รห ัสโปรแกรม : 17520

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

เดินทางวันที่ 11 – 15 เมษายน 2563
บินตรงจากเชียงใหม่โดยสายการบินโคเรียนแอร์
สายการบินแห่งชาติเกาหลี Full Service

ราคาเพียง 31,900 บาท/ท่าน

DAY 1: เชียงใหม่ (-/-/-)
DAY 2: อินชอน – อินชอนไช่ น่าทาวน์ - หมู่บ้านเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล) – พิพธิ ภัณฑ์
จาจังมยอน - ล่องเรื อ SONGDO WATER TAXI - ชมวิวบนตึก G TOWER- โรงแรม
(B/L/D)
DAY 3: วัดวาวูจองซา - สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (รวมบัตรเข้ า) – เดินทางสู่ กรุ งโซล พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย + คิมบัม + ชุดฮันบก- MBC STAR PARK (รอยฝ่ ามือดาราดัง
เกาหลี) – โรงแรม (B/L/D)
DAY 4: ศูนย์โสม – ศู นย์เครื่ องสาอาง - บลูเฮ้ าส์ (ผ่านชม) – พิพธิ ภัณฑ์ พืน้ บ้ าน –
พระราชวังเคียงบก - หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมค่าลิฟท์ ขนึ้ ตึก) – ชอปปิ งตลาดเมียง
ดง – โรงแรม (B/L/D)
DAY 5: ศูนย์สมุนไพร (ฮอกเกตนามู) – ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง – ชอปปิ้ งฮงแด TRICK EYES MUSEUM + ICE MUSEUM - ซื้อของฝาก SUPER MARKET –
สนามบินอินชอน – เชียงใหม่ (B/L/-)

DAY 1
21.00 น. คณะพร้อมกัน ณ สนามบินเชียงใหม่
23.15 น. ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ (KE668)

DAY 2
06.45 น. ถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่น
เร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เช้ า รับประทานอาหารเช้า เมนูอุดง้
- อินชอนไช่ น่าทาวน์
- หมู่บ้านเทพนิยาย (ดงฮวามาอึล)
เทีย่ ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เมนูทคั คัลบิ)
- พิพธิ ภัณฑ์ จาจังมยอน
- ล่องเรื อ SONGDO WATER TAXI
- ชมวิวบนตึก G TOWER
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูบุลโกกิ)
ทีพ่ กั INCHEON YEONGJONG HOTEL หรื อเทียบเท่า
ระดับ 3 ดาว

เทีย่ วเต็มไม่ มอี สิ ระ
ช้ อปปิ้ งแหล่งชอปปิ้ งชื่ อดัง
อาหารครบทุกมื้อ เมนูแบบฉบับเกาหลีแท้
หมูย่างคาลบี้ ทัคคัลบี้ บาร์ บีควิ บุฟเฟต์
ไก่ต๋ ุนโสม บูลโกกิ และ จิมทัค
ฟรี WIFI บนรถบัส
บินตรงจากเชียงใหม่
แถมฟรีกระเป๋าช้ อปปิ้ ง

DAY 3
เช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- วัดวาวูจองซา
- สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (รวมบัตรเข้ า)
เทีย่ ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เมนูคลั บิ)
- เดินทางสู่ กรุ งโซล
- พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย + คิมบัม + ชุ ดฮันบก
- MBC STAR PARK (รอยฝ่ ามือดาราดังเกาหลี)
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูชาบูชาบู)
ทีพ่ กั GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

DAY 4
เช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์ โสม
- ศูนย์ เครื่ องสาอาง
- บลูเฮ้ าส์ (ผ่ านชม)
- พิพธิ ภัณฑ์ พืน้ บ้ าน
- พระราชวังเคียงบก
เทีย่ ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เมนูไก่ต๋ ุนโสม)
- หอคอยโซลทาวเวอร์ (ไม่ รวมค่ าลิฟท์ขนึ้ ตึก)
- ชอปปิ งตลาดเมียงดง
ค่า รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร (เมนูบุฟเฟต์ BBQ)
ทีพ่ กั GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

DAY 5
เช้ า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
- ศูนย์ สมุนไพร (ฮอกเกตนามู)
- ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง
- ช้ อปปิ้ งฮงแด
เทีย่ ง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (เมนูจิมดัก)
- TRICK EYES MUSEUM + ICE MUSEUM
- ซื้อของฝาก SUPER MARKET
15.00 น. เดินทางสู่ สนามบินเถาหยวน
16.00 น. ทาการเช็คอินเพื่อเดินทางกลับประเทศไทย
18.20 น. ออกเดินทางสู่ เชียงใหม่ (KE667)
22.05 น. คณะเดินทางถึงสนามบินเชียงใหม่
โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ ทั้งนี้
ขึน้ อยู่กบั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยต่ าง ๆ ทีไ่ ม่ สามารถคาดการณ์ ล่วงหน้ า
โดยทางบริษัทฯ จะคานึงถึงผลประโยชน์ และความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทาง
เป็ นสาคัญ และราคาอาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม ทั้งนีข้ นึ้ อยู่กบั
อัตราแลกเปลีย่ นของเงิน

อัตราค่ าบริการ
วันที่เดินทาง

ค่าบริการ
ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ 2 ท่าน

พักเดี่ยว
ชาระเพิ่ม

11 – 15 เมษายน 63

31,900
บาท/ท่าน

4,900
บาท/ท่าน

อัตราค่ าบริการนี้รวม
1. ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ ขา้ งต้น
* กรณี ท่านมีความประสงค์จะต้องการปรับเปลี่ยนระดับชั้นที่นงั่ จากชั้นประหยัดเป็ นชั้นธุ รกิจ โดยใช้คะแนนจาก
บัตรสะสมไมล์ จะต้องดาเนิ นการที่เคาน์เตอร์ สนามบิน ณ วันเดินทาง เท่านั้น
2. ค่าที่พกั ห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรื อ ระดับเทียบเท่า
3. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ ขา้ งต้น
4. เจ้าหน้าที่บริ ษทั ฯ คอยอานวยความสะดวกทุกท่านตลอดการเดินทาง
5. ค่าน้ าหนักสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม และ ค่าประกันวินาศภัยเครื่ องบินตามเงื่อนไขของแต่ละ
สายการบินที่มีการเรี ยกเก็บ
6. ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท ค่า
รักษาพยาบาลกรณี เกิดอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
1. ค่าทาหนังสื อเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่นอกเหนื อจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนื อจากรายการ ค่าซัก
รี ดค่า โทรศัพท์ เป็ นต้น
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริ การ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรี ยกเก็บ)
4. ค่าภาษีน้ ามัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บเพิ่มภายหลังจากทางบริ ษทั ฯได้ออกตัว๋ เครื่ องบิน
5. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
6. ค่ าทิปไกด์ และคนขับรถ ท่ านละ 35,000 วอน / คน /ทริป
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครั้งจะต้องมีผโู ้ ดยสารจานวน 15 ท่านขึน้ ไป ถ้าผูโ้ ดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรื อยกเลิกการเดินทาง
2. การชาระค่าบริ การ
2.1 กรุ ณาชาระมัดจา ท่านละ 15,000.– บาท
2.2 กรุ ณาชาระค่าทัวร์ ส่วนที่เหลือ 30 วันก่อนออกเดินทาง
3. การยกเลิกและคืนค่าทัวร์
3.1 การยกเลิกการเดินทางก่อน 45 วัน ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
3.2 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 - 44 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
3.3 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 29 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
3.4 ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ ท้ งั หมด
3.5 ยกเว้นกรุ๊ ปที่ออกเดินทางช่วงเทศกาลวันหยุด เช่น ปี ใหม่, สงกรานต์ เป็ นต้น บางสายการบินมี
การการันตีมดั จาที่นงั่ กับสายการบินและค่ามัดจาที่พกั รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT จะไม่มีการ
คืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด ไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
3.6 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในและต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
3.7 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ ง หรื อไม่
เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจาคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะเลื่อนการเดินทางในกรณี ที่มีผรู ้ ่ วมคณะไม่ถึง 15 ท่าน
2. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อน
วันเดินทาง
3. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนเที่ยวบินและรายการทัวร์ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอัน
เนื่องจากสาเหตุต่างๆ โดยจะคานึงถึงผลประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ

4. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาสิ่ งของผิดกฎหมาย ซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
5. บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหาย อันเนื่ องเกิดจากความประมาทของท่าน,
เกิดจากการโจรกรรม และ อุบตั ิเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง
6. เมื่อท่านตกลงชาระเงินมัดจาหรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมดกับทางบริ ษทั ฯ แล้ว ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

