อิลิท ฮอลิเดย์ ขอนาท่านสัมผัสดินแดนแห่งมนต์เสน่ห์ ณ ประเทศเกาหลีใต้
ตืน่ ตาไปกับดินแดนแห่งความสนุกและไฮเทคในรูปแบบใหม่กบั LOTTE WORLD
และนาท่านช้อปปิ้ ง ณ GAROSUGIL-MYEONGDONG- HONGDEA -DUTY FREE
พร้อมไฮไลท์ “บุกชอนฮันอก- พระราชวังชางด็อกกุง - LOTTE TOWER SEOUL SKY”
เพิม่ เติมความหรูหราด้วย ร้านอาหาร และเมนู อาหาร DELUXE จากร้านชื่อดัง พร้อมมอบบริการดัง่ คนพิเศษ
เพือ่ “ดูแล... กันและกัน” ตลอดการเดินทาง
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กาหนดการเดินทาง

กรกฏาคม-ตุลาคม

สาหรับคณะพิเศษ

วันทีห่ นึง่ ของการเดินทาง (1) สุวรรณภูมิ - สนามบินอินชอน
20.00 น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคารผูโ้ ดยสารชั้น 4 เคาน์เตอร์ M พบเจ้ าหน้ าที่บริษัทฯ
คอยอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ แก่ทุกท่าน
23.30 น.
คณะเดินทางออกจากท่าอากาศสุวรรณภูมิมุ่งสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบิน
โคเรียนแอร์ เทีย่ วบินที่ KE652
วันทีส่ องของการเดินทาง (2) สนามบินอินชอน – หมู่บา้ นเทพนิยาย – วัดพงอึนซา – พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ า
โคแอ็คซ์ - ห้องสมุด Starfield Library
06.35 น.
คณะเดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
เรียบร้ อย
(เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับเวลานาฬิกาของท่านให้เป็ นเวลาท้องถิน่ ของ
ประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเวลาของประเทศเกาหลีใต้จะเร็วกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง)
เช้า
ELITE RECOMMEND MENU อุดง้ (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
นําท่านสู่ หมู่บา้ นเทพนิยาย หรือ DONGHWA MAEUL ได้ ถูกเนรมิตและตกแต่งให้ หมู่บ้านที่
แสนธรรมดาให้ กลายเป็ นหมู่บ้านแห่งเทพนิยาย โดยนํานิยายที่ทุกท่านคุ้นเคยหลายเรื่องมาวาดภาพ
ตกแต่งรอบๆ หมู่บ้านแห่งนี้ เช่น ปี เตอร์แพน สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7 อะลาดินกับตะเกียงวิเศษ
หนูน้อยหมวกแดง ฯลฯ ให้ ทา่ นได้ ถ่ายภาพได้ เกือบทุกมุม หันไปทางไหนก็ต้องถ่ายภาพเก็บ ไว้ เป็ น
ที่ระลึก จากนั้นนําท่านสู่วัดที่เก่าแก่ท่สี ดุ ในโซล วัดพงอึนซา ภายในวัดแห่งนี้ เป็ นที่ประดิษฐานของ
พระพุทธรูป แกะสลัก ด้ วยหิน อ่อนสูง 23 เมตร ถื อ เป็ นพระพุ ทธรู ป องค์ ใหญ่ ท่ีสุดในเกาหลี ณ
บริ เวณลานด้ านหน้ าขององค์พระ เป็ นสถานที่ในการใช้ จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และพิ ธีกรรม
ที่สาํ คัญ จึงทําให้ บริเวณลานดังกล่าว มักเต็มไปผู้ท่มี าสักการะเพื่ออธิษฐานขอพร

เทีย่ ง

ELITE RECOMMEND MENU DAKGALBI (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
จากนั้นนําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าโคแอ็คซ์ พิพิธภัณฑ์สัตว์นาํ้ ที่ใหญ่ท่สี ุดในโซลที่มีสัตว์นาํ้ มากว่า
40,000 ตัว ที่มาจาก 600 สายพันธ์ ตัวอาคารนั้นมีเอกลักษณ์และพิ พิธภัณฑ์น้ ีอยู่ช้ันใต้ ดินของ
COEX MALL อีกทั้งยังมี ห้องสมุด Starfield Library ที่ห้างโคเอ็กซ์ เป็ นที่เที่ยวถ่ายรูปสุดชิคแห่ง
ใหม่ ของกรุงโซลที่เพิ่งเปิ ดได้ ไม่นานที่มีการออกแบบตกแต่งที่สวยงามแปลกตาอย่างมาก
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คา่

ELITE RECOMMEND MENU ซัมกเยทัง หรือ ไก่ตุน๋ โสมเกาหลีรา้ นไก่ตุน๋ โสมชื่อดังของกรุง
โซล การันตีความอร่อยด้วยเหล่าคนดังมากมาย พร้อมได้รบั รางวัลมิชลิน (ไม่รวมค่าบริการ
อาหาร)

ทีพ่ กั

L7 MYEONGDONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง (3) โซล –สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ -LOTTE TOWER SEOUL SKY -ตลาดเมียงดง
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ สวนสนุ กล็อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) ดินแดนแห่งความสนุกและไฮเทคใน
รูปแบบใหม่ท่เี ป็ นสวนสนุกในร่มที่ใหญ่ท่สี ดุ ในเกาหลี ให้ ท่านได้ สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากชนิด
ทั้งในร่มและกลางแจ้ ง ไม่ว่าจะเป็ นรถไฟเหาะ รถไฟความเร็วสูง ชิงช้ า ม้ าหมุน บ้ านผีสิง และเครื่อง
เล่นอื่นๆ อีกมากมายรวมทั้งยังมีขบวนพาเหรดของตัวการ์ ตูนและนักแสดงมากมาย ให้ ได้ ชมเป็ น
สีสนั กันซึ่งขบวนพาเหรดเหล่านี้จะมีการสลับสับเปลี่ยนกันไปตามช่วงเวลาและตามช่วงของเทศกาล
โดยในเดือนมีนาคม ถึง เมษายน จะเป็ นเทศกาลหน้ ากาก
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เทียง

อิสระให้ท่านได้รบั ประทานอาหารในสวนสนุก LOTTE WORLD (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์ คแห่ งใหม่ของกรุงโซล LOTTE TOWER SEOUL SKY
ตึกระฟ้ าที่สูงเป็ นอันดับที่ 6 ของโลก ศูนย์รวมความครบครันและทันสมัย นําท่านขึ้นสู่ช้ัน 123 ให้
ท่านได้ ชมวิวกรุงโซลแบบพาโนรามา Seoul Sky ได้ รับการบันทึกในสถิติโลกอีกด้ วย จากนั้นอิสระ
ในการเลือกซื้ อสินค้ าชั้นนําจากเกาหลี และสินค้ าแบรนด์เนม ไม่ว่าจะเป็ นกระเป๋ า เสื้อผ้ า รองเท้ า
และอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นอิสระให้ ท่านสนุ กกับการช้ อปปิ้ ง ณ ตลาดเมียงดง เปรี ยบเสมือน
สยามสแควร์ แหล่งช้ อปปิ้ งสําหรับวัยรุ่น ท่านสามารถหาซื้อสินค้ าแบรนด์ เนม ทั้งแบรนด์เกาหลี ,
ญี่ปุ่น ,หรือแบรนด์ยุโรป เช่น เสื้อผ้ า,รองเท้ าหลากหลายแบบ, เครื่องสําอาง ร้ านขายของที่ระลึก
ของดาราเกาหลีขวัญใจวัยรุ่น ฯลฯ อีกมากมายที่จะทําให้ ทา่ นได้ เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวเกาหลีได้ อย่าง
แท้จริง ผ่านการแต่งกาย อาคารบ้ านเรือน อาหารพื้นเมืองต่างๆที่ต้ังเรียงรายอยู่ตลอดแนวทางเดิน
นอกจากนั้นท่านจะได้ สนุกสนานไปกับการเลือกซื้อสินค้ านานาชนิดอีกด้ วย

คา่
ทีพ่ กั

ELITE RECOMMEND MENU SEAFOOD BUFFET (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
L7 MYEONGDONG HOTEL หรือเทียบเท่า

ELITE SEOUL COOL BLOOMING 5D3N

4
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล....กันและกัน

วันทีส่ ีข่ องการเดินทาง (4) โซล –ศูนย์โสม –พระราชวังชางด็อกกุง –หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก –ถนนกาโรซู กิล
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสม
ที่มีคุณภาพดีท่สี ุดในวงจรชีวิต พร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีท่สี ุด จากนั้นทําท่านเยือน
พระราชวังชางด็อกกุง เป็ นพระราชวังลํา ดับที่สองที่ถูกสร้ างต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี
ค.ศ. 1405 และความสําคัญในการเป็ นที่พาํ นักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์
โชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของพระราชวังสําคัญที่ยังคงรั กษาไว้ จากนั้นนําท่านเยือน หมู่บา้ นบุก
ชอนฮันอก ที่เมื่อก้ าวเข้ าสู่ถนนของหมู่บ้านนี้ เหมือนท่านได้ หลุดไปยังสมัยโบราณ สองข้ างทางเต็ม
ไปด้ วยบ้ านเรือนเกาหลีโบราณ พิ เศษเพื่ อให้ การเที่ยวอดีตอย่างครบถ้ วน ท่านจะได้ ทดลองสวม
ชุดฮันบก ชุดประจําชาติท่งี ดงามของเกาหลี ให้ ท่านได้ เลือกมุมถ่ายภาพได้ อย่างเพลิดเพลิน ยืนพิง
กําแพง ยืนระหว่างประตูบ้านโบราณ หรือจะโพสท่ากันกลางถนนของหมู่บ้านก็ได้ ซึ่งไม่ควรพลาด
ในการถ่ายรูปมุมสวยๆในหมู่บ้านแห่งนี้

เทีย่ ง

ELITE RECOMMEND MENU PORK BUGOGI (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
นําท่านสู่ ถนนกาโรซู กิล คาเฟ่ และร้ านอาหารที่อยู่บนถนนเส้ นนี้ท่ตี กแต่งร้ านอย่างสร้ างสรรค์และ
มีเอกลั ก ษณ์ ท่ีโดดเด่ น สร้ า งจุ ดขายและความต่ างผสมกัน ได้ อ ย่ า งลงตัว หรื อจะไปนั่ งชิ ลที่คาเฟ่
ชื่อดังผ่านการถ่ายซีร่ีย์มานับหลายเรื่องนั้นคือ Coffee Smith ร้ านกาแฟที่ออกแบบได้ แตกต่างจาก
ร้ านอื่นๆ เน้ นไปที่ธรรมชาติอย่างไม้ และปู นเปลื อย ให้ ความรู้สึกสัมผัสกับธรรมชาติอย่างแท้ จริ ง
ปัจจุบันมีหลายสาขา แต่สาขาแรกนั้นอยู่ท่ี กาโรซูกลิ ซึ่งสาขานี้ยังจัดว่าเป็ นสาขาที่สวยที่สดุ อีกด้ วย

v

คา่

ELITE RECOMMEND MENU PALSEAK PORK อาหารเมนู สไตล์เกาหลีที่คดั สรรคุณภาพ
เน้นๆให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับรสชาติและความหอมละมุนชวนให้ท่านหลงใหลไปกับรสชาติ
ทีแ่ สนอร่อยและแปลกใหม่ (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)

ELITE SEOUL COOL BLOOMING 5D3N

5
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล....กันและกัน

ทีพ่ กั

L7 MYEONGDONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง (5) โซล – พิพธิ ภัณฑ์สามมิติฮงแด – ย่านฮงแด - HYUNDAI PREMIUOUTLET
เช้า
บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์สามมิติฮงแด (Trickeye museum) เป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวชื่อดังที่
จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์แกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สร้ างขึ้นโดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิค
งานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะเป็ นแบบ 3D แทนที่จะเป็ นการดูภาพวาดธรรมดาๆ
เหมือนหอศิลป์ ทั่วไป นําท่านเดินช้ อปปิ้ ง ณ ย่านฮงแด เป็ นย่านช้ อปปิ้ งบริเวณด้ านหน้ าของ
มหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) จึงเป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีก
หนึ่งเส้ นทางที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ และ
ร้ านค้ าจําหน่ายสินค้ าแฟชั่น

เทีย่ ง

ELITE RECOMMEND MENU “กุง้ ล็อบสเตอร์” ชื่อดังจากอังกฤษ (ท่านที่ไม่ทานกุง้ ดูแล
ท่านด้วยสเต็กชื่อดังของร้าน) (ไม่รวมค่าบริการอาหาร)
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จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET แหล่งช้ อปปิ้ งที่ทนั สมัยที่สุดแห่งเมือง
คิมโป ที่มีสินค้ าให้ เลือกช้ อปมากมายทั้งแบรนด์เกาหลีหรือแบรนด์ต่างประเทศกว่า 240 ร้ าน และ
ภายในยังมีบรรยากาศที่น่าเดินเพราะมีการตกแต่งอย่างพิถีพิถันสวยงาม แถมยังเป็ นเอาท์เลตที่อยู่
ใกล้ กรุ งโซลที่สุดอีกด้ วย นําท่านเดินทางสู่ สนามบิ นนานาชาติอินชอน ระหว่ างทางแวะช้ อปปิ้ งที่
ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสนิ ค้ าต่างๆมากมายให้ เลือกซื้อเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ
บะหมี่ก่งึ สําเร็จ,รูปสาหร่าย , ขนมขบเคี้ยว,ลูกอม, ผลไม้ ตามฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ได้ เวลา
อันสมควร นําคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอนิ ชอน

19.45 น.
23.50 น.

ออกเดินทางจากกรุงโซล โดย สายการบินโคเรียนแอร์เทีย่ วบินที่ KE 659
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อิลิท ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม เนือ่ งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทั้งนี้ เพือ่ ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
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อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง

4 ท่าน

6 ท่าน

8 ท่าน

ขนาดรถที่ใช้

7 ที่นงั ่

15 ที่นงั ่

15 ที่นงั ่

ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่ (ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน+หัวหน้าทัวร์+ไม่รวมค่าบริการอาหาร)

45,900. -

37,900. -

34,900. -

ตัว๋ เครื่องบิน ชั้นทัศนาจร เพิม่ ท่านละ (โดยประมาณ)

19,000. -

19,000. -

19,000. -

ตัว๋ เครื่องบิน ชั้นธุรกิจ เพิม่ ท่านละ (โดยประมาณ)

35,000. -

35,000. -

35,000. -

กรณีมีหวั หน้าทัวร์เดินทางดูแลจากประเทศไทย เพิม่ ท่านล่ะ

12,000. -

8,000. -

6,000. -

พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ

12,000. -

12,000. -

12,000. -

โปรแกรมการเดินทางดังกล่าวใช้สายการบินโคเรียนแอร์
ภาหนะทีใ่ ช้เดินทาง
- รถทีใ่ ช้สาหรับผูเ้ ดินทาง 4 ท่าน บริการท่านด้วยรถ Hyundai หรือ KIA Carnival ขนาด 7 ทีน่ งั ่
- รถทีใ่ ช้สาหรับผูเ้ ดินทาง 6-8 ท่าน บริการท่านด้วยรถ Minibus ขนาด 15 ทีน่ งั ่ เนือ่ งจากคานึงถึง
กระเป๋ าเดินทางของทุกท่าน
อัตราค่าบริการนี้ รวม
1.
2.
3.
4.
5.

ค่าทีพ่ กั 3 คืน ห้องละ 2-3 ท่าน
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ามรายการระบุ
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถท้องถิน่
สัมภาระน้ าหนักไม่เกินท่านละ 20 กก.

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1.

2.
3.
4.

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ, ค่ าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ค่าทา
หนังสือเดินทาง
ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ ภาษีสนามบิน+ภาษีน้ ามันทุกแห่ ง
ไม่รวมอาหาร ทีร่ ะบุไว้ในโปรแกรม
ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
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5.
6.
7.

ค่าทาหนังสือเดินทาง
ค่าภาษีเชื้ อเพลิงทีท่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม่ เติมอีก
ค่าใช้จ่ายหัวหน้าทัวร์ทีด่ ูแลจากประเทศไทย

เงือ่ นไขการชาระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
ชําระยอดทั้งหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
 ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่
(ประเทศไทย) จากัด
 สามารถชําระค่ามัดจําผ่านทางเว็บไซด์ได้ www.eliteholidaythailand.com
 ชําระโดยเงินสด
 ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-6619788)
ชื่อบัญชี
บริษทั อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี่ (ประเทศไทย) จากัด
ธนาคารกสิกรไทย
เลขที่ 639-1-00263-9

สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร์)
บัญชีกระแสรายวัน

หมายเหตุและเงือ่ นไขในการรับบริการ
1. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ไ ม่ รั บ ท่ า นผู้ เ ดิ น ทางที่ เ คยเดิ น ทางแล้ ว มี ป ระวั ติ ค วามประพฤติ ไ ม่ น่ า รั ก หรื อ มี

2.
3.
4.

5.

6.

พฤติกรรมเป็ นที่รังเกียจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อเสียง
รําคาญรบกวนผู้อ่นื , หรือพยายามสร้ างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพื่ อความสุขของคณะผู้เดินทาง
ส่วนใหญ่
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ รั บท่านผู้ เ ดินทางที่มีอายุ ครรภ์เกิน 4 เดือน ทั้งนี้ เพื่ อความปลอดภัยของท่า นผู้
เดินทางและทารกในครรภ์
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอื่นเพื่อไปทํางาน หรือเพื่อ
การอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรื อไม่ ให้ บ ริ การแก่ ท่านที่ต้อ งใช้ รถเข็น (กรุ ณาแจ้ งให้ บริ ษัทฯ
ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกใน
การเดินทางสําหรับท่านที่ต้องใช้ รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จ ารณาให้ หรื อ ไม่ ให้ บ ริ ก ารแก่ ท่า นที่มีเ ด็ก ทารกอายุ ต่ าํ กว่ า 2 ขวบ ร่ ว ม
เดินทางไปด้ วย (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขอ
อภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิ จารณาให้ หรื อไม่ ให้ บริ การแก่ท่านที่เ ป็ นพระภิกษุ สงฆ์หรื อนั กบวชในบาง
รายการทัวร์หรือบางเส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
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7. บริ ษั ท ฯ ขอสงวนสิ ท ธิ์ ใ นการยกสิ ท ธิ ป ระโยชน์ ข องท่ า นที่จ องทัว ร์ ไ ว้ แ ล้ ว แต่ ไ ม่ ชํา ระเงิ น มั ด จํา ภายใน

ระยะเวลาที่กาํ หนด ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปที่แจ้ งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่มี ีผ้ ูเดินทางตํ่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทาง
ทราบล่วงหน้ าก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อ่นื ทดแทนหากท่านต้ องการ
9. ในกรณีท่ที า่ นยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 7 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีท่ที า่ นขอเปลี่ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ ทนั ภายในกําหนดเวลา บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ใน

การคิดค่าใช้ จ่ายเพิ่ ม เฉพาะค่าธรรมเนี ยมในการยื่นวี ซ่าและค่ าเปลี่ ยนชื่ อตั๋วเครื่ องบิ นเท่านั้ น เว้ นแต่ ตั๋ว
เครื่องบินที่ไม่อนุญาตให้ เปลี่ยนชื่อหรือคืนตัว๋
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการที่ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อัน
เนื่องมาจากเหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย
หรือมีความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการที่มิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิก
เที่ยวบิน
13. สําหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตัว๋ เครื่องบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์
) หรือดําเนินการใด ๆ ที่ก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริ ษัทฯ ทราบก่อน เพื่ อขอคํายืนยันสําหรั บการ
ออกเดินทางของทัวร์ น้ันๆ หากท่านผู้ เดินทางซื้อตั๋วหรื อชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยัน
ดังกล่ าว แล้ วต่ อมาทัวร์ น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดินทางได้ ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบสําหรั บ
ค่าใช้ จ่ายที่เกิดขึ้น
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หาก
ท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลี่ยนแปลง
ของโรงแรมที่พัก หรือการปรับเปลี่ยนรายการท่องเที่ยวใด ๆ ท่านมีสิทธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณี
พิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริ ษัทฯ
ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณีท่เี กิดเหตุจาํ เป็ นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่ าช้ าของสาย
การบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัท
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทั้งนี้เพื่อคํานึงถึงความปลอดภัย
และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากที่สดุ
15. สถานที่ทอ่ งเที่ยวที่ระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวปิ ดทํา
การ บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ นตามที่ระบุไว้ ในเอกสารของสถานที่น้ัน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี่ยน
รายการเพื่อให้ ท่านสามารถเข้ าชมได้ แต่ในกรณีท่มี ีเหตุล่าช้ าหรือเหตุอ่ นื ใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางทํา
ให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานที่ท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ทา่ น

ELITE SEOUL COOL BLOOMING 5D3N

10
อิลิท ฮอลิเดย์ ดูแล....กันและกัน

16. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรื อเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรั พย์สินของท่าน

อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงิน
ได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งที่น่ังบนเครื่องบินเป็ นไปตามเงื่อนไขตั๋วเครื่องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่
สามารถเลื อ กตํา แหน่ งที่น่ั งได้ เ อง ทั้งนี้ บริ ษัทฯ จะพยายามจั ดที่น่ั งให้ แ ก่ ท่า นและครอบครั ว ตามความ
เหมาะสมให้ ดีท่สี ดุ ภายใต้ ลักษณะตําแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้ มา
19. บริ ษัทฯ ขอต้ อนรั บและมีความยินดีท่ีได้ ให้ บริ การแก่ท่านผู้เดินทางที่เชื่อมั่นในมาตรฐานของบริ ษัทฯ ซึ่ ง
ประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที่
ท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ่ ท่านจองทัวร์และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงือ่ นไขทีบ
่ ริษทั ฯ แจ้งแล้ว
ข้างต้น
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