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อิลิท ฮอลิเดย ขอนําคุณเปดประสบการณรับลมหนาว ตะลุยหิมะ ณ ประเทศเกาหลีใต
สัมผัสความสมบูรณแบบในการเดินทาง กับ สายการบินระดับ WORLD CLASS การบินไทย

สัมผัสกล่ินไอแหงความรัก บนโลกแหงจินตานาการ เกาะนามิ
ทาทายลมหนาว เปดประสบการณการเลนหิมะ ณ สกี รีสอรทยอดนิยม

พักผอนบนความสมบูรณแบบ ดวย โรงแรมระดับ 5 ดาวในโซล
ล้ิมรสความสมบูรณแบบในการรับประทาน ผานวัฒนธรรมทางอาหารเกาหลีอันทรงคุณคา

พรอมมอบบริการดั่งคนพิเศษ เพื่อ “ดูแล... กันและกัน” ตลอดการเดินทาง

กําหนดวันเดินทาง 29 ธันวาคม – 3 มกราคม 2558
วันแรกของกรเดินทง (1) ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ – ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน
20.00 น. คณะพรอมกับ ณ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารชั้น 4 ประตูหมายเลข 2 เคานเตอร D สายการบิน

ไทย แอรเวย พบเจาหนาท่ีบริษัทฯ คอยตอนรับ พรอมอํานวยความสะดวกดานการสัมภาระ และเอกสาร
23.10 น. คณะออกเดินทางสู สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบินไทย แอรเวย เท่ียวบินท่ี TG658

วันที่สองของการเดินทาง (2) ทาอากาศยานอินชอน เกาหลีใต – หมูบานฝร่ังเศส – อุทยานซอรัคซาน – วัดชินฮึนซา
06.30 น. คณะเดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใตหลังผานพิธีตรวจคนเขาเมือง และศุลกากร

พรอมตรวจเช็คสัมภาระเรียบรอยแลวนําทานออกเดินทางอิลิท ฮอลิเดยขอนําทานเยือนความนารักของการ
ตกแตงบานเรือน ณ หมูบานฝร่ังเศส แหงเกาหลีใต สัมผัสบรรยากาศสไตลฝร่ังเศส ดวยสีสันบานเรือนเปน
เอกลักษณใหทานเดินชมเก็บภาพนารักๆ หรือจะลองลิ้มรสกาแฟ และเบเกอร่ีเกาหลี จากนั้นําทานเดินทางสู
อุทยานแหงชาติซอรัคซาน สัมผัสวิวทัศนแนวเขาท่ีสวยงามท่ีสุดของประเทศเกาหลีใต หรือจะวาเปน
สวิตเซอรแลนด ของเกาหลีใตก็วาได นําทานข้ึน Cable Car ข้ึนชมวิวทัศน และบรรยากาศเต็มไปดวยหุบเขาลํา
ธาร พรอมดวยอากาศท่ีเย็นสบาย

กลางวัน ม้ือกลางวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย ขอนําทานลิ้มลองเมนู แฮมุลทัง(HAEMULTANG) หรือซีฟูดหมอไฟทะเล เพื่อ
อบอุนรางกาย โดยการนําอาหารทะเลตะวันออก เชน ปลา กุง ปลาหมึก ปู หอย พรอมเคร่ืองปรุงอ่ืนๆ มา
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จัดเรียงใหสวนงามภายในหมอไฟ และเติมน้ําซุปซีฟูด ลงในหมอ รับประทานพรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ือง
เคียงเกาหลี
จากนั้นตอดวยสักการะ วัดชินฮึนซา ซึ่งต้ังอยูในอุทยานแหงชาติซอรัคซาน เปนวัดความสําคัญอีกหนึ่งแหงใน
สมัยชิลลา เชิญทานนมัสการพระพุทธรูปสัมฤทธ์ิขนาดใหญกลางหุบเขา กอนเดินผานสะพานชําระลางจิตใจ เขา
สูเขตวิหาร เพื่อสักการะ และขอพรเพื่อสรางสิริมงคลในปใหมท่ีกําลังจะมาถึง

คํ่า ม้ือคํ่านี้ ขอนําทานลิ้มรสเมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เปนเมนูท่ีนําหมูมักซอสจนไดท่ี ผัดกับกระหล่ําปลี และวุน
เสนเกาหลี พรอมดวยซอสเกาหลีท่ีใหรสชาติเผ็ดเล็กนอย และน้ําซุปชลุกขลิกออกหวานเล็กนอย รับประทาน
พรอมกับขาวสวยรอนๆ

ท่ีพัก THE CLASS 300 HOTEL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
คํ่าคืนนี้ อิลิท ฮอลิเดย ขอนําทานเขาพักในโรงแรมระดับมาตรฐาน 5 ดาว แหงเดียวในบริเวณอุทยานซอรัคซาน
พร่ังพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวก

วันที่สามของการเดินทาง (3) วัดนักซานซา – ไรสตรอเบอรร่ี – สกี รีสอรท
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรมท่ีพัก

วันนี้อิลิท ฮอลิเดย ขอนําทานเดินทางเขาสักการะ เจาแมกวมอิม ขนาดใหญท่ีสุดในภาคตะวันออกของเกาหลี ณ
วัดนักซานซา ศูนยรวมพุทธศาสนาของเกาหลีใต สามารถมองเห็นเกาะญี่ปุนในชวงเวลาท่ีทองฟาแจมใส วัดนัก
ซานซาแหงนี้ถือเปนหนึ่งในแปดพื้นท่ีท่ีสวยท่ีสุดทางตะวันออกของเกาหลีใต...จากนั้นนําทานเดินทางสู ไรสตอ
เบอรร่ี ลิ้มลองสตอเบอรร่ีหอมหวานลูกใหญของเกาหลี ท่ีหาไมไดในเมืองไทย เหมาะกับการซื้อเปนของฝากแก
คนทางบานไดอีกดวย (ชวงเวลาท่ีสตรอเบอรร่ีออกผล จะอยูประมาณเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ )

กลางวัน ม้ือกลางวันนี้ อิลิท ฮอลิเดยของนําทานลิ้มลองเมนู โอซัม(OSAM) โดยการนําเนื้อหมู และปลาหมึกท่ีหมักดวย
ซอส จนไดท่ีแลว ผัดในกระทะพรอมดวยน้ําซุปปรุงรส และเติมซอสเกาหลีท่ีมีรสชาติหวานเผ็ดเล็กนอย
รับประทานพรอมขาวสวยรอน และเคร่ืองเคียงเกาหลี
หลังรับประทานอาหารเรียบรอย อิลิท ฮอลิเดยขอนําทานเดินทางเปดประสมการณการเลนหิมะ ณ สกี รีสอรท
ยอดนิยม สัมผัสอากาศสดชื่นท่ีลานสกี ในบรรยากาศสีขาวโพลนของหิมะ อิสระใหทุกทานไดสัมผัส
ประสบการณแปลกใหมดวยการทดลองเลนสกี ซึ่งถือวาเปนลานสกีท่ีมีผูคนนิยมเดินทางไปเลนกันมากอีกแหง
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หนึ่ง สดชื่นกับบรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาว เชิญทานพักผอนตามอัธยาศัยเพลิดเพลินกับทิวทัศนสีขาว
โพลนของหิมะท่ีปกคลุมไปท่ัวตารางของพื้นท่ี (อัตราคาบริการไมรวมอุปกรณสกี)

คํ่า ม้ือคํ่าวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย ขอบริการทานดวยเมนู จิมดัก(JIM-DAK) การนําไกและวุนเสนผัดเขาดวยกัน
พรอมเติมน้ําซุปและซอสเกาหลี ทําใหจนมีรสชาติกลมกลอม ถือไดวาเปนอีกหนึ่งเมนูท่ีถูกปากคนไทยย่ิงนัก
รับประทานพรอมขาวสวย และเคร่ืองเคียงเกาหลี

ท่ีพัก INTERCONTINENTAL ALPENSIA SKI RESORT หรือเทียบเทา
คํ่าคืนนี้ อิลิท ฮอลิเดย ขอ มอบความสุขในยามพักผอนใหแกทาน ดวยโรงแรมระดับมาตรฐาน พร่ังพรอมไป
ดวยการบริการท่ีสะดวก และบรรยากาศท่ีนาหลงใหล

วันที่สี่ของการเดินทาง (4) สถานบันทํากิมจิ – เกาะนามิ – กรุงโซล – COSMETIC SHOP – ยานทงแดมุน –
ยานอินซาดง
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรมท่ีพัก

วันนี้ อิลิท ฮอลิเดย ขอนําทานเดินทางรวมเปนสวนหนึ่งของวัฒนธรรมของชาวเกาหลีกับการ ทดลองทํากิมจิ มี
คุณคาทางอาหารสูง จัดวาเปนเคร่ืองเคียงท่ีตองมีทุกม้ือเลยก็วาได นอกจากนี้แลวทานยังสามารถลองสวมชุด
ประจําชาติของเกาหลี ชุดฮันบกอีกดวย ... จากนั้นนําทานเดินทางสู เกาะนามิ นําทานสัมผัสกลิ่นไอแหงความ
รัก ท่ีอบอวลไปท้ังเกาะ ท้ังธรรมชาติท่ีแสนสงบเสนทางเดินท่ีเรียงรายไปดวยพันธุพืชดอกไม และภาพ
ประติมากรรมแปลกตา ในบรรยากาศท่ีถูกปกคลุมไปดวยหิมะขาว อากาศเย็นสบาย แมวาตามก่ิงไมจะไมมี
ใบไมสวยงาม แตก็ยังมีเกล็ดหิมะอยูตามก่ิงไมท่ีใหทานสัมผัสกับความเย็นในสไตลของเกาหลี บนเกาะแหง
ความรักนี้
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กลางวัน อาหารกลางวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย ขอนําทานลิ้มลองอาหารข้ึนชื่อของเมืองชุนชอนกับ ทัคคาลบี้(TAKKALBI) ท่ี
ไมเหมือนกับท่ีอ่ืนดวยการนําเนื้อไกท่ีหมักจนไดท่ี ยางบนเตาถานรอนๆ จนสุกแลวตัดเปนชิ้นพอคํา ใหรสชาติ
เผ็ดเล็กนอยแบบสไตลเกาหลี รับประทานพรอมขาวสวยรอนๆ และเคร่ืองเคียงเกาหลี
เม่ือเดินทางถึงกรุงโซลแลว อิลิท ฮอลิเดย ขอเอาใจเหลาคุณผูหญิงดวยผลิตภัณฑบํารุงผิวนานาชนิด ณ
COSMETIC SHOP สถานท่ีรวมเคร่ืองสําอางแบรนดดังของเกาหลี และเคร่ืองสําอางชั้นนําตางๆ มากมาย ท่ี
ทานจะไดเลือกซื้อในราคาสุดพิเศษ ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู ยานทงแดมุน หรือประตูทิศตะวันออก
ด้ังเดิมของกรุงโซล ท่ีข้ึนชื่อในเร่ืองสินคาเสื้อผา คุณภาพไมแพสินคาจากหางดังแตมีราคาท่ียอมเยาวและตอรอง
ราคาได ไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู ยานอินซาดง สัมผัสวัฒนธรรมเกาหลีใจกลางเมือง มีท้ังหองแสดงงาน
ศิลปะ, รานขายเคร่ืองแกะสลักพื้นเมือง, รานขายวัตถุโบราณ, ภัตตาคาร และรานน้ําชาตามแบบเกาหลี เพิ่ม
ความพิเศษมากข้ึนดวย การชิมชารสเลิศจากเกาะเชจู รานO’SULLOC TEA HOUSE(INSADONG) ภายใน
รานตกแตงดวยเกาอ้ีไม ใหบรรยากาศธรรมชาติแบบอบอุน ท้ังเคกชาเขียว, ไอติมชาเขียว, ชูครีมชาเขียว ชา
เขียวรอน(เย็น) และเมนูอ่ืนอีกมากมาย

คํ่า สําหรับม้ือคํ่าวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย นําทานลิ้มรสเมนูอาหารด้ังเดิมของเกาหลี บิบิมบัพ BIBIM BAP หรือขาว
หมอดินหลากสีเกาหลี เมนูอาหารยอดนิยมอีกหนึ่งของเกาหลี เนื่องดวยความหมายดีในการรับประทาน โดย
สวนผสมตางๆจัดเรียงบนขาวสวย เวลาทานคลุกเคลาใหเขากัน

ท่ีพัก LOTTE WORLD HOTEL SEOUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
คํ่าคืนนี้ อลิลิท ฮอลิเดยขอนําทานเขาพักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร่ังพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวก
พรอมท่ีต้ัง ท่ีติดอยูกับหางล็อตเต และสวนสนุกล็อตเต เวิลด

วันที่หาของการเดินทาง (5) ศูนยโสมรัฐบาล – บลูเฮาส - พระราชวังคยองบกกุง – LOTTE DUTY FREE –
LOTTE WORLD
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรมท่ีพัก

เชานี้ อิลิท ฮอลิเดย ขอนําทานเดินเย่ียมชม ศูนยโสมรัฐบาลเกาหลี ซึ่งไดรับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรง ฟง
ขอมูลจากผูเชี่ยวชาญท่ีจะเปดเผยเคล็ดลับความรูของโสมเกาหลีแกผูมาเยือนเทานั้น ท่ีอุดมไปดวยคุณคาทาง
โภชนาการสูง และประโยชนตอรางกาย นอกจจากนี้ทานยังสามารถซื้อเปนของฝาก และของท่ีระลึกแกคนท่ีทาน
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หวงใย จากนั้นนําทานผานชม ทําเนียบประธานาธิบดี บลูเฮาส ซึ่งต้ังอยูในทําเลท่ีดีท่ีสุด มีทิวเขาใหญเรียงราย
ซอนตัวอยูดานหลัง ตอดวยนําทานเขาเย่ียมชม พิพิธภัณฑพ้ืนบาน ชมความเปนอยูของชาวเกาหลีในสมัย
โบราณ และประวัติศาสตรท่ีมีมาแตอดีต ตอดวย พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังโบราณท่ีใหญท่ีสุดของ
เกาหลี สรางข้ึนในสมัยราชวงคโชซอน พระราชวังสุดทายของเกาหลี สัมผัสมรดกอันล้ําคาทางประวัติศาสตรและ
จิตใจของชาวเกาหลี ปจจุบันไดรับการบูรณะใหใกลเคียงกับพระราชวังเดิมมากท่ีสุด

กลางวัน ม้ือกลางวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย บริการทานดวย ซัมแกทัง หรือไกตุนโสม ณ ภัตตาคาร TOSOKCHON อาหาร
พื้นบานยอดนิยมเกาหลีตําหรับชาววังไวบํารุงสุขภาพ รับประทานพรอมกับขาวท่ีใสอยูภายในตัวไก และเสริม
รสชาติดวยพริกไทย และเกลือปน
จากนั้นนําทานเดินสนุกกับการซื้อสินคาปลดภาษี ณ DUTY FREE ท้ังสินคาแบรนดเนมชื่อดัง เสื้อผา กระเปา
เคร่ืองสําอางชั้นนําในประเทศและตางประเทศ ดวยราคาพิเศษ ตอดวยนําทานยอนวัยเด็ก ณ สวนสนุก ล็อตเต
เวิลด (Lotte world) สวนสนุกขนาดใหญต้ังอยูใจกลางเมืองกรุงโซล โดยแบงออกเปน 2 สวนคือ สวนสนุกใน
รม Lotte World Adventure และสวนสนุกกลางแจง Magic Island ท่ีมีเคร่ืองเลนหลากหลายชนิด พิเศษสําหรับ
ทานดวยบัตร Free Pass โดยทานสามารถเลือกเลนเคร่ืองเลนไดทุกชนิดไมจํากัดจํานวนคร้ังใหทานสนุกอยาง
เต็มท่ี

คํ่า ม้ือคํ่าวันนี้ อิลิท ฮอลิเดย ขอบริการทานดวยเมนู คาลบี้ ณ ภัตตาคาร SEORAEBONGA เมนูนี้เปนเนื้อซี่โครง
หมูยางบารบีคิวเกาหลี ตนตําหรับอาหารอันเลื่องชื่อ โดยการนําเนื้อซี่โครงท่ีหมักจนไดท่ียางบนเตาถานรอนๆ
จนสุกกําลังดี แลวตัดเปนชิ้นพอคํารับประทานพรอมขาวสวย และเคร่ืองเคียงเกาหลี หรือจะใบผักกาดขาวหอ
เปนคํารับประทานคลายเมียงคํา พรอมดวยบรรยากาศการตกตางสวยงามของภัตตาคารนี้

ท่ีพัก LOTTE WORLD HOTEL SEOUL โรงแรมระดับ 5 ดาว หรือเทียบเทา
คํ่าคืนนี้ อลิลิท ฮอลิเดยขอนําทานเขาพักโรงแรมระดับมาตรฐาน พร่ังพรอมไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวก
พรอมท่ีต้ัง ท่ีติดอยูกับหางล็อตเต และสวนสนุกล็อตเต เวิลด
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วันที่หกของการเดินทาง (6) ฮ็อกเก็ตนามู – TRICK EYE MUSEUM – ICE MUSEUM - ยานเมียงดง –
ซุปเปอร มารเก็ต – ทาอากาศยานอินชอน – ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
เชา บริการอาหารเชา ณ หองอาหารภายในโรงแรมท่ีพัก

วันนี้ อิลิท ฮอลิเดย ขอนําทานรูจักกับสมุนไพรของรัฐบาลชนิดใหม ฮ็อกเก็ตนามู ท่ีชาวเกาหลีรุนใหมนิยมใน
การรับประทานเพื่อชวยดูแลตัวใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทํารายจากการด่ืมแอลกอฮอล
กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยา จากนั้นนําทานเดินทางสู TRICK MUSEUM ผลงานสรางสรรคศิลปะ
แนวใหม ภาพสามมิติ ใหทานสนุกกับการถายรูปแอ็คชั่นทาทางตางๆกับภาพแนวสามมิติ ใหเหมือนจริงท่ีทําให
แยกไมออกภาพไหนจริงภาพไหนเปนรูปวาด จากนั้นตอดวย หองICE MUSEUM ใหทานสัมผัสความหนาวเย็น
ภายในหองท่ีจัดแสดงงานศิลปะ และงานแกะสลักน้ําแข็งท่ีมีความนารัก

กลางวัน ม้ือกลางวันนี้ อิลิท ฮอลิเดยบริการทานดวยเมนู Interational Buffet ใหทานอ่ิมอรอยกับหลากหลายเมนู ท้ัง
อาหารเกาหล,ี อาหารญี่ปุนซาชิมิ, ซูชิ, เทปนยากิ อีกมากมาย พรอมดวยเคร่ืองด่ืม ขนมหวานมากมายท่ีใหทาน
เลือกรับประทาน เพิ่มความพิเศษดวย บุฟเฟตขาปูยักษ ท่ีใหทานอรอยอยางไมจํากัด
จากนั้นตอดวย ยานเมียงดง หรือสยามสแควรแหงเกาหลี แหลงชอปปงทานสามารถเดินชม เลือกชอปในสินคา
ท่ีทานชื่นชอบ ไมวาจะเปนสินคาพื้มบานไปจนถึงสินคาแบรนดเนมของญี่ปุน เกาหลี หรือจากยุโรป ท้ังเสื้อผา
กระเปา เคร่ืองสําอาง ของท่ีระลึกตางๆมากมาย ท่ีรอใหทานเดินชมเลือกชอป...จากนั้นนําทานเดินทางสู
ซุปเปอรมารเก็ตทองถ่ิน เพื่อละลายเงินวอน มีสินคามากมายใหทานเลือกซื้อเปนของฝาก เชน กิมจิ, บะหม่ีก่ึง
สําเร็จรูป, สาหราย, ลูกอม, ขนมขบเค้ียว และของท่ีระลึกตางๆ จนไดเวลาสมควรนําทานเดินทางสู ทาอากาศ
ยานอินชอน

21.25 น. คณะออกเดินทางจากทาอากาศยานอินชอน โดยสายการบิน ไทย แอรเวย เท่ียวบินท่ี TG657
01.20 น. คณะเดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราคาบริการ
ประเภทผูเดินทาง ลูกคาทั่วไป สมาชิกบัตร สมาชิกบัตร
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หลัก เสริม
ผูใหญ พักหองคู 62,900.- 60,900.- 61,900.-
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน) 61,900.- 59,900.- 60,900.-
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม) 60,900.- 58,900.- 59,900.-
เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน  ไมมีเตียงเสริม) 59,900.- 57,900.- 58,900.-
พักเด่ียว เพ่ิมทานละ 16,000.- 16,000.- 16,000.-
มีต๋ัวแลว ลดทานละ 16,000.- 16,000.- 16,000.-

หมายเหตุ : อัตราคาบริการดังกลาว สาํหรับจํานวนผูเดินทาง (ผูใหญ) 15-20 ทานขึ้นไป
อัตราคาบริการสาํหรับจํานวนผูเดินทาง(ผูใหญ) 10ทาน ทางบริษัทขอเปล่ียนแปลงอัตราคาบริการเพ่ิมขึ้นทานละ 5,000 บาท

ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ การเปล่ียนแปลงคาบริการ หากมีผูเดนิทางไมครบตามจํานวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเดินทาง สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม

ผูใหญ
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 1ทาน)
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป (พักกับ ผูใหญ 2 ทาน ... ไมมีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพ่ิม (ไดรับคะแนนเพ่ิม)
มีตั๋วแลว (ผูใหญ)

609
599
589
579
160
449

609
599
589
579
160
449

- สามารถใชคะแนนสะสมในการแลกสวนลดไดสูงสุด 1,000 คะแนน
- คะแนนสะสมที่ไดรับเปนไปตามยอดการชําระจริง
- สมาชิกบัตรเสริมไดรับคะแนนสะสมเปนไปตามสมาชิกบัตรหลัก

ราคาน้ีรวม :
คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ต๋ัวกรุป) ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ํามันทุกแหง
คาท่ีพัก 4 คืน หองละ 2-3 ทาน  สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ 30 กก.
คาเขาชมสถานท่ีตามรายการระบุ  หัวหนาทัวร และ/หรือ ไกดของบริษัททัวร Land Operater ท่ีเกาหลี ผูชํานาญเสนทาง
ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
คาทิปมัคคุเทศกทองถ่ิน และ คนขับรถ 20,000 วอน (เงินไทยประมาณ 600-700 บาท)

อัตราคาบริการน้ีไมรวม
 คาใชจายสวนตัว  อาทิ คาอาหาร-เคร่ืองด่ืม นอกเหนือจากรายการ, คาซักรีด, คาโทรศัพท  คาทําหนังสือเดินทาง
 คาหนังสือเดินทางไทย
 คาภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% และคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7%

เงื่อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ทานละ 20,000.- บาท
ชําระดวยเช็ค หรือแคชเชียรเช็ค โดยสั่งจายในนาม บริษัท อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด
ชําระโดยเงินสด
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ชําระดวยการโอนเงินผานธนาคาร (กรุณาแฟกซใบนําฝากมายังเบอร Fax. 02-661-9788)
ชื่อบัญชี บจก. อิลิท ฮอลิเดย แอนด เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จํากัด

ธนาคารกสกิรไทย สาขา สุขมุวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)
เลขที่ 639-1-00263-9 บัญชีกระแสรายวัน

“การจายสวนทีเ่หลือ” กรุณาชําระยอดท้ังหมดกอนการเดินทางอยางนอย 14 วนั

เงื่อนไขเพ่ิมเติม
- กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่บริษัท

ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทขอสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด ๆ
- รายการทัวรอาจมีการเปล่ียนแปลง โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
- บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพ่ือทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
- เท่ียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
- เม่ือตกลงชาํระเงนิไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข และขอตกลงตาง ๆ ท่ีไดระบุไว
ท้ังหมด

หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีเคยเดินทางแลวมีประวัติความประพฤติไมนารัก หรือมีพฤติกรรมเปนท่ี

รังเกียจของคนสวนใหญ เชน ไมรักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ด่ืมสุราบนรถ, กอเสียงรําคาญรบกวนผูอ่ืน, หรือพยายาม
สรางความวุนวายในคณะทัวร ฯลฯ ท้ังนี้เพื่อความสุขของคณะผูเดินทางสวนใหญ

2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีอายุครรภเกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพื่อความปลอดภัยของทานผูเดินทางและทารก
ในครรภ

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางท่ีมีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศอ่ืนเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอัน
มิใชการทองเท่ียว

4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีตองใชรถเข็น (กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจอง
ทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะบางเสนทางอาจไมสะดวกในการเดินทางสําหรับทานท่ี
ตองใชรถเข็น ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีมีเด็กทารกอายุตํ่ากวา 2 ขวบ รวมเดินทางไปดวย
(กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอนจองทัวรเพื่อหาขอสรุปรวมกัน) โดยบริษัทฯ ตองกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผูเดินทางทานอ่ืน ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาใหหรือไมใหบริการแกทานท่ีเปนพระภิกษุสงฆหรือนักบวชในบางรายการทัวรหรือ
บางเสนทาง ยกเวนทัวรคณะสวนตัว

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชนของทานท่ีจองทัวรไวแลว แตไมชําระเงินมัดจําภายในระยะเวลาท่ีกําหนด
ใหแกลูกคาทานตอไปท่ีแจงชื่อรอไว ท้ังนี้เพื่อประโยชนของผูรวมเดินทางทานอ่ืน

8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีผูเดินทางตํ่ากวา 15 ทาน โดยจะแจงใหผูเดินทางทราบลวงหนา
กอนเดินทางไมนอยกวา 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวรอ่ืนทดแทนหากทานตองการ

9. ในกรณีท่ีทานยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหักเงินคาใชจาย
โดย หากยกเลิกกอนเดินทาง 21 วนั ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมัดจํา

หากยกเลิกกอนเดินทาง 14 วนั ขอหักรอยละ 50 ของอัตราคาบริการ
หากยกเลิกกอนเดินทาง 7 วนั ขอหักรอยละ 100 ของอัตราคาบริการ
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10. ในกรณีท่ีทานขอเปลี่ยนตัวผูเดินทาง โดยสามารถขอวีซาไดทันภายในกําหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคิด
คาใชจายเพิ่ม เฉพาะคาธรรมเนียมในการย่ืนวีซาและคาเปลี่ยนชื่อต๋ัวเคร่ืองบินเทานั้น เวนแตต๋ัวเคร่ืองบินท่ีไมอนุญาตให
เปลี่ยนชื่อหรือคืนต๋ัว

11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนคาธรรมเนียมการย่ืนวีซาในทุกกรณี หากมีการย่ืนวีซาแลว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการท่ีทานถูกปฏิเสธไมใหเดินทางเขาหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื่ องมาจาก

เหตุผลสวนตัวของทานผูเดินทาง เชน เอกสารการเดินทางไมถูกตอง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติสอ
ไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิไดเดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบิน

13. สําหรับทานผูเดินทางท่ีประสงคจะซื้อต๋ัวเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ท่ีกอใหเกิดคาใชจาย กรุณาแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน เพื่อขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร
นั้นๆ หากทานผูเดินทางซื้อต๋ัวหรือชําระคาใชจายใด ๆ ไป โดยไมไดรับการยืนยันดังกลาว แลวตอมาทัวรนั้น ๆ ไม
สามารถออกเดินทางได ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบสําหรับคาใชจายท่ีเกิดข้ึน

14. บริษัทฯ จะสงกําหนดการทองเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ใหแกทานกอนการเดินทางไมนอยกวา 10 วัน หากทานเห็นวา
รายการทองเท่ียวดังกลาวไมตรงตามความประสงคของทาน ไมวาจะเปนเพราะการเปลี่ยนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือ
การปรับเปลี่ยนรายการทองเท่ียวใด ๆ  ทานมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางไดเปนกรณีพิเศษ โดยแจงใหบริษัทฯ ทราบกอน
ออกเดินทางไมนอยกวา 7 วัน หากทานยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเปนยุติ เวนแต
ในกรณีท่ีเกิดเหตุจําเปนหรือสุดวิสัย อาทิ การลาชาของสายการบิน , การนัดหยุดงาน, การประทวง, การจลาจล, ภัย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ท้ังนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชนของทานใหไดมากท่ีสุด

15. สถานท่ีทองเท่ียวท่ีระบุในรายการไดรวมคาเขาชมไวแลว หากในวันเดินทาง สถานท่ีทองเท่ียวดังกลาวปดทําการ  บริษัทฯ
จะคืนเงินคาเขาชมใหแกทานตามท่ีระบุไวในเอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ  หรือจะสลับปรับเปลี่ยนรายการเพื่อใหทานสามารถ
เขาชมได   แตในกรณีท่ีมีเหตุลาชาหรือเหตุอ่ืนใดเกิดข้ึนระหวางการเดินทางทําใหทานไมสามารถเขาชมสถานท่ีทองเท่ียว
ดังกลาวได โดยมิใชความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคืนเงินคาเขาชมใหแกทาน

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบตอการสูญหายหรือเสียหายอยางใด ๆ อันเกิดข้ึนแกทรัพยสินของทาน อันเนื่องจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักทองเท่ียวเอง

17. ของกํานัลตาง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให ( ถามี ) เชน กระเปาเดินทาง ไมสามารถหักทอนเปนสวนลดเปนตัวเงินได โดยทาน
สามารถเลือกใชของกํานัลดังกลาวในขณะรวมเดินทางไปกับคณะทัวรหรือไมก็ไดตามอัธยาศัย

18. ตําแหนงท่ีนั่งบนเคร่ืองบินเปนไปตามเงื่อนไขต๋ัวเคร่ืองบินแบบหมูคณะของสายการบินตาง ๆ  บริษัทฯ  ไมสามารถเลือก
ตําแหนงท่ีนั่งไดเอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดท่ีนั่งใหแกทานและครอบครัวตามความเหมาะสมใหดีท่ีสุดภายใตลักษณะ
ตําแหนงท่ีนั่งแบบหมูคณะท่ีสายการบินจัดใหมา

19. บริษัทฯ ขอตอนรับและมีความยินดีท่ีไดใหบริการแกทานผูเดินทางท่ีเชื่อม่ันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงคจะ
เดินทางไปทองเท่ียวพักผอนแบบหมูคณะ และเขาใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีทานไดเดินทางไป

20. เมื่อทานจองทวัรและชําระมัดจําแลว หมายถึงทานยอมรับในขอความและเงื่อนไขทีบ่ริษัทฯ แจงแลวขางตน
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