KOREA AUTUMN’S SOUL
สน ุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND!!!
พร้อมสักการะขอพร ณ วาวูจองซา
ช็อปของฝากส ุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
ชมแม่น้าฮัน เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า

พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต้

ซ ูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน

ราคาเริม่ ต้น 13,900.- บาท
เดินทางเดือน กันยายน - พฤศจิกายน 2560
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่

วันที่หา้

จานวน 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานส ุวรรณภมู ิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ - ปั น่ RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK
วัดวาวูจองซา - ทาข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชดุ ฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวม
บัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด)
ศูนย์นา้ มันสนแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสาอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อก
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN - นัง่ รถชมบรรยากาศของ
แม่นา้ ฮัน
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

XX.XX น.

คณะเดิ น ทางพร้อมกัน ที่ จุดหมาย สนามบิ น สุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ
คอยให้ก ารต้อ นรับ และอ านวยความสะดวกในเรื่ อ งของเอกสารตลอดจนสัม ภาระของท่ า น
(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและ
โหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เที่ยวบินที่ ZE512
เวลา 22.20
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้
เวลา 06.00
เที่ยวบินที่ ZE514
เวลา 01.55
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้
เวลา 09.30
เที่ยวบินที่ 7C2204
เวลา 00.55
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้
เวลา 08.15
เที่ยวบินที่ LJ002
เวลา 01.00
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้
เวลา 08.00

เที่ยวบินที่ TW102

เวลา 01.20

เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้

เวลา 08.35

ข้อแนะนา
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิ ด ต้องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิ ลิตร สาหรับภาชนะที่ เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล
และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึ้ นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส
ซึ่งเปิ ด – ปิ ด ผนึ กได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น ได้แก่
นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และ
สเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึ ก
ปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้ อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่
ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ้ นเครื่องแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของ
สดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆเพราะหาก
ศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ - ปั น่ RAIL BIKE - สะพานกระจก SOYANGGANG
SKY WALK

XX.XX น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ อินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้ น 2
ชั ่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว…นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่กลางทะเลสาบ
ซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามิน้ั นเรียกตัวเองว่า NAMINARA
REPUBLIC และเรียกตัว๋ เรือข้ามฟากและตัว๋ เข้าชมเกาะว่าวีซ่า ทาให้รูส้ ึกเสมือนข้ามมาเที่ ยวรัฐๆ
หนึ่ งที่เป็ นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด
ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆที่ พลัดกันออกดอกเปลี่ย นสีให้ชมกันทุ ก
ฤดูกาล เป็ นสถานที่โรแมนติก สาหรับคู่รกั หนุ่ มสาว และที่พกั ผ่อนหย่อนใจของครอบครัว ที่นี้เคย
เป็ นหนึ่ งในสถานที่ ถ่ายทาละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และ
ภาพยนต์ไทยเรื่อง กวนมีนโฮ ใครที่อยากแชะรูปคู่กบั เบยองจุน และทิวสนที่ เรียงตัวสวยงามทอด
ยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี้สักครั้ง...อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย...
ได้เวลาสมควรนัง่ เรือกลับมายังฝั ง่ ..

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผดั เผ็ด
บาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิ ยม อีกชนิ ดหนึ่ ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนื้ อไก่ที่หนั ่ เป็ นชิ้ นๆ
และผักต่างๆมาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่

บ่าย

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จ นาท่านพบกับความสนุ กในการ ปั น่ จักรยานบนรางรถไฟ
หรือ "RAIL BIKE” ซึ่งเป็ นกิจกรรมใหม่ล่า สุ ดที่ ชาวเกาหลีกาลังนิ ยมมากในปั จจุบันตลอดเส้นทาง 7
กิโลเมตรท่านจะอิ่มเอมกับธรรมชาติที่สวยงามได้ชมบรรยากาศของแม่น้ า และดอกไม้ที่บานสวยงามอยู่
ข้างทาง โดยรถ 1 คัน ปั ่น ได้ 4 ท่ าน (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที ) จากนั้ น พาทุ กท่ านชมสะพาน
กระจกแก้ว ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลิน กับบรรยากาศ พร้อมถ่ายรูปสวยๆ กับ สะพาน Soyanggang
Skywalk เป็ น Skywalk ที่ยาวที่สุดของเกาหลี ที่ให้ความรูส้ ึกเหมือนคุณกาลังเดินอยูบ่ นน้ า

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนื้ อวัว
หรือเนื้ อหมู วิธีการทาคื หัน่ เนื้ อหรือหมูเป็ นชิ้ นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนาไปต้มน้ า
ขลุกขลิก สามารถทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั SUWON: SUWON JM หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่สาม

วัดวาวูจองซา - ทาข้าวห่อสาหร่าย + ใส่ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM –
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

กลางวัน

บ่าย

ช่ว งเช้า น าท่ า นเดิ น ทางสู่ วัด วาวู จ องซา ตั้งอยู่ในเมื อ งซูวอน พาท่ านชมความงามของพระเศี ย ร
พระพุ ท ธรู ป ขนาดมหึ ม า ซึ่ ง ประดิ ษ ฐานอยู่ด ้า นหลัง สระน้ าขนาดย่อ ม โดยบริ เวณรอบสระจะมี
พระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อท่านเดินขึ้ นสู่เนิ นเขาจะพบอุโบสถ ซึ่งภายใน
เป็ นที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ซึ่งนามาจาก อินเดีย นอกจากนี้ ที่วดั แห่งนี้ ยัง
เป็ นที่เก็บรักษาระฆังที่ใช้ตีในพิธีเปิ ดกีฬาโอลิมปิ กในปี ค.ศ.1988 อีกด้วย
รับ ประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคาร บริการท่ านด้วย เมนู บาร์บี คิวเกาหลี (BBQ KOREA)
อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี ประกอบด้วย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้ อ ต่างๆ รับประทานพร้อมเครื่อง
เคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป ผัดวุน้ เส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีมทานได้ไม่อ้นั
นาท่านร่วมเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมกับการเรียนทาข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจาชาติเกาหลี ซึ่ง
เป็ นส่วนหนึ่ งในอาหารเกาหลียอดนิ ยมของคนไทยอีกเมนู หนึ่ ง และจากนั้ นเชิญท่านร่วมเป็ นส่วน
หนึ่ งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก เพื่อ
ไปอวดคนทางบ้าน... ต่อด้วยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีที่จดั
แสดงศิลปะภาพลวงตา นิ ทรรศการบนผนังแบบสามมิติ ภายในแบ่งเป็ นเจ็ดส่วน ได้แก่ โซนล้อเลียน
(แสดงภาพวาดและประติมากรรมที่ มีชื่อเสียง), โซนสัตว์, โซนไดโนเสาร์, โซนพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ า,
โซนอียปิ ต์, โซนมายากล และโซนภาพลวงตา…
จากนั้ นให้เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุ กที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร
SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิ ดและไม่จากัดรอบ สวนสนุ กที่นี้ถูก
ขนานนามว่า “ ดิ สนี ยแ์ ลนด์เกาหลี ” มีชื่อเสียงมากที่ สุดของประเทศ ให้ท่านสนุ กกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิ ด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน
ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่ รกของโลกได้ที่นี่ และชม
ความน่ ารักของหมี ที่ส ามารถสื่ อสารกับ คนได้ เดิ น ชมและถ่ ายรูป กับสวนดอกไม้ซึ่งผลัด เปลี่ ยน
หมุ น เวียนตามฤดู กาล (มี นาคม-เมษายน : สวนทิ วลิ ป / พฤษภาคม-มิ ถุนายน : สวนดอก
กุหลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิล
ลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)

เย็น

รับ ประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้วย ชาบู ชาบู ( SHABU SHABU) สุ กี้สไตล์
เกาหลี ประกอบไปด้วยผักสดหลากหลายชนิ ด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู ้ เบคอน หมูสไลด์ ต้ม
ในน้ าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่สี่

ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสาอาง - ศูนย์สมุนไพร - พระราชวังชางด็อก
ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) หรือชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE
GARDEN - นั ่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ าฮัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ พาท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์น้ า มั น สนเข็ ม แดง ผลิ ต จากใบสนเข็ ม แดงในประเทศเกาหลี ที่ มี
สรรพคุ ณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้
ท่านได้เห็ นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้ น ต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิ ส หรือพลอยสี ม่วงที่ มีชื่อเสี ยงของ
ประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิ ดนี้ ติดตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้ น
ในชีวิต นาท่านชม และสุดท้ายก่อนรับประทานอาหารกลางวันพาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสาอางให้ท่าน
ได้เลือกซื้ อเครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้ าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอย
ทาก ฯลฯ

เที่ยง

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริ ก ารท่ านด้วย ซัม เกทัง หรื อ เมนู ไก่ ตุ๋น โสม
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่
จะมีขา้ ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋ นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่ เรียกว่า กักตุ กี เส้น
ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ เสริฟ์ท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
จากนั้นนาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสาหรั บ
บุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมัน
ที่ สะสมอยู่ภายในผนั งของตับ ไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ น และยังส่งผลดี ต่อสุ ขภาพ
ร่างกายของท่านเองอีกด้วย
ถึงเวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อก ซึ่งเป็ นพระราชวังหลวงวังที่สองที่สร้างต่อ
จากพระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังที่มีความสาคัญอย่างมากต่อกษัตริย์
หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่ มีสภาพดี และสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่
ยังคงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยงั ได้รบั การขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม
ในปี 1997
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมี ยงดง ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวม
แฟชัน่ แบรนด์เกาหลีช้นั นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้ อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า, เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รูจ้ กั อย่าง
ดี ของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เสื้ อผ้า
เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนั งและซีรียย์ อดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูป ดาราคนโปรด
ของท่านอยู่ในสิ นค้า... นอกจากนี้ ท่ านสามารถพบกับ ร้าน LINE FRIENDS STORE ที่ เต็ มไปด้วย
สินค้า LINE OFFICIAL ที่จาหน่ ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์
แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่ งแต่ ละตัวจะมี สิ น ค้าที่ ระลึ กให้เลื อกซื้ อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุ ดโน้ ต
ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้ อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ ารักๆ ให้ถ่ายรูปกัน
อย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็ นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ใหญ่ที่ต้งั อยูห่ น้าร้าน ที่
ใครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง งานนี้ สาวกไลน์หา้ มพลาด

จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ งที่ ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ เสื้ อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เครื่องหนั งรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ ยวและร้านเครื่องสาอาง
ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ น สถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไป
ถึงนิ ทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI) ส่วนผสม
จะมี เนื้ อหมู และปลาหมึ ก วิธี ก ารท าคื อ หัน่ เนื้ อหรื อหมูเป็ นชิ้ นบางๆ ปลาหมึ ก แล้วหมัก กับ
เครื่องปรุงต่างๆก่อนนาไปต้มน้ าขลุกขลิก สามารถทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม
ก่อนกลับถึ งที่ พัก ระหว่างทางผ่านชม แม่ น้ าฮัน แม่น้ าที่ เป็ นศูนย์กลางของเมือ ง ซึ่งไหลตัดผ่าน
ระหว่างฝั ่งเหนื อกับฝั ่งใต้ของกรุงโซล ชาวเกาหลีนิยมมาทากิจกรรมมากมาย และนัง่ ชมบรรยากาศ
โรแมนติกของแม่น้ าฮัน นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเห็นสะพานพันโพ ซึ่งมีการแสดงน้ าพุแสงสี โดย
การแสดงจะเริ่มขึ้ นตั้งแต่ 20:00 เป็ นต้น ไป รอบละ 15 นาที เท่านั้ น (***รอบการแสดงน้ าพุ ที่
สะพานพัน โพ เดื อน เมษายน-มิ ถุ น ายน, กัน ยายน-ตุ ลาคม การจัดแสดงจะจัดทุ ก วัน จัน ทร์ศุ กร์ มี รอบ 12:00, 20:00, 21:00 และวัน เสาร์-อาทิ ตย์ และวัน หยุด มี รอบ 12:00, 17:00,
20:00, 20:30, 21:00 เดื อ น กรกฎาคม-สิ งหาคม วัน จัน ทร์-ศุ ก ร์ มี ร อบ 12:00, 20:00,
20:30, 21:00 วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด มีรอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30,
21:00, 21:30 **งดการแสดงในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม)

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่หา้

N SEOUL TOWER - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์โสม - SUPERMARKET

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ นาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยูบ่ นเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่ น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์
เล็กๆสวนพฤกษชาติ , อาคารอนุ สรณ์ผูร้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
หลังจากนั้ นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ที่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านได้
เลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด ทั้ง น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ
ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้ ฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์
โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่
ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ ปี ค.ศ.2002
นายลี มยองปาร์ค ผูไ้ ด้รบั ตาแหน่ งเป็ นผูว้ า่ การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้ นฟูคลองชองเกชอน เพื่อ
ฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝั ่งคลอง จนปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมากใน
กรุงโซล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนู ไก่
ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ า ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อม
เครื่องเคียงเกาหลี

พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้
เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์นานัปการ
เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลัง
โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ
หลังจากนั้ นได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อปปิ้ งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้ อของฝากคนทางบ้าน ที่รา้ นแห่งนี้ มีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลาก
ชนิ ดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของที่ระลึก
ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เที่ยวบินที่ ZE511
เวลา 17.30
เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20
เที่ยวบินที่ ZE513
เวลา 21.25
เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.25
เที่ยวบินที่ 7C2203
เวลา 20.05
เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.59
เที่ยวบินที่ LJ001
เวลา 19.35
เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 23.40
เที่ยวบินที่ TW101
เวลา 20.25
เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 00.10
***********ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจตลอดการเดินทาง**************

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อัขอสงวนสิ
ตราค่าบริ
เดือน่ยนแปลงเที
มีนาคม่ยวบิ
59นทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทธิก์ ใาร
นการเปลี
ขอสงวนสิ
ธิ์ในการเปลี
อรายการอาหารโดยมิ
งแจ้งให้ทราบล่เด็
วงหน้
นี้ ขึ้มนอยูต่ ามความเหมาะสม
พีเรียทตเดิ
นทาง ่ยนแปลงโปรแกรมหรื
สายการบิ
น
ผูตใ้ อ้ หญ่
กไม่าทัเ้งสริ
พักเดี่ยวเพิ่ม

มีนาคม 2559

ท่านละ

เตียง

ท่านละ

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
26-30 MAR / 27-31 MAR
JIN AIR
15,900.หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง
ทางบริษัทฯจะไม่ร15,900.บั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น4,900.หรือเทียบเท่า ZE/7C/TW
29-02 APR
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***

อัตราค่าบริการ เดือน กันยายน 2560
พีเรียตเดินทาง
01 - 05 SEP
02 - 06 SEP
03 – 07 SEP
04 - 08 SEP
05 – 09 SEP
06 – 10 SEP
07 – 11 SEP
08 – 12 SEP
09 – 13 SEP
10 - 14 SEP
11 - 15 SEP
12 – 16 SEP
13 – 17 SEP
14 – 18 SEP
15 – 19 SEP
16 – 20 SEP
17 – 21 SEP
18 – 22 SEP
19 – 23 SEP
20 – 24 SEP
21 – 25 SEP
22 – 26 SEP
23 – 27 SEP
24 – 28 SEP
25 - 29 SEP
26 - 30 SEP
27 – 01 OCT
28 – 02 OCT
29 – 03 OCT
30 – 04 OCT

สายการบิน

ผูใ้ หญ่
ท่านละ

เด็กไม่เสริมเตียง

14,900. -

14,900. -

13,900. -

13,900. -

14,900. -

14,900. -

13,900. -

13,900. -

14,900. -

14,900. -

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

6,900

ZE/7C/TW/LJ
13,900. -

13,900. -

14,900. -

14,900. -

15,900. -

15,900. -

16,900. -

16,900. -

อัตราค่าบริการ เดือน ตุลาคม 2560
พีเรียตเดินทาง
01 - 05 OCT
02 - 06 OCT
03 – 07 OCT
04 - 08 OCT
05 – 09 OCT
06 – 10 OCT
07 – 11 OCT
08 – 12 OCT
09 – 13 OCT
10 – 14 OCT
11 – 15 OCT
12 – 16 OCT
13 – 17 OCT
14 – 18 OCT
15 – 19 OCT
16 – 20 OCT
17 – 21 OCT
18 – 22 OCT
19 – 23 OCT
20 – 24 OCT
21 – 25 OCT
22 – 26 OCT
23 – 27 OCT
24 – 28 OCT
25 – 29 OCT
26 – 30 OCT
27 - 31 OCT
28 – 01 NOV
29 – 02 NOV
30 – 03 NOV
31 – 04 NOV

สายการบิน

ZE/7C/TW/LJ

ผูใ้ หญ่
ท่านละ

เด็กไม่เสริมเตียง

16,900. -

16,900. -

17,900. -

17,900. -

16,900. -

16,900. -

17,900. -

17,900. -

16,900. -

16,900. -

17,900. -

17,900. -

18,900. -

18,900. -

17,900. -

17,900. -

16,900. -

16,900. -

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

6,900

อัตราค่าบริการ เดือน พฤศจิกายน 2560
พีเรียตเดินทาง
01 – 05 NOV
02 - 06 NOV
03 – 07 NOV
04 – 08 NOV
05 – 09 NOV
06 – 10 NOV
07 – 11 NOV
08 – 12 NOV
09 – 13 NOV
10 – 14 NOV
11 – 15 NOV
12 – 16 NOV
13 – 17 NOV
14 – 18 NOV
15 – 19 NOV
16 – 20 NOV
17 – 21 NOV
18 – 22 NOV
19 – 23 NOV
20 – 24 NOV
21 – 25 NOV
22 – 26 NOV
23 – 27 NOV
24 – 28 NOV
25 – 29 NOV
26 – 30 NOV
27 – 01 DEC
28 – 02 DEC
29 – 03 DEC
30 – 04 DEC

สายการบิน

ZE/7C/TW/LJ

ผูใ้ หญ่
ท่านละ

เด็กไม่เสริมเตียง

15,900. -

15,900. -

14,900. -

14,900. -

15,900. -

15,900. -

14,900. -

14,900. -

15,900. -

15,900. -

14,900. -

14,900. -

15,900. -

15,900. -

14,900. -

14,900. -

15,900. -

15,900. -

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

6,900

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ
- หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 6,900.- ท่านละ จากราคาผูใ้ หญ่
หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 7,900 บาท /ท่าน
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้ นอยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มนั ่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครั้ง
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนั ดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้ น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้
ทราบ หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
*** ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น้ ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการ
เข้าร้านดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***

**กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชาระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการ
้งที่กรุงเทพฯ14
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเดิ
เมืนองทั
และในต่
ทางภายใน
วัน างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
้งสิ้ นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
หรือเข้าประเทศที
่ระบุในรายการเดิ
ษัทฯจะไม่
รบั ผิดาชอบใดๆทั
********มั
ดจาขั้นนทาง
ต ่า ทางบริ
5,000.บาท/ท่
น/ทริป******
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***

อัตราทัวร์รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
๊ ADAPTER
 ปลักไฟ

อัตราทัวร์ไม่รวม :
 ค่ า ใช้จ่า ยส่ ว นตัว อาทิ ค่ า ท าหนั งสื อ เดิ น ทาง, ค่ า โทรศัพ ท์ ส่ ว นตัว , ค่ า ซัก รี ด , มิ นิ บ าร์ในห้อ ง, รวมถึ ง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณ าเตรี ยมเอกสารคื อ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่ างด้าว 3)
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แล้วทาง
บริ ษั ท ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ น การยื่น วีซ่าให้ท่ านโดยจ่ายค่าบริ ก ารต่ างหาก (ส าหรับ หนั งสื อ เดิ น ทางต่ างด้าว
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซา่ )
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
 ค่ากระเช้าที่อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
หมายเหตุ :
**จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ ณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่ องจากไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง
หรือถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและ
เจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืน
เงินได้
4. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทาง
ออกหรือเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิ ดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณี อื่นๆ **การ
พิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้ น ซึ่ง
อยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. หนั งสื อเดิ นทาง (Passport) ของท่าน นั บจากวันที่ เดิ นทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลื อใช้งานมากกว่า 6
เดือนขึ้ นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้ าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชารุด หรือฉีกขาด
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,การนั ดหยุด
งาน, การก่อจลาจล
7. หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระ
เงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน

8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่ าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้ นอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุ สุดวิสัยอื่นๆที่ อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
12. มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
13. ในกรณี ที่ ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมี ใบรับ รองจากแพทย์ว่าสามารถเดิ น ทางท่ องเที่ ยวได้ และมี อายุ ไม่เกิ น 7
วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
14. กรณีกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
15. กรณีที่ท่านซื้ อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
การยกเลิก:
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 30 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุป๊ ที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด

***พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตั วแทนต่างๆ
เป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกอง
ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทาง
ผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมื อง เอกสารเดินทางไม่ ถู กต้อง หรือ การถูกปฏิ เสธในกรณี อื่น ๆ ซึ่ งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น

