานกับการ ปั น่ จักรยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE

01.00 น.
08.00 น.

เทีย่ ง

เหิ รฟ้ าสู่ป ระเทศเกาหลี ใต้ โดยสายการบิ น JIN AIR
เทีย่ วบิน LJ 004 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)
ถึงสนามบินนานาชาติ อินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลัง
ผ่ า นขั้ น ตอนการตรวจคนเข้ า เมื อ งและรั บ สั ม ภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว (เวลาท้ องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่ า
ประเทศไทย 2 ชั่วโมง จากนั้นนาท่านไปชม ถนนเทพ
นิยาย ซองวุ ลดง เป็ นถนนเล็กๆในเมืองย่าน JUNGGU ของจั ง หวั ด อิ น ชอน ใกล้ ๆกั บ ท่ า เรื อ อิ น ชอน
ออกแบบและตกแต่ ง ตามผนั ง บ้ าน ก าแพงต่ า งๆ
ตลอดทั้ง 2 ฝั่งทางเดิน ตกแต่ งเป็ นรูป การ์ ตูน ในเทพ
นิยาย หรือ การ์ตูนของดิสนีย์ เช่นเรื่อง อลาดิน สโนไวท์
หรื อปี เตอร์ แพน เพื่ อดึงดูดนั กท่องเที่ยวให้ เดินทางมา
เยี่ยมชม ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัยกับความน่ ารั ก
ของถนนเทพนิยายแห่งนี้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู …ทัคคาลบี หรือ ไก่บาร์บคี ิวผัดซอสเกาหลี เมนู ขึ้นชื่อ (1)
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

จากนั้นนาท่าน เดินทางไปท่าเรือเฟอร์ร่ี ข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี Winter
Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ( เกาะชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยว) ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ ท่านได้
สัมผัสกับอากาศที่เย็นสบายๆ ดอกไม้ ใบใม้ เริ่มผลิบาน ระหว่าง 2 ข้ างทางที่เดิน ท่านจะได้ เห็นความงดงาม
ของดอกไม้ หลากหลายพั นธุ์ท่แี ข่งกันผลิดอกสีสันงดงาม ท่านสามารถเดินเล่นรอบเกาะนามิ ชมทิวต้ นสนที่
เป็ นไฮไลท์ของเกาะนามิ และถ่ายรูปเก็บภาพความประทับ ใจ ระหว่างทางกลับมีร้านค้ า 2 ข้ างทาง อาทิ ร้ าน
ซาลาเปา ร้ านไส้ กรอก ขนมแพนเค้ ก แสนอร่อย ให้ ทา่ นเลือกซื้อทานได้ ตามอัธยาศัย หรือจะเลือกนั่งจิบกาแฟ
ร้ อนๆ ในร้ าน Coffee Shop ในเกาะนามิกไ็ ด้ ....ได้ เวลาสมควรกลับ นั่งเรือประมาณ 5 นาที กลับมายังฝั่ง
จากนั้ น พาท่ านไปสนุ กสนานต่ อ กับ การ ปั ่น จัก รยานบนรางรถไฟ RAIL BIKE เปิ ดประสบการณ์ ใหม่
เป็ นการปั่นจักรยานบนรางรถไฟที่ทา่ นเคยเห็นตามซีรีย์เกาหลีหลายๆเรื่อง ท่านจะได้ สนุกสนานกับกิจกรรมที่
ได้ ทารวมกับครอบครัว เพื่อน หรือคนรัก พร้ อมกับ ชมความงดงามของธรรมชาติ 2 ข้ างทางที่หาได้ ยาก ไม่ว่า
จะเป็ นการปั่นผ่านแม่นา้ ลาธาร ทุง่ นา แปลงผัก ทิวสน ต้ นไม้ ดอกไม้ ตลอดเส้ นทาง

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร (เมนู ...ชาบูไรตี้ SHABU SHABU) (2)

ทีพ่ กั

โรงแรม CENTRAL PLAZA HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักซู วอน 1 คืน )
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันทีส่ าม
เช้า

พิเศษ!! สนุ กสนานกับสวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (แบบเต็มวัน) เล่นไม่จากัดรอบ!! – กรุงโซล
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (3)
จากนั้ น พาท่านสนุ กสนานเต็มอิ่ม (พิเศษ!! เต็ มวัน) ที่
สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ท่สี ุด
ของประเทศ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุ บเขา ท่านจะได้ น่ังกระเช้ า
ลิฟ ท์ ให้ ท่านได้ สนุ ก สนานกับ เครื่ อ งเล่ น นานาชนิ ด อาทิ
T-Express ( รถไฟรางไม้ ) รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ล่อง
แก่ ง การ์ ตู น 4 มิ ติ บ้ านหมุ น บ้ านผี สิ ง และ มี ข บวน
พาเหรดให้ ทา่ นได้ ชมความน่ารักของตัวการ์ตูนต่างๆ ให้ ทา่ นได้ เต็มอิ่มกับการเล่นเครื่องเล่นนานาชนิดแบบไม่
จากัดรอบ

ในช่ วงฤดูใบไม้ผลิ และ ฤดูร้อน สวนสนุ กแห่ งนี้ยังมีส่วนดอกไม้ สวยๆให้ ท่านได้ ถ่ายรูปอีกด้ วย เทศกาล
ดอกไม้ 4 ฤดู เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน เทศกาลดอกกุหลาบ และ ดอกลิลลี่ เดือนกันยา-ตุลาคม เทศกาล
ดอกกุหลาบเบญจมาศ สวนดอกไม้สวยงามจนท่านคิดว่าเป็ นดอกไม้ปลอมเลยทีเ่ ดียว
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

ในสวนสนุ กแห่งนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสวนสัตว์ป่า ท่านจะได้ พบกับ ไลเกอร์แฝดคู่ แรกของ
โลก ( ลูกของพ่ อสิงโตและแม่เสือ ) เสือขาว สิงโตเจ้ าป่ า หมีแสนรู้ และสัตว์น านาชนิ ดๆ และในโซนสวน
ดอกไม้ ท่านจะได้ พบกับ ดอกไม้ ซ่ึงกาลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน ภายในสวนสนุกยังมีร้านค้ามากมาย
อ า ทิ ร้ า น ก า แ ฟ
ร้านอาหาร ร้านพิซ
ซ่ า ร้านเสื้ อผ้า และ
ร้านขายยของฝากที่
ระลึก จากสวนสนุ ก
เอเวอร์ แ ลนด์ ให้
ท่ า น ได้ เลื อ ก ซื้ อ
มากมาย และในสวนสนุ กแห่งนี้ ทา่ นได้ พบกับ LINE FRIEND STORE ที่มีสินค้ าพรีเมี่ยม สินค้ าจากแอปลิ
เคชั่น LINE ให้ แฟนคลับ หรือ สาวก LINE ได้ เลือกซื้อมากมาย อาทิ ตุ๊กตา เสื้อยืด กระเป๋ า แผ่นรองเมาส์
แก้ ว ปากกา และที่ฮิตสุด คงเป็ นหมอนรองคอ ของน้ องหมีบราวน์ โคนี่ และตัวการ์ตูนจากแอปลิเคชั่น LINE
อื่นๆ ที่จะทาให้ ท่านเลือกไม่ถูกเลยที่เดียว นอกจากความน่ารักแล้ ว ยังมีให้ เลือกสรรมากมาย บอกได้ คาเดียว
ว่าฟิ นมากๆ
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เที่ยง

อิสระอาหารกลางวัน ตามอัธยาศัย เพือ่ ให้ท่านได้สนุ กกับเครื่องเล่นแบบเต็มที่

18.30

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อิ่มอร่อยเมนู ..บุฟเฟต์หมูย่างเกาหลีแบบต้นตารับ...ทานไม่อ้ นั (4)

ทีพ่ กั

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )

วันทีส่ ี่

น้ ามันสนแดง - ช้อปปิ้ งเครือ่ งสาอาง (COSMETIC OUTLET) - ใส่ชุดประจาชาติเกาหลีสวยหล่อ
แบบหนุ่มสาวเกาหลี ( สวมชุดฮันบก )+ ทาคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ช้อปปิ้ งแบรนด์เนมดิวตี้ ฟรี-

ใหม่!! สะพานลอยฟ้ า SEOULLO 7017 - อิสระช็อปปิ้ ง!! เต็มทีต่ ลาดชื่อดังของเกาหลี
ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี... ช้อปปิ้ งเสื้ อผ้า เครื่องสาอาง รองเท้า ฯลฯ
เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (5)
จากนั้นพาท่านไปชม RED PINE หรือ น้ ามันสนเข็มแดง สรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลด
ระดับนา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้ นเลือดช่วยล้ างสารพิษหรือดีทอ็ กเลือดให้ สะอาดและเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับผู้ป่วยโรคเบาหวาน ความดัน โลหิตสูง ไขมันอุดตันในเส้ นเลือด
คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้ อเสื่อม จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ ง เครือ่ งสาอางปลอดภาษี เวชสาอาง
COSMETIC OUTLET ช้ อปปิ้ งเครื่ องสาอางยอดนิ ยม เช่ น โบท็อกเกาหลีช่ือดั ง , SNAIL CREAM (ครี ม
หอยทาก) , WATER DROP (ครีมนา้ แตก) , BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้ งม้ าโยก, เซรั่มโบท็
อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย จากนั้นพาท่านไป
สวยหล่อแบบหนุ่มสาวเกาหลี กับการสวมชุดประจาชาติเกาหลี “ ชุดฮันบก” ให้ ท่านได้ ถ่ายรูปตามอัธยาศัย
และเก็บ ภาพความประทับ ใจ จากนั้น น าท่านไปเรี ยนรู้ เกี่ยวกับการ ทาคิ มบับ (ข้าวห่ อสาหร่ าย) เรี ยนรู้
วิธีก ารทา คิม บั บ (ข้ าวห่ อ สาหร่ าย) อาหารง่ายๆ ที่ค นเกาหลี นิ ยมรั บ ประทาน คิ ม แปลว่ า สาหร่ าย บั บ
แปลว่า ข้ าว จะเป็ นแท่งยาวๆ แล้ วเค้ าก็จะหั่นเป็ นชิ้นๆพอดีคา จิ้มกะโชยุ ญี่ปุ่นหรือวาซาบิกไ็ ด้

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ...โอซัมบลูโกกิ ปลาหมึกผัดซอสคลุกคลิก) (6)

บ่าย

จากนั้ น น าท่าน ช้อ ปปิ้ งแหล่ งปลอดภาษี (ดิ ว ตี้ ฟรี ) สิ น ค้ า แบรนด์ เนมมากมาย อาทิ นาฬิ ก า,แว่ น ตา,
เครื่ อ งส าอางค์ ก ระเป๋ า, น้ า หอม เครื่ อ งส าอางแบรนด์ ช้ั น ดั ง ต่ า งๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY ,
SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋ าแบรนด์ดังต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS
VUITTON, CHANEL
จาก นั้ น น าท่ าน ช ม ส ถ าน ที่ เที่ ย วแ ห่ งให ม่ SEOULLO 7017
สะพานลอยฟ้ า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล ถือเป็ นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยว
ใหม่ ของเกาหลี ใต้ ที่เกิดจากการปรั บ ปรุ งทัศ นี ยภาพ รื้ อสะพานบางจุ ด
ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

แล้ วปรับให้ เป็ นถนนลอยฟ้ า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล SEOUL STATION) ให้ กลายเป็ นสถานที่พักผ่อน
สาหรั บ ประชาชน และนั ก ท่องเที่ยว ซึ่ งสะพานนี้ จะเป็ นพื้ นที่สีเขียว (SEOUL’S BOTANICALSKYLINE
PARK) ที่เต็มไปด้ วยต้ นไม่และดอกไม้ กว่า 200 สายพันธุ์ ทุกคนสามารถมาพักผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจะเป็ น
อีกหนึ่งสถานที่ท่เี ป็ นศูนย์กลางในการทากิจกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการต่างๆ อีกทั้งมีให้ บริ การ WIFI
ด้ วย มาตอนเช้ าก็จะได้ อารมณ์นึง หรือจะมาช่วงตอนดึกบนสะพานก็จะเปิ ดไฟ ทาให้ ได้ ฟีลอีกอย่าง เรียกได้ ว่า
มาเที่ยวได้ ทุกเวลาเลย ..
จากนั้ น ให้ ท่านอิสระได้ เลื อ กซื้ ออย่ างเต็ม น าท่ า นช้ อ ปปิ้ งตลาดดั ง ที่สุด ของเกาหลี ตลาดเมี ย งดง หรื อ
สยามสแควร์เกาหลี ที่เมี ย งดงแห่ งนี้ พบกั บ สิน ค้ าวั ยรุ่ น อาทิ เสื้ อ ผ้ าบุ รุษ -สตรี เครื่ องสาอางดั งๆ อาทิ
ETUDE HOUSE SKIN FOOD , THE FACE SHOP , MISSHA , ROJUKISS , LANEIGE หรื อ อี ก
มายให้ ทา่ นได้ เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย

คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู ...จิ มดัก ไก่พะโล้ผดั กับวุน้ เส้นเกาหลีอร่อยสุดๆ (7)

ทีพ่ กั

นาท่านเข้าสู่ โรงแรม BENIKIA SEOUL HOTEL 3* หรือ ระดับเทียบเท่า 3* ( พักโซล )

วันทีห่ า้

ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - คล้องกุญแจคู่รกั N’Seoul Tower - พลอยแอมมาทีส
ละลายเงินวอน - สนามบินอินชอน - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม (8)
จากนั้นนาท่านรู้จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่ วยท าให้ จิ ต ใจสงบและเพิ่ ม พละก าลั งโดยส่วนรวมสรรพคุ ณ ทาง
การแพทย์ ช่ ว ยบ ารุ ง หั ว ใจ ป้ องกั น โรคหั ว ใจขาดเลื อ ด เสริ ม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสมเกาหลี
อาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนาท่าน
ชม “ศู น ย์ส มุ น ไพรฮ๊อ กเก็ ต นามู ” ฮ๊อ กเก็ต นี้ ชาวเกาหลี รุ่ น ใหม่
นิยมนามารับประทาน เพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรงป้ องกันโรค
ตับ แข็งไม่ ถู ก ท าลายจากการดื่ ม กาแฟ บุ ห รี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจากอาหารและยา จากนั้ น น าท่า นสู่
หอคอย N’SEOUL TOWER (อิสระไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์) นาท่านย้ อนรอยซีรีย์ดัง “ You Who Came From
The Stars” (ยัยตัวร้ายกับนายต่างดาว) และ “ Kim Sang Soon” ณ เขานัมซาน ภูเขาเพียงลูกเดียวใจกลาง
เมื อ งหลวงกรุ งโซล 1 ใน 17 หอคอยเมื อ งที่สู งที่ สุ ด ในโลก สู งถึ ง 480 เมตร เหนื อ ระดั บ น้า ทะเล ชม
ทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา จากนั้นให้ ท่านได้ คล้องกุญแจคู่รกั เพราะมีความ
เชื่อว่าคู่รักที่ได้ มาคล้ องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ...ไก่ตุ๋นโสม SAMGYETANG) (9)

บ่าย

จากนั้น หากมีเวลา จะนาท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอย
แห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีต้ังแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตา
เมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ จากนั้นนาท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้าน
ละลายเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ข้ าวพองรสชาติต่างๆ ข้ างพองธัญพืช เหล้ าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีท่มี ีให้
เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใช้ ไฟฟ้ า กระทะเกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ให้ ทา่ นเลือกช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ

ได้เวลาอันสมควรนาทุกท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอน เพือ่ ทาการเช็คอินท์ตวั๋ เครือ่ งบิน และ สัมภาระ....
19.35 น.

เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เทีย่ วบิน LJ 003 (บริการ SNACK BOX บนเครือ่ ง)

23.40 น.

คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………
-----------------------------------------------

อัตราค่าบริการ: เดือน พฤษภาคม 2561
กาหนดการเดินทาง
พฤษภาคม 2561
วันที่ 01 – 05 พฤษภาคม 2561
วันที่ 02 – 06 พฤษภาคม 2561
วันที่ 03 – 07 พฤษภาคม 2561
วันที่ 04 – 08 พฤษภาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3
ท่าน
16,900
16,900
16,900
16,900

1 เด็ก 2
1 เด็ก 2
ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ เด็กมี
เตียง
เด็กไม่มีเตียง
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900
16,900

ตลาดทัวร์ เว็บเดียว เทีย่ วทัว่ โลก โทร. 0 2184 6990 เว็บไซต์ www.taladtour.co.th

พักเดีย่ ว
เพิม่
5,000
5,000
5,000
5,000

หน้ า 8 จาก 14

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันที่ 05 – 09 พฤษภาคม 2561
วันที่ 06 – 10 พฤษภาคม 2561
วันที่ 07 – 11 พฤษภาคม 2561
วันที่ 08 – 12 พฤษภาคม 2561
วันที่ 09 – 13 พฤษภาคม 2561
วันที่ 10 – 14 พฤษภาคม 2561
วันที่ 11 – 15 พฤษภาคม 2561
วันที่ 12 – 16 พฤษภาคม 2561
วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2561
วันที่ 14 – 18 พฤษภาคม 2561
วันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2561
วันที่ 16 – 20 พฤษภาคม 2561
วันที่ 17 – 21 พฤษภาคม 2561
วันที่ 18 – 22 พฤษภาคม 2561
วันที่ 19 – 23 พฤษภาคม 2561
วันที่ 20 – 24 พฤษภาคม 2561
วันที่ 21 – 25 พฤษภาคม 2561
วันที่ 22 – 26 พฤษภาคม 2561
วันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2561
วันที่ 24 – 28 พฤษภาคม 2561
วันที่ 25 – 29 พฤษภาคม 2561
วันที่ 26 – 30 พฤษภาคม 2561
วันที่ 27 – 31 พฤษภาคม 2561
วันที่ 28 พ.ค. – 01 มิ.ย 2561
วันที่ 29 พ.ค. – 02 มิ.ย 2561
วันที่ 30 พ.ค. – 03 มิ.ย 2561
วันที่ 31 พ.ค. – 04 มิ.ย 2561

15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
17,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900

15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
17,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
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15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
16,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900
17,900
15,900
15,900
15,900
15,900
16,900
16,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
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รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตราค่าบริการ: เดือน มิถุนายน 2561
กาหนดการเดินทาง
มิถุนายน 2561
วันที่ 01 – 05 มิถุนายน 2561
วันที่ 02 – 06 มิถุนายน 2561
วันที่ 05 – 09 มิถุนายน 2561
วันที่ 08 – 12 มิถุนายน 2561
วันที่ 09 – 13 มิถุนายน 2561
วันที่ 11 – 15 มิถุนายน 2561
วันที่ 14 – 18 มิถุนายน 2561
วันที่ 15 – 19 มิถุนายน 2561
วันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2561
วันที่ 17 – 21 มิถุนายน 2561
วันที่ 20 – 24 มิถุนายน 2561
วันที่ 22 – 26 มิถุนายน 2561
วันที่ 23 – 27 มิถุนายน 2561
วันที่ 26 – 30 มิถุนายน 2561
วันที่ 29 มิ.ย. – 03 ก.ค. 2561
วันที่ 30 มิ.ย. – 04 ก.ค. 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900

เด็กมีเตียง พัก เด็กไม่มีเตียง
กับผูใ้ หญ่ 1 พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่าน
ท่าน

15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900

15,900
14,900
14,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900
15,900
14,900

พักเดีย่ ว
เพิม่
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าบริการ: เดือน กรกฎาคม 2561
กาหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2561
วันที่ 02 – 06 กรกฎาคม 2561
วันที่ 05 – 09 กรกฎาคม 2561
วันที่ 06 – 10 กรกฎาคม 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

14,900
15,900
15,900

เด็กมีเตียง พัก เด็กไม่มีเตียง
กับผูใ้ หญ่ 1 พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่าน
ท่าน

14,900
15,900
15,900
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14,900
15,900
15,900

พักเดีย่ ว
เพิม่
5,000
5,000
5,000

หน้ า 10 จาก 14

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันที่ 07 – 11 กรกฎาคม 2561
วันที่ 08 – 12 กรกฎาคม 2561
วันที่ 11 – 15 กรกฎาคม 2561
วันที่ 13 – 17 กรกฎาคม 2561
วันที่ 14 – 18 กรกฎาคม 2561
วันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2561

14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900

14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900

14,900
14,900
15,900
15,900
14,900
14,900

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าบริการ: เดือน สิงหาคม 2561
กาหนดการเดินทาง
สิงหาคม 2561
วันที่ 22 – 26 สิงหาคม 2561
วันที่ 24 – 28 สิงหาคม 2561
วันที่ 25 – 29 สิงหาคม 2561
วันที่ 28 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561
วันที่ 31 ส.ค. – 04 ก.ย. 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

15,900
15,900
14,900
14,900
15,900

เด็กมีเตียง พัก เด็กไม่มีเตียง
กับผูใ้ หญ่ 1 พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่าน
ท่าน

15,900
15,900
14,900
14,900
15,900

15,900
15,900
14,900
14,900
15,900

พักเดีย่ ว
เพิม่
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

อัตราค่าบริการ : เดือน กันยายน 2561
กาหนดการเดินทาง
กรกฎาคม 2561
วันที่ 01 – 05 กันยายน 2561
วันที่ 03 – 07 กันยายน 2561
วันที่ 05 – 09 กันยายน 2561
วันที่ 06 – 10 กันยายน 2561
วันที่ 07 – 11 กันยายน 2561
วันที่ 09 – 13 กันยายน 2561
วันที่ 11 – 15 กันยายน 2561
วันที่ 12 – 16 กันยายน 2561

ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

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

เด็กมีเตียง พัก เด็กไม่มีเตียง
กับผูใ้ หญ่ 1 พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่าน
ท่าน

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

พักเดีย่ ว
เพิม่
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

หน้ า 11 จาก 14

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

วันที่ 13 – 17 กันยายน 2561
วันที่ 15 – 19 กันยายน 2561
วันที่ 19 – 23 กันยายน 2561
วันที่ 21 – 25 กันยายน 2561
วันที่ 23 – 27 กันยายน 2561
วันที่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2561
วันที่ 29 ก.ย. – 03 ต.ค. 2561

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

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

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

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา 5,900 บาท
ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตวั๋ เครือ่ งบิน ราคา 8,900 บาท
ทางหัวหน้าทัวร์ ขออนุญาตเก็บ ค่าทริปไกด์ ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านละ 1,300 บาท

** ข้อควรทราบ **
1. ทัวร์นจัี้ ดให้เฉพาะลูกค้าทีป
่ ระสงค์จะไปท่องเทีย่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่

สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่ซื้อทัวร์มาเพียงเพือ่ การใช้ตวั๋ เครือ่ งบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่าน

ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการ
ในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD***
ไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน

2. โปรแกรมทัวร์อาจมีการสลับปรับเปลีย่ นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สถานการณ์หน้างาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้ง
ให้ทราบในแต่ละวัน
3.

ร้านช้อปปิ้ งที่ทางรัฐบาลให้ทวั ร์ลง ตามทีร่ ะบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลง
ทุกร้าน ซื้ อไม่ซื้อไม่ว่ากัน ทางบริษทั ฯไม่มีนโนบายบังคับซื้ อแต่อย่างใด ขึ้ นอยู่กบั ความพึงพอใจของลูกค้า

4. ประเทศเกาหลีใต้มีช่างภาพมาถ่ายรูปแล้วมาจาหน่ายวันสุดท้ายลูกทัวร์ท่านใด
สนใจสามารถซื้ อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีการบังคับลูกทัวร์ท้ งั
สิน แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
5. กรุณาเตรียมเอกสารการทางาน เช่น หนังสือรับรองการทางาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน
หรือหากมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนามบัตร หากเปลีย่ นชื่อสกุลต้องนาเอกสารมายืนยัน เผือ่ ตม สุ่มถาม
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หน้ า 12 จาก 14

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ

ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. และนาขึ้ นเครือ่ งได้ 12 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25)
อัตรานี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิม
่ อีก 3,000 บาท สาหรับพาสต่างชาติ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)

ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ทอ้ งถิน่ และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (40,000 วอน
หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป)
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
เงือ่ นไขการชาระเงิน

ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 10,000 บาท สาหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระก่อนเดินทางอย่างน้ อย 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ ชาระไม่ครบ
หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงือ่ นไขการยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ย่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้ วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด

2. ****ราคาดังกล่าวเป็ นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มี
การคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น
4. ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight
จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมดเนื่องจากค่าตัว๋ เป็ นการเหมาจ่ายในเที่ยวบินนั้นๆ
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หน้ า 13 จาก 14

รายการท่ องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้ รับการยืนยัน บริษทั ฯขอสงวนสิ ทธ์ ในการแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า

หมายเหตุ
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสายการบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบ
ชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการตามรายการไม่ ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการ
ปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืน
เงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่ อนหรือญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่ างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่ าง ๆ ตลอดจน
ข้ อแนะน ากรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ าหน้ าที่ท่ี รับ ผิ ดชอบ หากท่ านมี ความจาเป็ นต้ อ งรั บ ฝากของจากผู้ อ่ ื น เพื่ อ ที่ จะน าไปยั งประเทศ
นั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่ าต้ องไม่ เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมี
โทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้ อยกว่ าวันดังกล่ าว ทางผู้จัดมีค่าใช้ จ่ายที่ได้ ชาระล่ วงหน้ าไปแล้ วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์ในการ
หักเงินในส่วนที่เกิดขึ้นจริง
 คณะเดินทางช่ วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่ างประเทศ จะไม่ มีการคืนเงินมั ดจาหรือค่ าทัวร์ท้ังหมด ขอ
สงวนสิท ธิ์ท่ีจะปรับ ราคาตามสถานการณ์ ท่ีมีการปรั บขึ้ นจากภาษี เชื้ อเพลิ งที่ท างสายการบิ น อาจจะมี การเรี ยกเก็บ เพิ่ ม เติ ม
ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ ได้ ใช้ บริการตามที่จองระบุเอาไว้ หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้ท่องเที่ยวสละสิทธิ์
และจะไม่ รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบ
ยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่ผ้ ูให้ บริการในแต่ละแห่ งแบบชาระเต็มมี
เงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้ บริการ ผู้จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า
แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่ มีสทิ ธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่ างๆ ในกรณีท่ีผ้ ูเดินทางไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมื อง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมื องหรือกรมแรงงานของทุกประเทศใน
รายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะนาติด
ตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไม่ เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่ างสะดวก ณ จุ ดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ า
สิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ ภัณฑ์มากกว่าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ
จะต้ องใส่กระเป๋ าใบใหญ่และฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้องเครื่องบินเท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ี
ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่ น ผัก ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกั นโรคติดต่ อที่จะมา
จากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ องเสียค่าปรับในอัตราที่สงู มาก
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