ละเลียดความสุขของ “การเที%ยวอย่างไม่เร่งรีบ”
เดินเล่นย่านดัง แหล่งรวมร้านกาแฟชื%อดังทั!งถนน
สัมผัสความสมบูรณ์แบบในการเดินทาง กับ สายการบินระดับ WORLD CLASS การบินไทย
พักผ่อนบนความสมบูรณ์แบบ ด้วย โรงแรมกลางใจเมือง
ลิ! มรสความสมบูรณ์แบบในการกิน ผ่านวัฒนธรรมทางอาหารเกาหลีอนั ทรงคุณค่า
เพิม% เติมความหรูหราด้วย BUFFET INTER เสิรฟ์ พร้อม ไก่ตุน๋ โสม ร้านดังจากเชฟมิ
จากเ ชลิน
พร้อมมอบบริการดังคนพิ
%
เศษ เพือ% “ดูแล... กันและกัน” ตลอดการเดินทาง
กําหนดการเดินทาง

20-24 พ.ค / 9-13, 22-26 มิ.ย /
20
1--5, 15-19 ก.ค 2559

วันแรกของการเดินทาง (1)
สนามบินสุวรรณภูมิ
20.30 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารชั!น 4 เคาน์เตอร์ D สายการบิน ไทยแอร์เวย์ พบ
เจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ แก่ทุกท่าน
23.10 น.
คณะเดินทางออกจากท่าอากาศสุวรรณภูมิมุ่ง สู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทย
เที%ยวบินที% TG 658
วันที%สองของการเดินทาง (2)
สนามบินอินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – ตลาดกวางจัง – เอเวอร์แลนด์ – เมียงดง
06.40 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากร
(กรุ
กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านให้ เป็ นเวลาท้ องถิน เพือความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็ว
กว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง ) นําท่านเดินทางสู่ ตลาดยามเช้ าสัมผั
มผัสบรรยากาศทีเป็ นพื<นเมือง ดั<งเดิมของคน
เกาหลี ตลาดกวางจัง ตลาดเก่าแก่กลางกรุงโซล ขายอาหารทุกประเภทอาหารสด
อาหารสด อาหารแห้ ง รวมไปถึงกิมจิที
เป็ นของขึ<นชือของเกาหลี ตามแนวสองข้ างทาง ท่านสามารถชิมอาหารพื<นเมือง ไม่ว่าจะเป็ นซาซิมิ , ต๊อกบ๊อกกี ,
ข้ าวห่อสาหร่าย เป็ นต้ น และอีกอย่างทีเป็ นทีรู้จักของตลาด คือ ตลาดขายฮันบกและขายส่งเสื<อผ้ าแฟชันทีใหญ่
ในอันดับต้ นๆของเกาหลี หลังจากนั<น เดินทางสู่เมืองยงอิน (ใช้
ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 1 ชัวโมง)
กลางวัน
เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน อิสระให้ ท่านเลือกรับประทานอาหารได้ ตามอัธยาศัย
นําท่านสู่สถานทีแห่ งความรักอีกแห่ ง ในเกาหลี เป็ นความรักทีเกิดจากคุณปู่ มีต่อหลานชาย โดยการซื<อภูเขาทั<ง
ลูก มาทําเป็ นสวนสนุกให้ คุณ
หลานสุดทีรัก จนกลายมาเป็ น
สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์
แลนด์ สวน
สนุ กกลางแจ้ งที ใหญ่ และ
ได้ รับความนิยมมากทีสุดของ
เกาหลี จนเป็ นสวนสนุ ก ที
ใหญ่ทสุี ดในประเทศเกาหลีใต้
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คํา%

ที%พกั

ให้ ท่าน สนุกสนานกับเครืองเล่นนานาชนิดด้ วยบัตรรวมเครืองเล่นแบบไม่จาํ กัดจํานวนรอบ จํานวนครั<ง ตืนเต้ น
ไปกับเครืองเล่นอันน่าเร้ าใจสําหรับผู้ทีชืนชอบความหวาดเสียว หรือเพลิดเพลินไปกับเครืองเล่นแบบน่ารักๆ
สไตล์คุณหนูชืนชมความน่ารักของสัตว์หายากอย่าง “ไลเกอร์” แฝดลูกผสมระหว่างสิงโตและเสือคู่แรกของโลก
สัมผัสกับความเฉลียวฉลาดของหมีแสนรู้ทเข้
ี าใจภาษามนุษย์เป็ นอย่างดี... ได้ เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่
กรุงโซล....
ช้ อปปิ< ง ณ ตลาดเมียงดง เปรียบเสมือน สยามสแควร์ แหล่งช้ อปปิ< งสําหรับวัยรุ่น ท่านสามารถหาซื<อสินค้ า
แบรนด์เนมทั<ง แบรนด์เกาหลี, ญีปุ่ น ,หรือแบรนด์ยุโรป เช่น เสื<อผ้ า ,รองเท้ าหลากหลายแบบ, เครืองสําอาง
ร้ านขายของทีระลึกของดาราเกาหลีขวัญใจวัยรุ่น ฯลฯ รับประกันความสนุกสนานในการเลือกชม
บริการอาหารคํา ภัตตาคาร TO DAI บริการการท่านด้ วยเมนู INTERNATIONAL BUFFET ให้ ท่านได้ อมอร่
ิ อย
กับหลากเมนู นานาชาติ ทั<ง ญีปุ่ น ,ซาชิมิ , ซูชิ , เทปั นเนื<อแสนอร่อย ขาปูยักษ์ทให้
ี ท่านอร่อยอย่างไม่จาํ กัด หรือ
จะเลือกเมนูอนๆ
ื อีกมากมาย
LOTTE HOTEL WORLD ระดับ 5 ดาว

วันที%สามของการเดินทาง (3)
ถนนอินซาดง – กังนัม ซิ ตี!ทัวร์ – กาโรซุกิล / ซิ นซาดง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
10.00น.
นําท่านเดินทางสู่ ถนนสายวัฒนธรรม อินซาดง ถนนสายนี<ขายของฝากทีระลึกทีเป็ นของดังเดิม รวมทั<งเต็มไป
ด้ วยแกลเลอรีมากมายซึงมีท<งั ศิลปะภาพวาดแบบดั<งเดิม และศิลปะแบบพื<นบ้ าน เรียกได้ ว่าทีนีคือศูนย์รวมของ
ศิลปะเลยก็ว่าได้ ท่านใดทีอยากอัพเดทแฟชันอินซา
ดงน่ า จะไม่ เ หมาะ แต่ ถ้ า อยากมาดู ข องเก่ า ร้ า น
เก่าแก่ งานดีไซน์ หรือแค่มานังจิบกาแฟอินซาดง
เป็ นหนึงที ทีไม่ควรพลาด
กลางวัน
บริก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ตตาคาร บริก ารท่า น
ด้ วย ฮันจองซิ ก หรืออาหารชุดเกาหลี เป็ นมื<อเต็ม
โต๊ะทีจัดอาหารมาเป็ นชุด จุดกําเนิดอยู่ทในวั
ี ง หรือ
บ้ านของขุนนางผู้มีอันจะกิน ปกติจะเริมต้ น เสิร์ฟ
จานเรียกนํา< ย่อยเป็ นของเย็น ตามด้ วยพวกข้ าวต้ มหรือโจ๊ก ต่อด้ วยอาหารจานหลักซึงมีท<งั ของต้ ม ของทอด
ของย่าง ของนึงหรือของหมัก รวมถึงหม้ อไฟ และปิ ดท้ ายด้ วยเครืองดืมของหวานพื<นเมือง
หลั ง จากทานอาหารกลางวั น นํา ท่ า นสํา รวจย่ า น
กังนัม ย่ านทีแพงทีสุดในเกาหลี ย่ านกังนัมมักจะ
ถู ก เรี ย กว่ า เป็ น “เบเวอร์ ลี ฮิ ล ลส์ ” ของกรุ ง โซล
เพราะเป็ นแหล่งรวมของแฟชัน แบรนด์เนม ร้ านค้ า
นําสมัยและร้ านอาหารรสเลิศ นอกจากกังนัมจะ
เป็ นย่านร้ านค้ าแบรนด์เนมแล้ วมันยังเป็ นแหล่งรวม
ของคลีนิคทําศัลยกรรมเสริมความงามทีมีชือเสียง
อีกด้ วย นําท่านขึ<นรถ กังนัม บัส ซิ ตี!ทัวร์ รถบัสจะ
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พาท่านผ่านย่านต่างๆ แบบครอบคลุมทั<งหมดรวม 15 จุด ซึง 15 จุดนี<เป็ นย่านเดินเล่นขึ<นชือ ของกรุงโซลโดย
ทั<งสิ<น เช่น กาโรซูกลิ / สถานีกงั นัม / ชองดัมดง / โคเอ็กซ์มอลล์ / ถนนเค ป๊ อป สตาร์ เป็ นต้ น ถ้ าท่านใด
ต้ องการลงจุ ดไหน หัวหน้ าทัวร์ และไกด์จะคอยอํานวยความสะดวกท่านตลอดการเดินทาง หลังจากนําท่าน
สํารวจย่านดังของกรุงโซล นําท่านลงช้ อปปิ< ง ณ ถนนกาโรซูกลิ หรือ ถนนชินซาดง ถนนย่านนี<ยังไม่ค้ ุนหูของนัก
ช้ อปมือใหม่สกั เท่าใดนัก แต่หนุ่มสาวแดนโสม

คํา

ที%พกั

รู้จักกันเป็ นอย่างดี ถนนเส้นนี<ครบทุกรส ไม่ว่าจะเป็ นเครืองประดับ, เสื<อผ้ า ในแบบทีเรียกว่าฮิป ยูนิคสุดๆ ซึง
ส่วนใหญ่จะเป็ นร้ านของเหล่านักออกแบบทีมีชือเสียงและนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินค้ า
แบรนด์เนม จุดเด่นอีกอย่างของ ถนนกาโรซู กิล ก็คอื คาเฟ่ และร้ านอาหารทีอยู่บนถนนเส้ นนี<ทตกแต่
ี
งร้ านได้ สวย
สร้ างสรรค์และมีเอกลักษณ์ทโดดเด่
ี
น สร้ างจุดขายและความต่างผสมกันได้ อย่างลงตัว เช่น LINE Friends Cafe
& Store สําหรับสาวกทีรัก โควนี และ บาร์ว ด้ านในของคาเฟ่ รวมทุกอย่างทีเกียวกับ ไลน์ แบ่งเป็ น 3 ชั<น มีท<งั
ของตกแต่ง อาหาร ขนม และเครืองดืม หรือจะไปนังชิลล์ที คาเฟ่ ชือดังผ่านการถ่ายซีรีย์มานับหลายเรืองนั<นคือ
Coffee Smith ร้ านกาแฟทีออกแบบได้ แตกต่างจากร้ านอืนๆ เน้ นไปทีธรรมชาติอย่างไม้ และปูนเปลือย ให้
ความรู้สกึ สัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้ จริง ปัจจุบนั มีหลายสาขา แต่สาขาแรกนั<นอยู่ที กาโรซุกิล ซึงสาขานี<ยังจัด
ว่าเป็ นสาขาที “สวยทีสุด” อีกด้ วย
มื<อคําวันนี< อิลิท ฮอลิเดย์ ขอบริการท่านด้ วยเมนู คาลบี< ณ ภัตตาคาร SEORAEBONGA เมนูน< ีเป็ นเนื<อซีโครง
หมูย่างบาร์บคี วิ เกาหลี ต้ นตําหรับอาหารอันเลืองชือ โดยการนําเนื<อซีโครงทีหมักจนได้ ทย่ี างบนเตาถ่านร้ อนๆ
จนสุก กําลังดี แล้ วตัดเป็ นชิ<นพอคํารับประทานพร้ อมข้ าวสวย และเครืองเคียงเกาหลี หรือจะใบผักกาดขาวห่อ
เป็ นคํารับประทานคล้ ายเมียงคํา พร้ อมบรรยากาศการตกแต่งสวยงามของภัตตาคารนี<
LOTTE HOTEL WORLD ระดับ 5 ดาว
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วันที%สี%ของการเดินทาง (4)
พระราชวังชางด๊อกกุง – หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก – ย่านอิแทวอน – ย่านฮงแด
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
10.00น.
เข้ าเยียมชม พระราชวังชางด๊อกกุง เป็ นพระราชวังลําดับที
สองที ถู ก สร้ างต่ อ จากพระราชวั ง เคี ย งบกกุ ง และมี
ความสําคัญในการเป็ นทีพํานักของพระมหากษัตริย์หลาย
พระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของ
พระราชวั ง สํา คั ญ ทียั ง คงรั ก ษาไว้ ประกอบไปด้ ว ย เขต
พระราชฐานชั< น นอก, เขตพระราชฐานชั< น ใน และสวน
ด้ า นหลั ง สํา หรั บ เป็ นทีพั ก ผ่ อ นของพระมหากษั ต ริ ย์ ซึ งมี
ต้ นไม้ ขนาดยักษ์ทีมีอายุกว่ า 300 ปี บ่อนํา< และศาลาริมนํา<
จากนั<น อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนําท่านสู่ หมู่บา้ นบุ ก ชอนฮันบก หมู่บ้านดั<ง เดิมของเกาหลีทีมีประวัติยาวนานที
เรียกว่า ฮันอก ตั<งอยู่ระหว่าง พระราชวังเคียงบกคุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว หมู่บ้าน
ประกอบด้ วยตรอกซอกซอยอันเป็ นทีตั<งของบ้ านแบบดั<งเดิมกว่าร้ อยหลัง และเป็ นทีเก็บรักษาสภาพแวดล้ อม
ของเมืองไว้ เพือเป็ นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมตั<งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนทีมีอายุ
กว่า 600 ปี
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร TOSOKCHON บริการท่านด้ วย ซัมแทกัง หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี

หลังอาหารกลางวัน นําท่านดินทางสู่ ย่านอิ แทวอน ย่ าน
นี<ป็นอีกหนึงตลาดทีนักช้ อปไม่ควรพลาด ทีนีนอกจากจะ
มีเสื<อผ้ าแฟชันต่ าง ๆ มากมายแล้ ว ยัง มีร้านขายของที
ระลึก และร้ านอาหารมากมายนานาชนิดให้ เลือกกันอย่าง
จุใจ หลังจากนั<นเดินเล่นย่านมหาวิทยาลัยชือดังของเกาหลี
“ฮงแด” หรือ ย่านมหาวิทยาลัยฮงอิก ฮงแดย่านทีไม่เคย
หลับใหลทั<งผู้คนและร้ านรวง เหมือนไม่เคยถูกปิ ดสวิชต์
ยังคงสว่ างไสวตลอดทั<งคืน คึกคักสนุ กสนานกันได้ ทุกวัน
เป็ นย่ านทีรวมทุกอย่ างอยู่ ใ นแถบนี< ทั<ง ร้ านกาแฟชือดัง
ร้ า นอาหาร และผับบาร์ รวมไปถึง อาร์ ต แกลเลอรีของ
ศิลปิ นข้ างทาง เพลิดเพลินไปกับร้ านขนมทีมีเอกลักษณ์
เฉพาะทีหาทานได้ เพียงย่านนี<เท่านั<น ปกติแล้ วย่ านนี<เป็ น
แหล่งเทียว กิน ดืม ของวัยรุ่นคนทํางาน เรียกว่าเป็ นย่าน
รวมตัวของเหล่าวัยรุ่นเกาหลีกว็ ่าได้ ผับ ชือดังของเกาหลีก ็
ตั<งอยู่ทีนี< เสียงกระหึมของแต่ละร้ าน ทําให้ บรรยากาศคํา
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คํา%
ที%พกั

คืนของย่านนี<ไม่เคยหลับใหล / ท่านใดต้ องการสํารวจแสงสีของย่านนี< หัวหน้ าทัวร์คอยอํานวยความสะดวกแก่
ท่าน
เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน อิสระให้ ท่านเลือกรับประทานอาหารได้ ตามอัธยาศัย
LOTTE HOTEL WORLD ระดับ 5 ดาว

วันที%หา้ ของการเดินทาง (5)
หอคอยโซลทาวเวอร์ – พาจู เอาท์เลท – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
11.00น.
จากนั<นนําท่านสู่ หอคอย N'SEOUL นําท่านขึ<นเคเบิ<ลไปยังด้ านบน จากนั<นขึ<นลิฟท์ ชมวิวเขานัมซานใจกลางเมือง
หลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ
360 องศา อิสระให้ ท่านได้ เดินเล่น พร้ อมถ่ายรูปกับวิว
สวยๆ และมุมต่างๆของหอคอย หรือมุมคล้ องกุญแจ
คู่รัก เป็ นต้ น
กลางวัน
บริการท่าน ณ ห้ องอาหารบนโซลทาวเวอร์ บริการท่าน
ด้ วยอาหารบุฟเฟ่ ต์ อินเตอร์
นํา ท่ า นสู่ พาจู เอาท์เ ลท แห่ ง ใหม่ แ ละใหญ่ ทีสุด ใน
เกาหลี ซึ งมีร้ า นค้ า หลากหลายกว่ า 165 ร้ า นค้ าและมี
สินค้ าBrand ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
ระหว่างทางแวะช้ อปปิ< งที ซุ ปเปอร์มาร์เก็ต (เพือละลายเงินวอน) มีสนิ ค้ าต่างๆมากมายให้ เลือกซื<อหาเป็ นของ
ฝาก เช่น กิมจิ , บะหมีกึงสําเร็จรูป, สาหร่าย , ขนมขบเคี<ยว , ลูกอม, ผลไม้ ตามฤดูกาล และของทีระลึกต่างๆ
ได้ เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
21.15 น.
ออกเดินทางจากกรุงโซล โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที%ยวบินที% TG 657
01.25 น.
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
อิลทิ ฮอลิเดย์ ดูแล... กันและกัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย% นแปลงตามความเหมาะสม เนือ% งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทั!งนี! เพือ% ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตํา% กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํา% กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา% กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี%ยว เพิม% ท่านละ
มีตวัS แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว% ไป
52,900.51,900.50,900.49,900.15,000.16,000.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
50,900.51,900.49,900.50,900.48,900.49,900.47,900.48,900.15,000.15,000.16,000.16,000.-

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว สําหรับจํ านวนผูเ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่) 15-20 ท่านขึ! นไป
อัตราค่าบริการสําหรับจํ านวนผูเ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่) 10 ท่าน ทางบริษทั ขอเปลีย% นแปลงอัตราค่าบริการเพิม% ขึ! นท่านละ 5,000 บาท
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิU การเปลีย% นแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํ านวน

คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํา% กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํา% กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา% กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี%ยวเพิม%
มีตวัS แล้ว (ผูใ้ หญ่)
-

สมาชิกบัตรหลัก
509
499
489
479
150
349

สมาชิกบัตรเสริม
509
499
489
479
150
349

สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
คะแนนสะสมที%ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

ราคานี! รวม :
ค่าบัตรโดยสารชั<นทัศนาจรไป – กลับ ภาษีสนามบิน+ภาษีนาํ< มันทุกแห่ง
ค่าทีพัก 4 คืน ห้ องละ 2-3 ท่าน สัมภาระนํา< หนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
ค่าเข้ าชมสถานทีตามรายการระบุ หัวหน้ าทัวร์ และ/หรือ ไกด์ของบริษัททัวร์ Land Operater ทีเกาหลี ผู้ชาํ นาญเส้นทาง
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน% และ คนขับรถ 20,000 วอน (เงินไทยประมาณ 600-700 บาท)
อัตราค่าบริการนี! ไม่รวม
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ค่าทําหนังสือเดินทาง
• ค่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%
เงื%อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 10,000.- บาท
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ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษทั อิลทิ ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี% (ประเทศไทย) จํ ากัด
ชําระโดยเงินสด
ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-661-9788)
ชือบัญชี
บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี% (ประเทศไทย) จํ ากัด
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)
เลขที% 718-1-04879-9
บัญชีกระแสรายวัน
“การจ่ ายส่วนที%เหลือ” กรุณาชําระยอดทั<งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
เงื%อนไขเพิม% เติม
- กรณีทีกองตรวจคนเข้าเมืองทัง! ทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีบริษัท
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
- รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลง โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
- บริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์การเดินทางเพือท่องเทียวเกาหลีเท่านัน!
- เทียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
- เมือตกลงชําระเงินไม่ว่าทั<งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไข และข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้
ทั<งหมด
หมายเหตุและเงื%อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่ รับท่านผู้เดินทางทีเคยเดินทางแล้ วมีประวัติความประพฤติไม่ น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นที
รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อน,
ื หรือพยายาม
สร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั<งนี<เพือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่รับท่านผู้เดินทางทีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทั<งนี<เพือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารก
ในครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่รับท่านผู้เดินทางทีมีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืนเพือไปทํางาน หรือเพือการอืนใดอัน
มิใช่การท่องเทียว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีต้ องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพือหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านทีต้ องใช้
รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตากว่
ํ า 2 ขวบ ร่ วมเดินทางไปด้ วย
(กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแง
รบกวนผู้เดินทางท่านอืน ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีเป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือ
บางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทีกําหนด
ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปทีแจ้ งชือรอไว้ ทั<งนี<เพือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมีี ผ้ ูเดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนทดแทนหากท่
ื
านต้ องการ
9. ในกรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอสงวนสิทธิOในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน
ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
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10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทันภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการคิด
ค่าใช้ จ่ายเพิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลียนชือตัวQ เครืองบินเท่านั<น เว้ นแต่ตัวQ เครืองบินทีไม่อนุญาตให้
เปลียนชือหรือคืนตัวQ
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อ
ไปในทางเสือมเสีย รวมถึงการทีมิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางทีประสงค์จะซื<อตัQวเครืองบินภายในประเทศเพิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดําเนินการใด ๆ ทีก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์
นั<นๆ หากท่านผู้เดินทางซื<อตัQวหรือชําระค่ าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดัง กล่ าว แล้ วต่อมาทัวร์น<ัน ๆ ไม่
สามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ<น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ า
รายการท่องเทียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพัก หรือการ
ปรับเปลียนรายการท่องเทียวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิOขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่ า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ใน
กรณีทีเกิดเหตุจําเป็ นหรื อ สุด วิสัย อาทิ การล่ า ช้ า ของสายการบิน, การนัด หยุ ด งาน, การประท้ ว ง, การจลาจล, ภั ย
ธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปั ญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความ
เหมาะสม ทั<งนี<เพือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากทีสุด
15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ
จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนั<น ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือให้ ท่านสามารถ
เข้ าชมได้ แต่ในกรณีทมีี เหตุล่าช้ าหรือเหตุอนใดเกิ
ื
ดขึ<นระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานทีท่องเทียว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิOไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่ างใด ๆ อันเกิดขึ<นแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนืองจาก
การโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทียวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็ นไปตามเงือนไขตัวQ เครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตําแหน่งทีนังได้ เอง ทั<งนี<บริษัทฯ จะพยายามจัดทีนังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีทสุี ดภายใต้ ลักษณะ
ตําแหน่งทีนังแบบหมู่คณะทีสายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีทีได้ ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะ
เดินทางไปท่องเทียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ% ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื%อนไขที%บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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