HAPPY SPRING IN KOREA

กำหนดวันที่เดินทำงวันที่ 28 เมษำยน –1 พฤษภำคม 2017
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วันแรก (1)

สนามบินสุวรรณภูมิ

20.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ D
เคาน์เตอร์สายการบิน ไทยแอร์เวย์ ( TG) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบินโดยมีเจ้าหน้าที่อานวยคอยความ
สะดวก ณ สาหรับเช็คอินท์ตวั ๋ เครื่องบินและสัมภาระให้แก่ท่าน….

23.10 น.

เหิ ร ฟ้ าสู่ ป ระเทศเกาหลี ใ ต้ โดยสายการบิ น ไทยแอร์เวย์ เที่ ย วบิ น TG 658 (บริ ก ารอาหารและ
เครือ่ งดื่มบนเครือ่ ง)
หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม
ณ ประตูข้ นึ เครือ่ งก่อนเวลาเครือ่ งออก 30 นาที

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
กรุณางดนาของมีคม ทุกชนิ ด เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุณาใส่ในกระเป๋า
เดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้ นเครื่องบิน
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครีม โลชัน่ น้ าหอม ยาสีฟัน เจล สเปรย์ และเหล้าเป็ นต้น จะถูกทาการ
ตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง โดยจะอนุ ญาตให้ไม่เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุภณ
ั ฑ์ละไม่เกิน 100ml. แล้วใส่รวมกัน
ในถุงใสพร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รกั ษาความปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรือนระหว่าง
ประเทศ [ICAO]
หากท่านซื้ อสินค้าปลอดภาษี จากสนามบิน จะถูกปิ ดผนึ กถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้ น
เครื่องได้ และห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
วันที่สอง (2) สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ – หมู่บา้ นฝรั ่งเศส – เกาะนามิ
–สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – กรุงโซล
06.35 น.
เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้ น 2 ชั ่วโมง เพื่อให้ตรง
กับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นาคณะเดินทาง
สู่ เมืองพาจู จากนั้นนาท่านสู่ LA PROVENCE แห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศหมู่บา้ นสไตล์ฝรัง่ เศส มีตึก
เป็ นสีต่างๆ สดใสมากๆ สีสรรบ้านเรือนที่เป็ นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรัง่ เศส ตกแต่งสวยงามมาก
ด้านในก็จะมีของขายหลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ไว้
ให้ท่านได้ชมและเลือกซื้ ได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม และหมูบ่ า้ นแห่งนี้ ยังเป็ นสถานที่ถ่าย
ทาภาพยนต์เกาหลีที่โด่งดังมาหลายเรื่องอีกด้วย
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ต่อด้วยพาท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน ที่ต้งั ของ เกาะนามิ นาท่านสู่ท่าเรือเฟอรรี่ ข้ามฟากสู่ “เกาะ
นามิ” มีรปู ร่างเหมือนใบไม้ที่ลอยอยูท่ างตอนเหนื อของแม่น้ าฮัน สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึ่ ง ทั้งยังเป็ น
สถานที่ถ่ายทาละคร Winter Love Song หรือ เพลงรักในสายลมหนาว ท่านสามารถเช่าจักรยานหรือ
มอเตอร์ไบท์เที่ยวรอบเกาะ นัง่ รถไฟรอบเกาะ คาราวะสุสานนายพลนามิ เดินเล่นท่ามกลางแมกไม้
ธรรมชาติไม่วา่ จะเป็ นทิวต้นสน ต้นเกาลัด หรือจะเลือกนัง่ รับลมริมชายฝั ง่ ท่ามกลางบรรยากาศแสนโรแมน
ติก มองดูพนั ธุส์ ตั ว์ต่าง ๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก ได้เวลาสมควร นัง่ เรือกลับมายังฝัง่
เที่ยง

ลิ้ มลองเมนู ดงั “ทัคคาลบี” หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี เมนู ขึ้นชื่อแห่งเมือง ชุนชอน

จากนั้นพาท่านเที่ยว “สวนสนุกเอเวอร์แลนด์” ซึ่งถูกขนานนามว่า “ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี” สวนเปิ ดใน
หุบเขาที่มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair,
American Adventure, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure มีรถบัสท่องไปกับ
โลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลก ทดลองสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด เช่น รถไฟ
เหาะ T-Express หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสี่มิติ เป็ นต้น (พร้อมบัตร Special Pass เล่นไม่จากัด
รอบ) ร่วมฉลองเทศกาลดอกไม้ เช่น เทศกาลทิวลิป (มีนาคมถึงพฤษภาคม) เทศกาลดอกกุหลาบ
(มิถุนายน) เทศกาลดอกลิลลี่ (กรกฏาคมถึงสิงหาคม) ดอกเบญจมาศบาน (กันยายนถึงตุลาคม) ชม
ขบวนพาเหรด การแสดงต่างๆ เป็ นต้น
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คา่

รับประทานคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู
หลังอาหารพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั M HOTEL ,BANIKAE SEOUL HOTEL OR SIMILAR

วันที่สาม (3) ศูนย์โสม– ศูนย์สมุนไพร- ร้านน้ ามันสน - ร้านเครื่องสาอางค์ – บลูเฮ้าท์ –
พระราชวังเคียงบก – ช้อปปิ้ งตลาดเมียงดง – โซลทาวเวอร์
เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพร โสมเกาหลี ซึ่งใช้เป็ นยารักษาสุขภาพของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีต
กาล ผลิตภัณฑ์รากโสมอบน้ าผึ้ ง ผงโสมยอดนิ ยม โสมสกัด แคปซูล หรือโสมสกัดเข้มข้น เหมาะสาหรับเป็ น
ของฝาก จากนั้น………พาท่านชม “ศูนย์สมุนไพร” ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแล
ตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก
อาหารและยา จากนั้นพาท่านรูจ้ กั น้ ามันสนเข็มแดง และนาท่านสู่ ร้านเครื่องสาอางค์ ROJUKISS ราคาถูก
กว่าเมืองไทยกว่าเท่าตัว

เที่ยง

รับประทานอาหาร เมนู คาลบี้ หรือหมูยา่ งเกาหลี
จากนั้น…….พาท่านผ่านชมใจกลางเมืองหลวง
ผ่านถนนสายสาคัญซึ่งเป็ นที่ต้งั ”บลูเฮาส์หรือบ้านประจา
ตาแหน่งประธานาธิบดี” พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน จากนั้นนาท่านสู่ “พระราชวังเคียงบก” หนึ่ งในพระราชวัง
ที่ใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของเกาหลี สร้างขึ้ นในปี ค.ศ.1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็ นศูนย์บญ
ั ชาการและที่
ประทับของกษัตริย ์ ถือเป็ นจุดที่ต้งั ตามหลักฮวงจุย้ ที่ดีที่สุด ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยพระที่นัง่ ต่างๆ
เช่น พลับพลากลางน้ า ห้องประทับของกษัตริย ์
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จากนั้น………นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชื่อดังที่ “ดิวตี้ ฟรี” ร้านค้าปลอดภาษี สาหรับนักท่องเที่ยว พบ
กับสินค้าหลากหลายยี่หอ้ อาทิ หลุยส์วิตอง,พราด้า,เฟอร์ร่ากาโม่,กุชชี่ชาแนล,เอสเต ลอเดอร์,คลีนิกซ์ลงั
โคม ฯลฯ (น้ าหอมและเครื่องสาอางค์บางยี่หอ้ ถูกกว่าดิวตี้ ฟรีเมืองไทย)
เย็น

เมนู “บิบิมพับหรือข้าวยาหม้อดิน” อาหารครบคุณค่าโภชนาและเป็ นอาหารยอดนิ ยมที่คนเกาหลีนิยม
ทานกันมากที่สุด รับประทานคู่กบั ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี พร้อมเครื่องเคียง

พ

จากนั้น…..พาท่านเลือกซื้ อสินค้าแฟชัน่ เกาหลีที่ “ถนนเมียงดง” หรือ "ถนนสายแฟชั ่นของเกาหลี" ที่มี
สินค้าและบริการให้เลือกตั้งแต่ราคาระดับกลางถึงสูงตามแต่ยี่หอ้ เมื่อเทียบกับตลาดพื้ นเมืองทงแดมุน และ
ยังมีรา้ นเสื้ อผ้าแฟชัน่ บูติกเล็กๆ ร้านรองเท้า ร้านทาผม ร้านคอสเมติก อาทิ Etude, The Face Shop, Skin
Food เป็ นต้น ร้านกาแฟ และร้านอาหารนานาชนิ ด
ได้เวลาอันสมควร พาท่านกลับสูที่พกั
หลังอาหารพาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั M HOTEL ,BANIKAE SEOUL HOTEL OR SIMILAR
วันที่สี่ (4)
กรุงเทพฯ

Amethyst – โซลทาวเวอร์ – TRICK EYE MUSEUM - ร้านละลายเงินวอน – สนามบินอินชอน –

เช้า

รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ ต์ ที่หอ้ งอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านชมโรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส
แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมว่ ง
พลอยแห่ง
สุขภาพและนาโชค
โดยมีต้งั แต่สีมว่ งอ่อนเย็นตา
จนถึงสีมว่ งไวน์ มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับ
ตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ
จาก...นาท่านเดินทางสู่ สู่ N ทาวเวอร์ กรุงโซล 1 ใน
17 หอคอยที่สงู ที่สุดในโลก ด้วยความสูงถึง 480
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เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล พร้อมสัมผัสกรุงโซลยามคา่ คืนแบบ 360 องศา (ฉากที่ “โกจุนพโย” นัดเดทกับ
“กึมจันดี” ครั้งแรก) (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
เที่ยง

ลิ้ มลองเมนู “จิมดัค” หรือไก่ตุ๋นสมุนไพรสไตล์เกาหลี

ต่ อด้วยนาท่ านชมผลงานการสร้างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภ าพวาดลวงตาสามมิ ติ TRICK EYE MUSEUM
โดยท่านจะได้สนุ กสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์
และจินตนาการของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการ
ซ้อนภาพโดยกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริงโดยให้ผูช้ มเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อ
ผ่านเข้าไปในภาพนั้ นๆ ภาพทุ กภาพจะออกมาดูประหนึ่ งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอุทานว่ามัน
เหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหนภาพวาดและของจริง จากนั้นนาท่านไปยัง โซนน้ าแข็ง
แกะสลักรูปต่างๆ ICE MUSEUM อุณหภูมิขา้ งใน ประมาณ - 4 องศา

ก่อนอาลาเกาหลี………แวะซื้ อของฝากติดไม้ติดมือที่ “ศูนย์รวมของพื้ นเมือง” (ร้านละลายเงินวอน)
สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสมในรูป ขนมโสม ชา
โสม โคลนพอกหน้าโสม เครื่องสาอางโสม เป็ นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง (มาม่าเกาหลี)
เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควรพาท่านเดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติอินชอน
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เหิรฟ้ าสู่ประเทศไทย โดยสายการบินไทยแอร์เวย์ เที่ยวบิน TG 657(บริการอาหารและเครือ่ งดื่มบน
เครือ่ ง)
01.20 น.(+) คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน…………
ขอขอบพระคุณทุกท่านค่ะ
21.25 น.

อัตราค่าบริการ *** สาหรับผูใ้ หญ่ จานวน 20 ท่านขึ้ นไป
ผูใ้ หญ่
กาหนดการเดินทาง
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
3 ท่าน
วันที่ 28 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2017 23,900
23,900
22,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม
5,000

อัตรานี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ โหลดใต้เครื่อง ท่านละ 30 กก.
และสัมภาระถือขึ้ นเครื่องได้อีก 7 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษี เชื้ อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าธรรมทิปรวมของคนขับรถ ,ไกด์ทอ้ งถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ รวม 30,000 วอน /คน/ตลอดทริป)
กรณีตอ้ งการใบเสร็จเต็มรูปแบบ ยังไม่รามค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
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การชาระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 10,000 บาท สาหรับการจองนับตั้งแต่วนั จองภายใน 2 วัน และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชาระ
ก่อนเดินทางอย่างน้อย 21 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่
ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
เงื่อนไขการยกเลิก การยกเลิกไม่คืนค่ามัดจาทุกกรณี

หมายเหตุ
 การเดินทางในคณะนี้ จะต้องมีผูโ้ ดยสารจานวน 20 ท่านขึ้ นไป และในกรณีที่ผูโ้ ดยสารไม่ครบคณะ ทางบริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ในการออกเดินทาง หรือ ปรับราคาขึ้ นตามความเหมาะสม หากลูกค้าต้องการเดินทาง
 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บค่าภาษี เชื้ อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสายการ
บิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลื อใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รบั เฉพาะผูม้ ีวตั ถุ ประสงค์
เพื่ อการท่ องเที่ ย ว ค่าทัวร์ที่ จ่ายให้กับผูจ้ ัด เป็ นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ ัดได้ช าระให้กับสายการบิ นและ
สถานที่ต่าง ๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่
ด้วยสาเหตุใดหรือได้รบั การปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้แก่ท่าน)
 หากมีเพื่ อนหรือญาติ ของท่ านต้องการร่วมเดิ นทางท่ องเที่ ย วระหว่างท่ องเที่ ย วในประเทศเกาหลี ห รื อปั ญหาต่ าง ๆ
ตลอดจนข้อแนะนากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รบั ผิดชอบ หากท่านมีความจาเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ื่นเพื่อที่จะนาไปยัง
ประเทศ นั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด
 หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางผูจ้ ดั มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชาระล่วงหน้าไปแล้วจานวนมาก ขอสงวนสิทธิ์
ในการหักเงินในส่วนที่เกิดขึ้ นจริง
 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จาหรือซื้ อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter Flight
หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่ านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือค่ าทัวร์
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ทั้งหมด ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้ นจากภาษี เชื้ อเพลิงที่ ทางสายการบิ นอาจจะมีการ
เรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่อ งเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ผูจ้ ดั ถือว่าผูท้ ่องเที่ยว
สละสิ ทธิ์ และจะไม่รบั ผิ ดชอบค่าบริการที่ ได้ชาระไว้ ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น เนื่ องจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่ายให้กบั ผูจ้ ัด
เป็ นการชาระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผูจ้ ดั เป็ นตัวแทนนายหน้า ผูจ้ ดั ได้ชาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่ ผูใ้ ห้บริการใน
แต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสาย
การบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิในการให้คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับเท่านั้น
 ผูจ้ ัดจะไม่รับ ผิ ด ชอบและไม่สามารถคื นค่าใช้จ่ายต่ างๆ ได้เนื่ องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆ ในกรณี ที่ ผู ้
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของ
ทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่ องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิ ดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง และ
กรณีอื่นๆ
 เนื่ องด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่ โลก ก่อนท่านขึ้ นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่
จะนาติ ดตัวขึ้ นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติ กใสมีซิปล็อคปิ ดสนิ ท โดยที่ ขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น
และรวมกันทุกชิ้ นไม่เกิน 1 ลิตร และต้องนาออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุ ญาตให้ถือได้
ท่านละ 1 ใบเท่านั้ น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลกั ษณะคล้ายกับอาวุธ
เช่น กรรไกรตัดเล็ บ มี ดพก แหนบ จะต้องใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้าหน้าที่ โหลดใต้ท อ้ งเครื่ องบิ นเท่ านั้ น และ
ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาเข้าผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้ อสัตว์ทุกชนิ ดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้สด ไข่
เนื้ อสัตว์ ไส้กรอก เพื่อเป็ นการป้องกันโรคติ ดต่อที่ จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับใน
อัตราที่สงู มาก


ทัวร์ทวั ร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถ
ร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั ๋วเครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่
แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง
300 USD (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริการที่
เหมาะสม) **
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