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วันแรก

กรุงเทพ – สนามบินอินชอน

19.00 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบิน LJ ประตูทางเข้าที7่ แถว P
เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง
22.40 น.
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน LJ004 /LJ002 (ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการ
เดินทาง)

วันที่ 2
05.55 น.

หมู่บ้านลูกกวาด – PAJU PREMIUM OUTLET – เกาะนามิ
ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
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หลังผ่านพิธีก ารทางตรวจคนเข้าเมือ งเรียบร้อ ย นําท่านสู่ หมู่บ้านลู กกวาด หมู่บ้านเล็กๆ ที่สร้างเรียบแบบเมือ งโพรวองซ์
ประเทศฝรั่งเศส บ้านเรือนร้านค้าแต่ละหลัง จะทาสีสันสดใสเหมือนลูกกวาดหลากหลายสีอยู่ปะปนกัน ให้ท่านได้เพลินเพลิน
กับการถ่ายรูปแวะชมและแวะจับจ่ายซื้อของ ตามร้านค้าที่ต่างก็นําเสนอการขาย ได้อย่างน่ารักและน่าสนใจ...
จากนั้นนําท่านช็อปปิ้ง พาจู พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต PAJU PREMIUM OUTLET แหล่งช้อปปิ้งแห่งใหม่ และใหญ่ที่สุดในเกาหลี
ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165ร้ านค้าและมีสินค้าแบรนด์ดัง มากมาย อาทิเช่น Armani , Calvin , Diesel , DKNY , Guess ,
Escadaฯลฯอิสระตามอัธยาศัย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคัลบี (ไก่ผัดซอสเกาหลี)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็น สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสําหรับคู่รักคู่
หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทําละครเรื่องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ที่ลอย
อยู่ทางตอนเหนือของแม่น้ําฮันและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ ยวรอบเกาะ เดิน
เล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูง เสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน เลือกนั่งที่ม้านั่ง
ข้างชายฝั่ง เพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุ์สัตว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ

เย็น

รับประทานอาหารค่า ชาบูชาบู
จากนั้นนําท่านเข้า สู่ที่พัก JM HOTEL OR CENTRAL PLAZA OR SML
ไร่สตรอเบอร์รี่ – สวนสนุก EVERLAND – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย +ฮันบก – คอสเมติก – คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ ไร่สตรอเบอรี่ เชิญท่านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่จริงๆ ได้เรียนรู้วิถี
ชีวิตชาวไร่สตรอเบอรี่ของเกาหลีว่า มีวิธกี ารปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอรี่ที่ขนาดใหญ่เป็น
พิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน
รับประทานอาหารกลางวัน หมูย่างเกาหลี
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ เอเวอร์แลนด์ สวนสนุกนี้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้นั่งกระเช้าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้าป่าสิงโต และเสือสามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างเป็นสุข ชม
ความน่ารัก ของหมีที่สามารถสื่อ สารกับคนขั บรถได้เ ป็นอย่างดี เข้ าสู่ ดินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ ฤ ดู ซึ่ งจะปลูก ดอกไม้
เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดง
ต่าง ๆ ที่จัดตามตารางประจําวัน

วันที่ 3
เช้า

เที่ยง
บ่าย
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เย็น

วันที่4
เช้า

เที่ยง
บ่าย

จากนั้นเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สาหร่าย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งท่านจะได้เรียนรู้การทําสาหร่ายของชาวเกาหลี ประวัติ
ความเป็นมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ...ให้ท่านได้ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจาชาติเกาหลี เพื่อเก็บ
ภาพแห่งความประทับใจ ต่อมาอิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสําอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค มีให้เลือกมากมาย
หลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครีมน้ําแตกที่โด่งดัง ครีมหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า พุลโกกี
จากนั้นนําท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมือง
โซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมี
ความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล

ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทําคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนําแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้ ว
เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่อที่ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่ จะทําให้ความรักของทั้งคู่
ยืน ยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล
และนําท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL OR SML
ศูนย์โสม – น้ามันสนเข็มแดง –พระราชวังชางด๊อกกุง -หมู่บ้านบุกชอนฮันอก– RUNNINGMAN THEME PARK
ดิวตี้ฟรี–ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เข้าชมศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม
พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรัก
และนับถือ แล้วเข้าชม น้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) ปัจจุบันนิยมมารับประทานเพื่อล้างพิษในร่างกาย ล้างไขมันในเส้นเลือด
ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็นต้น
รับประทานอาหารกลางวันไก่ตุ๋นโสม
จากนั้นพาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังชางด๊อกกุง พระราชวังแห่งนี้เป็นพระราชวังที่เก่าแก่ สวยงามมากในช่วงที่มีการ
ปกครอง ด้วยระบบกษัตริย์ของเกาหลี ถูกสร้ างขึ้นในปี ค.ศ. 1405 และมีความสําคัญ ในการเป็นที่พํานักของพระมหากษัตริย์
หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน (Joseon) และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญ ที่ยังคงรักษาไว้ ประกอบไปด้วย เขต
พระราชฐานชั้นนอก, เขตพระราชฐานชั้นใน และสวนด้านหลังสําหรับ เป็นที่พักผ่อ น ของพระมหากษัตรย์ ซึ่งมีต้นไม้ขนาด
ยักษ์ที่มีกว่า 300 ปี, บ่อน้ํา และศาลาริมน้ํา
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จากนั้นเดินทางไปยัง หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) เป็นอีกหนึ่ง
สัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่ง
นี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ ท่านจะ
ได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบ
ดั้งเดิมของเกาหลีก ว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเ รียกว่า ฮันอก
(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน ในปัจจุบันนี้บ้านฮันอกหลายหลังในหมู่บ้านถูก
ดัดแปลงให้เป็นศูนย์วัฒนธรรม เกสต์เฮ้าส์ ร้านอาหาร และโรงน้ําชา เปิดให้บริการแก่นักท่องเที่ยวที่เข้ามาเพื่อสัมผัสและเรียนรู้
วัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม และอีกหนึ่งสิ่งที่สําคัญก็คือหมู่บ้านนี้เป็นย่านที่มีคนเกาหลีอยู่อาศัยกั นจริงๆภายในบ้าน พิเศษ
สุด!!! พาท่านพบกับ RunningManThemePark แหล่งเที่ยวแห่งใหม่ในย่านอินซาดง ที่มาพร้อมกับธีม รันนิ่งแมน รายการวาไรตี้
ยอดฮิตของเกาหลีที่มีแฟนคลับจากทั่วโลกRunning Man EP1 ‘Find The Treasure’ จะมีภารกิจต่างๆ กว่า 10 ภารกิจ ให้ได้ตาม
ล่าสะสมคะแนน R-Point ซึ่งหากผู้เล่นสะสมคะแนนได้มากกว่า 80 คะแนนจะได้รับใบประกาศนียบัตรที่ระบุว่าคุณคือสมาชิก
คนใหม่ของ Running Man คนที่ 8 !

เย็น

วันที่5
เช้า

จากนั้นพาท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี โดยที่นี่มีสินค้าชั้นนําให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม
เสื้อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า จิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี)
จากนั้นเดินย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนําของ
กรุงโซลหรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อสยามแสควร์เกาหลีท่านจะพบกับสินค้าวั ยรุ่นมากมาย
หลากหลายยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเครื่องสําอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้ อผ้าแฟชั่นมีส ไตล์ , รองเท้าส้นสูงน่ารัก ๆ,
รองเท้าผ้าใบเก๋ๆ, นอกจากนี้ยังมีร้านอาหารและร้านคาเฟ่น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาว
เกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
จากนั้นนําท่านเข้า สู่ที่พักโรงแรม GALAXY HOTEL OR SML
ศูนย์สมุนไพร - ตลาดฮงอิก - Seoullo 7017- ซุปเปอร์มาเก็ต-กรุงเทพฯ
(พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านั้น)
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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เก็บกระเป๋า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม แล้วนําท่านสู่ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง
ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่าน ช็อปปิ้งต่อที่
ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้งที่อยู่ล้อมรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้าในย่านนี้ส่วนใหญ่เป็นสินค้าวัยรุ่นที่ทันสมัยและ
ราคาไม่แพงเช่นเสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์เกาหลีรองเท้ากระเป๋าเครื่องประดับ เครื่องสําอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่
ทั่ว ไปเช่น EVISU, ZARA ทุก วันเสาร์ล านหน้าประตูข องมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิล ปะในรูปแบบต่างๆ เช่น
เครื่องประดับ ตุ๊กตา เสื้อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทํามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้อ
บางที่อาจเป็นสินค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน โอซัมบุลโกกิ( หมู ปลาหมึกผัดซอสเกาหลี)
ก่อนเดินทางไปสนามบิน แวะชม Seoullo 7017 หรือ โซลโล 7017 สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่ ณ กรุงโซล ถือเป็ น
อีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของเกาหลีใต้ ที่เกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพ และปรับสะพานที่ทรุดโทรม ให้เป็นถนนลอยฟ้า แถว
บริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ปัจุบันได้กลายมาเป็น สถานที่พักผ่อนสําหรับประชาชน และนักท่องเที่ยว

(ช่วงที่ดอกซากุระบาน จะพาท่านไป) ชมดอกซากุระ หรืออีกชื่อนึงเรียกว่าดอกเชอรี่ (Cherry Blossom) จะบานสะพรั่ง ไปทั่ว
ถนน ยออิโด (Yeouido's Streets) ซึ่งมีต้นซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ในเดือนเมษายนในแต่ละปี ประมาณกลางเดือน จะ
มีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี้ ทุกท่านจะได้สัมผัสสีสันแห่งดอกซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุด
โรแมนติค กับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม

จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้า พื้นเมืองเป็นการส่งท้ายก่อนอําลาเกาหลี อาทิ
บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ําจิ้มหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสําเร็จรูป ผลไม้ ในราคาพิเศษ
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นําท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน LJ003/LJ001
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

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 พีเรียด เช็คอิน 01 มี.ค – 20 มี.ค ใช้ไฟล์ท LJ004 / LJ003
พีเรียด เช็คอิน 21 มี.ค – 24 มี.ค ใช้ไฟล์ท LJ004 / LJ001
พีเรียด เช็คอิน 25 มี.ค เป็นต้นไป ใช้ไฟล์ท LJ002 / LJ001

อัตราค่าบริการ
เดือน

มีนาคม

เมษายน

วันเดินทาง
03 – 07 // 17 – 21 มี.ค
09 – 13 // 23 – 27 // 25 – 29 //26 – 30
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
21 – 25 // 23 – 27เม.ย // 29เม.ย – 03 พ.ค
15 – 19 เม.ย
05 – 09 // 19 – 23 // 25 – 29 เม.ย
27 เม.ย – 01 พ.ค (วันแรงงาน)

(HN)ทัวร์เกาหลี P2.HI KOREA SPRING SO FRESH 5D3N (LJ)

ผู้ใหญ่พัก
2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า
12 ปี

พักเดี่ยว

15,900
16,900
17,900

5,900

18,900
16,900
17,900
18,900

5,900

19,900
https://goo.gl/T8H4yv
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11 – 15 // 13 – 17 เม.ย (วันสงกรานต์)
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
28พ.ค – 01 มิ.ย // 29พ.ค – 02 มิ.ย
พฤษภาคม
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

22,900

16,900
5,900
17,900
18,900

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 25 ท่าน
อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วโดยสารเครือ่ งบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 น้าดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ามัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสําหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกําหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 35,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,100 บาท / ทิป / ท่าน
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)
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หมายเหตุ
 รายการ และราคาสําหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จ ะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า
หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความ
ควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจ
ของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย การสูญหาย หรือจากอุบัติเ หตุ
ต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
 บริษัทฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
 เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. น้าหนักกระเป๋าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*.
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(HNICN002)
กัสโต้ เวิล์ด ทัวร์ (สานักงานใหญ่) 8/29 ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว
กรุงเทพมหานคร 10230 โทร: 02 542 4040 แฟกซ์: 02 542 4292
Website: www.gustotour.com E-mail: gusto@gustotour.com
ID LINE : @gustotour
ใบอนุญาตเลขที่ 11/03295

เงื่อนไขการให้บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรือชําระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้**
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
**ตั้งแต่วันที่ 01 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าประกันสาหรับท่านที่ต้องสงสัยว่าแอบแฝงมา
เป็นนักท่องเที่ยว เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่
เดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่น ไปทํางานในประเทศเกาหลี โดยบริษัทฯ จําเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าเดินทาง ไปกลับ พร้อมกรุ๊ป เป็นจํานวนเงิน 100 ดอลล่า (3,300บาท) และจะคืนให้เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป และผ่านการ
ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริษัทฯจึงใคร่ขอความร่วมมือมา ณ ที่นี้ด้วยค่ะ
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