พิ เศษ!! เมนู BBQ Buffet | Rooftop Ocean View
สายการบิน : JEJU AIR หรือเทียบเท่า

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 4 วัน 2 คืน
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เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)
พิเศษรับเครื่องดื่มฟรีพรอมบรรยากาศสุดชิล ณ บารของโรงแรม

B:L : อาหารเกาหลีฮันชิก
D : Rooftop BBQ
(Ocean View)

BENIKEA THE BLISS
หรือเทียบเทา โรงแรม
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3
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โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 4 วัน 2 คืน

KOREA NEW NORMAL - SUMMER
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพรอมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ
เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก
ในเรื่องของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงเอกสารสําคัญตามมาตรการการเดิน
ทางเขาประเทศเกาหลีใต ณ วันเดินทาง และพาสปอรตใหแกเจาหนาที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน
และโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน
สายการบิน
JEJU AIR
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NEW

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK
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7C2203

20:05 - 00:00
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ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I ทะเลสาบมาจัง
มัลดงโดนัททาวน์ | เกาะวอลมิ (ถนนสายวัฒนธรรม)

พิ เศษรับเครื่องดื่มฟรีพร้อมกับบรรยากาศสุดชิล ณ บาร์ของโรงแรม

นําทานสู ทะเลสาบมาจัง ซึ่งเปน Landmark ใหมของเมือง Paju เหมาะแกการชมใบไมเปลี่ยนสี เดินรับ
ลม และชมบรรยากาศอันงดงามของทะเลสาบ โดยมีไฮไลทเปนสะพานแขวนมาจัง ที่ทอดยาวขามไปมี
ความยาวถึง 220 เมตร และกวาง 1.5 เมตร ถือเปนสะพานแขวนที่ยาวที่สุด ในเกาหลีสามารถรองรับคน
ไดถึง 1,280 คน และทนตอแผนดินไหวขนาด 7 ริคเตอร ความพีคอยูตรงที่กลางสะพานมีพื้นกระจกใส
สามารถมองเห็นทะเลสาบดานลางไดอยางชัดเจน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย อาหารเกาหลีฮันชิก เมนูอาหาร
สูตรตนตํารับเมืองช็อลลาโดซัม (ผัดเผ็ดหมู + สตูวกิมจิ + ขาวหมอหินพรอมเครื่องเคียงนานา
ชนิด) ที่คัดสรรเปนพิเศษ

มัลดงโดนัททาวน ตั้งอยูใจกลางเมืองพาจู คาเฟที่มีสีสันงดงามแปลกตา ดวยสถาปตยกรรม การตกแตง
สีสันจัดจานทั้งภายในและภายนอกที่เปนอัตลักษณเฉพาะตัว อีกทั้งยังเปนแหลงรวมขนมหวานนานาชนิด
ไมวาจะเปน เคก เบเกอรี่ ไอศกรีม โดนัท เครื่องดื่มหลายชนิด ฯลฯ หากจะเปรียบที่นี่เปน “เมืองแหงขนม
หวาน” ก็วาได
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เกาะวอลมิ แหลงเรียนรูเกี่ยวกับประวัติศาสตร และวัฒนธรรมสมัยใหมของเกาหลี ที่ตั้งอยูริมฝงทะเล
นอกจากนี้ยังมีรานอาหารที่มีชื่อเสียงมากมาย รวมถึงสวนสนุกขนาดใหญที่มีเครื่องเลนมากมายเพื่อความ
สนุกสุดเหวี่ยงอยางเต็มพิกัด หรือจะเลือกนั่งโมโนเรลชมความงามของชายฝงเกาหลีในมุมที่พิเศษกวาใคร
และที่นี่เองที่คุณสามารถสัมผัสกับสนามยิงปนที่ Yoo Si-jin และ Seo Dae-young เคยมาในซีรีสเรื่อง
Descendants of the Sun
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย Rooftop BBQ อาหารปงยางสไตล
เกาหลีมีเนื้อสัตวหลากหลายใหเลือกรับประทาน เสิรฟพรอมเครื่องเคียง
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเทา โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต
สงทายวันแหงความสุขสุดพิเศษ ในบรรยากาศที่ผอนคลายของ 8 BAR บารของโรงแรม .... ตบทายดวย
“เครื่องดื่มสไตลเกาหลี” กอนพักผอนตามอัธยาศัย (เมนูเครื่องดื่มอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความ
เหมาะสม)
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ไชน่าทาวน์ + หมู่บ้านเทพนิยาย
พระราชวังเคียงบก+พิ พิ ธภัณฑ์พื้นบ้าน
โซชอนคาเฟ่+หมู่บ้านวัฒนธรรม | ศูนย์เวชสําอาง
ศูนย์นํ้ามันสนแดง | Duty Free |
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม

อินชอนไชนาทาวน (Incheon China Town) เปนยานชุมชนของชาวจีน ซึ่งถือกําเนิดจากการเปดทาเรือ
อินชอน ในป ค.ศ. 1883 เพื่อเปนพื้นที่สําคัญในการขนสง และคาขายสินคาจากประเทศจีน ประเทศเกาหลี
ใต ในปจจุบันนี้ ยังมีชาวจีนที่อาศัยอยู เปนรุนที่ 2 หรือรุนที่ 3 นับจากที่มีการบุกเบิกเปนสถานที่ทองเที่ยว
ในประเทศเกาหลี ทุกทานจะไดสัมผัสถึงศิลปะ วัฒนธรรม และสถาปตยกรรมแบบจีน ที่ทําใหประหนึ่งวา
เดินอยูในประเทศจีน นอกจากนี้ทั่วทุกหัวมุมในยานนี้ มีอาหารจีนหลากหลายเลิศรสไวบริการ โดยภาพ
ผูคนที่สัญจรไปมาอยางคึกคัก โคมไฟ แผนปายรานคาที่ยอมทองถนนใหเปนสีแดงซึ่งเปนสีมงคลตามความ
เชื่อของชาวจีนนั้นเปนเสนหที่หาดูไดที่อินชอนไชนาทาวนเพียงแหงเดียว

หมูบานเทพนิยาย การเปดทาเรืออินชอนในป ค.ศ. 1883 นําไปสูหลั่งไหลเขามาของชาวตางชาติจํานวน
มาก ที่เขามาในพื้นที่เพื่อการตั้งรกรากถิ่นฐาน และในไมชาก็กลายเปนหมูบานที่รํ่ารวย และคนในชุมชนได
ปลูกสรางอาคารที่พักตามรูปแบบของแตละประเทศแผนดินเกิดของตน ทําใหเกิดความหลากหลายและ
งดงามที่ผสมผสานกันอยางลงตัว ตอมาคนรุนใหมจํานวนมากไดคอยๆ ยายออก และปลอยใหหมูบานอยู
ในสภาพที่ซบเซา ดวยเหตุนี้คนในชุมชนจึงไดรวมกันชุบชีวิต และพัฒนายานนี้อีกครั้ง โดยการวาดภาพ
ทาสี ตลอดจนตกแตงมุมตาง ๆ ใหราวอยูในเทพนิยายคลาสสิก
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นําทานเขาสู พระราชวังเคียงบก พระราชวังโบราณใหญที่สุดในประวัติศาสตรเกาหลีมีอายุกวา 600 ป
พระราชวังแหงนี้มีหมูพระที่นั่งมากกวา 200 หลัง และไดถูกทําลายไปในสมัยที่ญี่ปนุ เขามายึดครอง และทั้ง
ยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่ประทับของกษัตริย สรางขึ้นในสมัยราชวงศโชซอนซึ่ง
เปนราชวงศสุดทายภายใตการปกครองของระบอบกษัตริยเกาหลี ปจจุบันไดรับการบูรณะใหใกลเคียงกับ
พระราชวังเดิมมากที่สุด และนําทานชม พิพิธภัณฑพื้นบาน เพื่อยอนอดีตสัมผัสชีวิตความเปนอยู และ
เรื่องราวตาง ๆ ในประวัติศาสตร วัฒนธรรม และศิลปะของเกาหลี

หมูบานวัฒนธรรมโซชอน เปนหมูบานเกาแกอยูในยานเดียวกับพระราชวังเคียงบก เอกลักษณเดนของหมู
บานี้คือ บรรยากาศโดยรอบจะเปนบรรยากาศของสถาปตยกรรมในแบบโบราณของเกาหลี ที่ไดรับการ
อนุรักษและดูแลเปนอยางดี ซึ่งมิใชเพียงเปนแคหมูบานไวสําหรับจัดแสดงเทานั้น แตปจจุบันยังมีผูคนที่
อาศัยอยูในบานโบราณนั้นจริง ๆ โดยในหมูบานนี้ มีทั้งพิพิธภัณฑ รานอาหาร รานหนังสือ รานของฝาก
นานชนิด ที่เรียกวาเปนจุดเดนของหมูบานโซชอนเลยก็คือ ตรอกคาเฟ โดยในตรอกมีรานคาเฟนอยใหญ
เรียงรายใหเลือกดื่มดํ่าไดตามอัธยาศัย และที่ทําใหหมูบานแหงนี้นาสนใจมากขึ้นไปอีก คือการตกแตงแบบ
ใหมที่เขากับบรรยากาศโดยรอบแบบเกา เปนอีกหนึ่งความลงตัวที่ไมควรพลาด
รับประทานอาหารกลางวัน ณ บริการทานดวย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีสวนผสม หมู
หมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักตางๆ นํามาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหงและนํ้า
พรอมเครื่องเคียงตางๆ ไดแก ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ
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นําทุกทานสู ศูนยเวชสําอาง ใหทานไดเลือกซื้อเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคาลดพิเศษ อาทิครีมนํ้าแตก,
ครีมโบท็อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ.... ตามดวย ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลี ที่มีสรรพคุณ ชวยชะลางไขมันในเสนเลือด เพื่อปองกันการอุดตันของเสนเลือด พรอมชมการสาธิต
เพื่อใหใหทานไดเห็นสรรพคุณอยางชัดเจนมากยิ่งขึ้น และนําทุกทานเลือกชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้
ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินคาชั้นนําใหทานไดเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด ทั้ง นํ้าหอม เสื้อผา
เครื่องสําอาง กระเปา นาิกา เครื่องประดับ ฯลฯ

พาทานเพลิดเพลินกับการชอปปงที่ ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลีเมียงดง ไดชื่อวาเปนแหลงรวมแฟชั่นแบ
รนดเกาหลีชั้นนํา ซึ่งในแตละวันจะมีวัยรุนเกาหลีมาเดินชอปปงกันอยางลนหลาม ทานสามารถหาซื้อสินคา
ไดอยางหลากหลายทั้งเสื้อผา, รองเทา, กระเปา, เครื่องสําอางซึ่งเปนที่รูจักอยางดีของคนไทย อาทิ
LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เปนตน ยังมี เสื้อผา
เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของทาน
อยูในสินคาหลากหลายชนิดใหไดเลือกซื้อกัน.... หรือจะเลือกเดินตรงขึ้นเนินไปไมไกลนัก จะพบกับโบสถ
คาทอลิกหลังใหญ ซึ่งเปนโบสถประจําเขตปกครองกรุงโซล ตั้งตระหงานอยูบนเนิน หรือชื่ออยางเปน
ทางการคือ “อาสนวิหารพระนางมารียผูปฏิสนธินิรมล” นอกจากจะไดชมกับสถาปตยกรรมที่สรางมาก
วา 130 ป โดยรอบอาสนวิหารถูกตกแตงดวยศิลปะ แบบเกาหลีซึ่งที่นี่คุณอาจจะเห็นรูปปนพระเยซู ที่
แปลกออกไป และที่พลาดไมได ดารานักรองเกาหลีจํานวนไมนอยที่เปนคาทอลิก เดินทางมาโบสถที่แหงนี้
เพื่อขอพรจากพระแมมารีย โดยพระรูปของพระแมที่เปนองคอุปถัมภประดิษฐานอยูในถํ้าที่จําลองมาจาก
เมืองลูรด ในประเทศฝรั่งเศส ที่ซึ่งเชื่อวาพระแมประจักษมา
อิสระอาหารเย็น ณ ศูนยรวมของวัยรุนเกาหลีเมียงดง ทานสามารถเลือกเมนูเด็ดทั้งจากในราน
ที่มีนับรอยรานในยานดังกลาว หรือจะเลือกสตรีทฟูดสไตลเกาหลีที่มีอยูทุกตรอก ซอกซอยใน
ยานนี้อีกดวยเชนกัน....
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก Incheon: Benikea The Bliss Hotel หรือเทียบเทา โรงแรม
มาตรฐานเกาหลีใต
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ศูนย์โสม | ศูนย์อเมทิส | ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู
ฮงแดช้อปปิ้งสตรีท | SUPERMARKET

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
นําทานรูจักตนกําเนิด และคุณคาของสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวลสมุนไพร ที่ ศูนยโสม เพราะ
เกาหลีใตเปนประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน
นานัปการ เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่ม
พละกําลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจของคุณไดเปนอยางดี ชวยปองกันโรคหัวใจขาด
เลือด ฯลฯ และนําทุกทานเดินทางสู ศูนยอเมทิส หรือพลอยสีมวง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาว
เกาหลีเชื่อวา หากมีพลอยชนิดนี้ติดตัวไวจะทําใหมีโชคลาภ ทํามาคาขึ้น และสิ่งดี ๆ จะเกิดขึ้นในชีวิต
จากนั้นนําทานเขาชม ศูนยสมุนไพร หรือ ฮอกเกตนามู ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอย
แลว สรรพคุณชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ ไต ชวยใหตับหรือไต
ของทานแข็งแรงขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเองอีกดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย จิมดัก (JIMDAK) เปนเมนูไก
ประกอบดวยวุนเสน เกาหลี คลุกดวยนํ้าซุป รสชาติกลมกลอม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ
พรอมเครื่องเคียงเกาหลี

นําทุกทานสู ฮงแดวอรคกิ้งสตรีท เปนถนนยานมหาวิทยาลัยฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงดานศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดา
นักศึกษานําของประดิษฐจากแฮนดเมดมาวางจําหนายและมีรานคาขายสินคาวัยรุนตาง ๆ รวมถึงเหลา
ไอดอลนิยมมาแสดงดนตรี เตน หรือทํากิจกรรมตาง ๆ เพื่อแสดงความสมารถกันในยานนี้ .... อิสระใหทาน
ไดเดินเลนและชมงานศิลปะตลอดทาง
หลังจากนั้นไดเวลานําทานสู สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหวางทางแวะชอป
ปงที่ KOREAN SUPERMARKET เพื่อซื้อของฝากที่ระลึก มีรานขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ
ไกตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถวยใสขาว ฯลฯ
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ไดเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
JEJU AIR

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

7C2204

01:00 - 08:40

7C2203

20:05 - 00:00

อัตราค่าบริการ
พี เรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

14 – 17 JULY 2022

17,900.-

31 – 03 AUGUST 2022

17,900.-

12 – 15 AUGUST 2022

18,900.-

หมายเหตุ: อัตราคาบริการ
+ หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพิ่มเติมอีก ทานละ 5,900.- จากราคาผูใหญ
+ หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคา ทานละ 6,000.- บาท/ทาน | ทารก 6,000.- (ไมเกิน 2 ขวบ)
*กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยันการจอง*
เจาหนาที่จะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดินทางเทานั้น!!!
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจงใหทราบ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่ทันที
***ลูกคามีความจําเปนตองเขารานตามโปรแกรมทัวร อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง,
ศูนยนํ้ามันสนแดง, ศูนยพลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาบริการเพิ่มทานละ 300 USD***
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน*มัดจําขั้นตํ่า 10,000.-บาท/ทาน/ทริป*

เอกสารสําคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหลี
1. วัคซีน Passport (ใบยืนยันการฉีดวัคซีน)
2. ลงทะเบียน K-ETA โดยชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มทานละ 990.- บาท(ตอครั้ง)
3. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดําเนินการให ไมมีคาธรรมเนียม
4. ผลตรวจ Covid-19 ที่เปนลบกอน 48 ชั่วโมง กอนเดินทางเปนภาษาอังกฤษ
5. ลงทะเบียน THAILAND PASS ลูกคาลงทะเบียนเอง
**กรุณาสงเอกสารทุกฉบับมาที่บริษัทกอนบิน เพราะตองแสดงหนาเคาเตอรทุกฉบับ เนื่องจากไมสามารถใชเปนรูปในมือถือได**

อัตราทัวร์รวม

☑ คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ
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☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเทา
คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก.
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
คาบัตรเขาสวนสนุกตามโปรแกรม
ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม

☒ คาดําเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีใหทางบริษัทจัดทําให) รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของทั้งหมด
☒ คาตรวจ RT-PCR ตามมาตรการตาง ๆ ของประเทศเกาหลีใต และของประเทศไทย รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ทีเ่ กี่ยวของ
ทั้งหมด กับมาตรการที่ทางภาครัฐทั้งสองประเทศกําหนดขึ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา
☒ คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั่
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่มกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
☒ คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท
☒ หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท
☒ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
☒ คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
☒ คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4.สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจาย
คาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

หมายเหตุ

◆ กรุณาศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรการใหมของประเทศเกาหลีใตในการเดินทางเขาประเทศ และปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด
◆ จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 25 ทาน ขึ้นไป
◆ เที่ยวบิน ราคารายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา(คํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)
◆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
◆ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตองการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือในกรณี
อื่นๆการพิจารณาเปนเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทไมสามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู
คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรหรือคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด หรือฉีกขาด
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◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจอการ
จลาจล, การปฏิวัติและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง รวมถึงการเจ็บปวย และการตาย
◆ หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหนา
พาสปอรตของผูเดินทาง และชําระเงินทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
◆ เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด
◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
◆ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
◆ ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง
และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา
◆ กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได
◆ กรณีที่ทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)

การยกเลิก
- ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วันเทานั้น คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทุกกรณี
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด
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