รห ัสโปรแกรม : 12790

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

SUMMER’S VACATION
 คลายร้อนบนลานสกี ในร่มทีใ่ หญ่ทส
ี่ ุดใน
เกาหลีใต้
หรือสวนนา้ กลางแจ้ง ที่ ONEMOUNT SNOW
/ WATER PARK
 ตระการ และสัมผัสความรุง่ เรืองในอดีตของชน
ชาวฮัน
่
ณ พระราชวังเคียงบก และความรุ่งเรืองใน
พิพธ
ิ ภัณฑ์พนบ้
ื าน
 เดินเล่นในเมืองสีลก
ู กวาด LA PROVENCE
 สักการะขอพรสิง่ ศักดิส
์ ิทธิ์ ณ วัดโชเกซา
 สนุกกับเครือ
่ งเล่นมากมายที่ EVERLAND
 ช้อปปิง้ อย่างจุใจที่ PAJU OUTLET และ ทุก
ย่านดังของเกาหลีใต้
 ช้อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDS
STORE
 ชมความงามของกรุงโซลในมุมมองทีเ่ หนือกว่า
ที่ N SEOUL TOWER

โรงแรม/ทีพ
่ ก
ั

ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน

EASTAR

JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY
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#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทีย
่ วเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน
1

2

3

4

5

โปรแกรมการเดินทาง
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติ
อินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ ชอน | LA PROVENCE
| PAJU OUTLET
ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK
(ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริมอืน
่ ๆ)
***เตรียมชุดว่ายนา้ ***
เรียนท้ากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND
(รวมบัตรเข้าและเครือ
่ งเล่นไม่จา้ กัด) | N SEOUL
TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวชส้าอาง
ศูนย์การค้าแฟชัน
่ แห่งเกาหลีทงแดมุน |
DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชม
บรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์นา้ มันสนแดง | นั่งรถผ่านชมบลู
เฮ้าส์ | พระราชวังเคียงบก
พิพิธภัณฑ์พนบ้
ื าน | ถนนแฟชัน
่ ฮงอิกวอคกิงสตรีท |
TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุน
่ เกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS
STORE
วัดโชเกซา | หมูบ
่ า้ นบุกชอนฮันอก | DUTY FREE |
คลองชองเกชอน
ศูนย์โสม | ศูนย์พลอยอเมทิส | SUPERMARKET

อาหาร

B. L. จิมดัก
D. ชาบูชาบู

B. โรงแรม
L. คาลบิ
D. ซัมเกทัง

B. โรงแรม
L. บาร์บค
ิ ิว
เกาหลี
D. B. โรงแรม
L. พุลโกกิ
D. -

โรงแรม/ที่
พัก

SUWON
หรือเทียบเท่า
โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA
SEOUL
HOTEL
หรือเทียบเท่า
โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA
SEOUL
HOTEL
หรือเทียบเท่า
โรงแรม
มาตรฐาน
-

\
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SUMMER’S VACATION
#โปรแกรมท่องเทีย
่ วเกาหลี5 วัน 3 คืน
DAY 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

|

ท่าอากาศยานนานาชาติอน
ิ

ชอน
คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย
สนามบินสุวรรณภูมิ
อาคาร
ผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน 4
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน
EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่
จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ้านวยความสะดวกในเรื่องของ
เอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน
(**โปรดแสดงใบนัดหมายและ
พาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลด
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว น้าท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ท่าอากาศยานนานาชาติ
อินชอน

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
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สายการ
บิน

รหัส
เทีย
่ วบิน

เวลาเดินทางจาก
ประเทศไทย

เวลาเดินทางถึงประเทศ
เกาหลีใต้

ZE512

22.20 น.

06.00 น.

7C2202

01.00 น.

08.40 น.

LJ002

01.05 น.

08.25 น.

TW102

01.20 น.

08.40 น.

ZE514

01.55 น.

09.45 น.

ข้อแนะน้า :

เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึนเครื่องบิน ของเหลว
เจล และสเปรย์ทุกชนิด ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร
ส้าหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็
ไม่สามารถน้าติดตัวขึนเครื่องบินได้ ภาชนะทังหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส
ซึ่งเปิด - ปิด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่
ได้รับการยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารส้าหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยา
ที่มีเอกสารก้ากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซือจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY
FREE
SHOPS)
ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิดผนึกปากถุงไม่มี
ร่องรอย การเปิดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซือ ณ วันที่เดินทาง เพื่อน้าไปแสดง
ต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การน้าของเหลว ขึน
เครื่องแตกต่างกัน การน้าผลิตภัณฑ์ของสดที่ท้าจากสัตว์ไม่ว่าเนือหมู เนือวัว ผัก ผลไม้
สด ไม่อนุญาตให้น้าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้อง
เสียค่าปรับ
DAY 2 :

LA PROVENCE | PAJU OUTLET | ONE MOUNT
SNOW PARK / WATER PARK
(ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)
#หมูบ
่ า้ นลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE)
เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณา
ปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน 2 ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของ
ประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ว พาท่านเดินทางสู่ หมูบ
่ า้ นลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE)
หมู่บ้านสุดชิค สไตล์ยุโรปแห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนสุด
น่ารักและร้านค้าระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูปเก็บไว้
เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย
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#PAJU OUTLET
จากนันน้าท่านช้อปปิ้ง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดใน
เกาหลี ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้า BRAND
NAME มากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL,
DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้าน และมี
ราคาถูกกว่าประเทศไทยให้ท่านได้ช้อปกันอย่างจุใจ
#จิมดัก (JIMDAK)
เทีย
่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก
(JIMDAK) เป็นเมนูไก่ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้าซุป
รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี
#ONEMOUNT SNOW PARK
บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในที่ร่ม
ONEMOUNT
SNOWPARK แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ให้ท่านได้
สนุกสนานกับการเล่นไอซ์สเก็ตและเล่นเครื่องเล่นมากมาย
หลากหลายชนิด ทัง บันจีจัมฟ์ , ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน,สไลเดอร์
น้าแข็ง นอกจากนีท่านยังสามารถคลายร้อนกับ
ONEMOUNT
WATER PARK สวนน้าที่มีสิ่งอ้านวยความสะดวกมากมาย เช่น
FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING
MALL หากท่านใดที่ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถเดินช้
อปปิ้งตามอัธยาศัย มีทัง H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบ
รนด์ชันน้า (ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์) (**หมาย

เหตุ : ท่านไหนประสงค์ที่จะเล่นสวนน้ากรุณาเตรียมชุดว่ายน้ามา
ด้วยนะคะ)

#ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู
(SHABU SHABU) หรือ สุกีเกาหลี ประกอบไปด้วย ผักสดหลาย
ชนิด ต้มในน้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าว
สวยของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย
หลังจากนันน้าท่านเข้าสูท
่ ี่พก
ั SUWON : BENIKEA SUWON
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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DAY 3 :

เรียนท้ากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร
เข้าและเครือ
่ งเล่นไม่จา้ กัด)

N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวชส้าอาง |
ศูนย์การค้าแฟชัน
่ แห่งเกาหลี
ทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) |
ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
#เรียนท้ากิมจิ
เช้านีพาท่านเดินทางสู่ กิมจิ ร่วมประสบการณ์ในการท้ากิมจิอาหาร
ประจ้าชาติของเกาหลี ให้ท่านได้สนุกสนานในการลองท้าและชิมกิม
จิฝีมือของตัวท่านเอง

#ฮันบก
จากนันเชิญท่านร่วมเป็นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกาย
ชุดประจ้าชาติ ชุดฮันบก พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึก!!! เพื่อไปอวดคน
ทางบ้าน...
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วย
บัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้
ทุกชนิดและไม่จ้ากัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถูกขนานนาม ว่า “ดิสนีย์แลนด์
เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิด อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด
ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่น
เครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่
และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและ
ถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-

เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/
กรกฎาคม
:
สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/
สิงหาคมกันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ)

#คาลบิ (KALBI)
เทีย
่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ
(KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน้า
เนือวัวหรือเนือหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนือนุ่ม แล้วน้าไปย่างบน
แผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน
ตอนย่างเนือนันจะย่างเป็นชินโต
พอสมควร พอใกล้สุกแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชินพอดีค้า ทานกับ
เครื่องเคียงจ้าพวกผัก และกระเทียม กิมจิ
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#N SEOUL TOWER
บ่าย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จน้าท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N
SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปด
เหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผู้
รักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอย
ตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึนลิฟท์)
#ศูนย์เวชส้าอาง
หลังจากนันเดินทางสู่

ศูนย์เวชส้าอาง

ให้ท่านได้เลือกซือ

เครื่องส้าอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้าแตก, ครีม
โบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
#ทงแดมุน

(DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN

DESIGN

PLAZA (DDP)
จากนันน้าท่านช้อปปิ้งที่ ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้
ท่านได้เลือกซือ เสือผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬา
ต่างๆ นอกจากนียังมีขนมขบเคียวและร้านเครื่องส้าอางต่างๆ เรียง
รายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม
นอกจากนียังมีเวที
การแสดง ร้อง เต้น เปิดหมวก ให้ผู้ที่อยากแสดงความสามารถ มา
แสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถ
เดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
เป็นสถานที่ส้าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเว้นท์ การประชุม รวมไปถึง
นิทรรศการต่างๆ นอกจากนีท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ
LED ROSE GARDEN ***ทังนีการจัดแสดงขึนอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ***
#ซัมเกทัง
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง
หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อ
มากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้น
ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด้า และเกลือ
หลังจากนันน้าท่านเข้าสูท
่ ี่พก
ั SEOUL : BENIKEA SEOUL
HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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DAY 4 :

ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง | นั่งรถผ่านชมบลู
เฮ้าส์ | พระราชวังเคียงบก พิพธ
ิ ภัณฑ์พนบ้
ื าน | ถนน
แฟชัน
่ ฮงอิกวอคกิงสตรีท | TRICK EYE MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุน
่ เกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS
STORE
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
#ศูนย์สมุนไพร
จากนันน้าท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุด
ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการ
ล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วย
ให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึน และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
ของท่านเองอีกด้วย
#ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง #นั่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์
น้าท่านชม ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ
เกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการ
อุดตันของเส้นเลือด
พร้อมชมการสาธิต
เพื่อให้ให้ท่านได้เห็น
สรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิ่งขึน
ผ่านชมด้านหน้าท้าเนียบ
ประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ซึ่งอยู่ในท้าเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์
มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็นอนุสรณ์
สถานนกฟีนิกซ์สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้าพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่
ดีที่สุดของกรุงโซล
#พระราชวังเคียงบ๊อก #พิพธ
ิ ภัณฑ์พนบ้
ื าน
น้าท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดใน
ประวัติศาสตร์เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนีมีหมู่พระที่นั่ง
มากกว่า 200 หลัง และได้ถูกท้าลายไปในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง
และทังยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของ
กษัตริย์
สร้างขึนในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็นราชวงศ์สุดท้าย
ภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี
ปัจจุบันได้รับการ
บูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด
และน้าท่านเยี่ยมชม
พิพิธภัณฑ์พนบ้
ื าน ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็นอยู่และเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์เกาหลี
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#บาร์บค
ี ิวเกาหลี (BBQ KOREA)
เทีย
่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีควิ
เกาหลี (BBQ KOREA)
อาหารปิ้งย่างสไตล์เกาหลีรับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี
ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ
#ฮงอิกวอคกิงสตรีท
บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันน้าท่านสู่ ฮงอิกวอคกิง
สตรีท เป็นถนนย่านมหาวิทยาลัย ฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่
จะมีบรรดานักศึกษาน้าของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจ้าหน่าย
และมีร้านค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่างๆ
อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชม
งานศิลปะตลอดทาง
#TRICK EYE MUSEUM
จากนันน้าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะ
สามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมที่ทังคนเกาหลี
และนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเก็บภาพ พร้อมโพสท่า เก๋ๆ
กับ
ฉากสามมิติ ท้าให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อและ
เข้าใจยากอีกต่อไป... จากนันพาท่านสู่ ICE MUSEUM เมืองน้าแข็ง
ที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้าแข็งกว่า 50 ชิน รวมอยู่ในที่เดียว ภายใน
จ้าลองเป็นเมืองต่างๆที่ทุกอย่างกลายเป็นน้าแข็ง!
เอาใจเด็กๆ
ด้วยสไลเดอร์น้าแข็งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เดินเที่ยว
อย่างไม่รู้สึกเบื่อ
#เมียงดง
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียง
ดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชันน้า ซึ่งในแต่ละวัน
จะมีวัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ
สินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องส้าอาง
ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE,
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็นต้น ยังมี
เสือผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต
ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า
หลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือกัน
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#LINE FRIENDS STORE
นอกจากนีท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็ม
ไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่จ้าหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับ
ตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่
ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซือเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต
ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสือผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายร้านยังมี
มุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็นไฮไลท์เด่นของ
ร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตัวยักษ์ใหญ่ที่ตังอยู่หน้าร้าน ที่ใครไปใคร
มาก็ต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง
*** อิสระอาหารเย็น ***
หลังจากนันน้าท่านเข้าสู่ที่พัก SEOUL: BENIKEA SEOUL
HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 5 :

วัดโชเกซา | หมูบ
่ า้ นบุกชอนฮันอก | DUTY FREE I
คลองชองเกชอน I ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์นา้ มันสนแดง I
SUPERMARKET
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

#วัดโชเกซา
จากนันน้าท่านสู่ วัดโชเกซา วัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซน
ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแม้จะเป็นวัดที่ตังอยู่ท่ามกลางความ
วุ่นวายของเมืองแต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก
ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และ
เจดีย์ที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชันนอกจากนียังมีความส้าคัญในการจัด
พิธีการส้าคัญ
แห่โคมไฟรูปดอกบัว
ในวันก่อนวันประสูติของ
พระพุทธเจ้า
โดยขบวนแห่นีจะเริ่มต้นตังแต่สนามกีฬาทงแดมุน
เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมาสินสุดที่วัดแห่งนี
#หมูบ
่ า้ นบุกชอนฮันอก
หลังจากนันพาท่านไปชมหมู่บ้านดังเดิมของเกาหลี
หมูบ
่ า้ นบุก
ชอนฮันอก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตังอยู่ระหว่างพระราชวังเคียง
บกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว ค้าว่า บุก
ชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามต้าแหน่งที่ตัง
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ของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตังของบ้านแบบดังเดิมกว่าร้อย
หลังและเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอก
เล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตังแต่สมัยราชวงศ์โช
ซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี
#พลุโกกิ (BULGOGI)
เทีย
่ ง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ
(BULGOGI)เมนูที่มีส่วนผสม หมูหมักชินบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผัก
ต่างๆ น้ามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทังแบบแห้งและน้า พร้อม
เครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ
#DUTY FREE #คลองชองเกชอน

บ่าย หลังจากนันน้าท่านช็อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟรี (DUTY
FREE)ที่นี่มีสินค้าชันน้าให้ท่านได้เลือกซือมากมายกว่า 500 ชนิด
ทัง น้าหอม เสือผ้า เครื่องส้าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ
ในบริเวณดิวตีฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็นคลอง
โบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาว
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง
ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด
จนกระทั่งปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค ผู้ได้รับต้าแหน่งเป็นผู้ว่า
การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้นฟูคลองชองเกชอน
เพื่อฟื้นฟู
ธรรมชาติสองฝั่งคลอง
จนปัจจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวที่ส้าคัญมากใน กรุงโซล
#ศูนย์โสม
พาท่านรู้จักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี
หรือราชาแห่งมวล
สมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสม
เกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย์
ช่วยบ้ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ต้องท้างานดึก นอนดึก หรือ
พักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ท้าให้รู้สึก
กระปรีกระเปร่า ร่างกายรู้สึกสดชื่น..อิสระให้ท่านได้ซือกลับไปบ้ารุง
ร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
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#ศูนย์พลอยอเมทิส
จากนันน้าท่านเดินทางสู่
ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มี
ชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิดนี
ติดตัวไว้จะท้าให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึนในชีวิต

#SUPERMARKET
หลังจากนันได้เวลาน้าท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทาง
กลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้งที่ SUPERMARKETเพื่อซือ
ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่งนีมีขนมพืนเมืองเกาหลี หลากชนิด
รวมทังกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่
ข้าวและของฝากของที่ระลึก
ได้เวลาน้าท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิ

สายการ
บิน

รหัส
เทีย
่ วบิน

เวลาเดินทางจาก
ประเทศเกาหลีใต้

เวลาเดินทางถึงประเทศ
ไทย

ZE511

17.30 น.

21.20 น.

LJ001

19.55 น.

23.35 น.

7C2203

20.05 น.

00.00 น.

TW101

20.25 น.

00.10 น.

ZE513

20.35 น.

00.55 น.
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SUMMER’S VACATION
#อัตราค่าบริการ
เดือน พฤษภาคม 2019
พีเรียดเดินทาง

ราคาผูใ
้ หญ่

ราคาเด็กไม่
เสริมเตียง

12 – 16 พฤษภาคม

12,900.12,900.-

12,900.12,900.-

13 – 17 พฤษภาคม

12,900.-

12,900.-

14 – 18 พฤษภาคม

12,900.-

12,900.-

15 – 19 พฤษภาคม

13,900.-

13,900.-

16 – 20 พฤษภาคม

14,900.-

14,900.-

17 – 21 พฤษภาคม

14,900.-

14,900.-

18 – 22 พฤษภาคม

13,900.-

13,900.-

19 – 23 พฤษภาคม

12,900.-

12,900.-

20 – 24 พฤษภาคม

12,900.-

12,900.-

21 – 25 พฤษภาคม

13,900.-

13,900.-

22 – 26 พฤษภาคม

13,900.-

13,900.-

23 – 27 พฤษภาคม

13,900.-

13,900.-

24 – 28 พฤษภาคม

13,900.-

13,900.-

25 – 29 พฤษภาคม

13,900.-

13,900.-

26 – 30 พฤษภาคม

12,900.-

12,900.-

27 – 31 พฤษภาคม

12,900.-

12,900.-

28 – 01 มิถน
ุ ายน

13,900.-

13,900.-

29 – 02 มิถน
ุ ายน

13,900.-

13,900.-

30 – 03 มิถน
ุ ายน

13,900.-

13,900.-

31 – 04 มิถน
ุ ายน

13,900.-

13,900.-

11 – 15 พฤษภาคม

สายการบิน

SUMMER’S VACATION
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เดือน มิถน
ุ ายน 2019
พีเรียดเดินทาง

สายการบิน

ราคาผูใ
้ หญ่

ราคาเด็กไม่
เสริมเตียง

01 – 05 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

02 – 06 มิถน
ุ ายน

11,900.-

11,900.-

03 – 07 มิถน
ุ ายน

11,900.-

11,900.-

04 – 08 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

05 – 09 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

06 – 10 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

07 – 11 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

08 – 12 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

09 – 13 มิถน
ุ ายน

11,900.-

11,900.-

10 – 14 มิถน
ุ ายน

11,900.-

11,900.-

11 – 15 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

12 – 16 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

13 – 17 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

14 – 18 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

15 – 19 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

16 – 20 มิถน
ุ ายน

11,900.-

11,900.-

17 – 21 มิถน
ุ ายน

11,900.-

11,900.-

18 – 22 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

19 – 23 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

20 – 24 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

21 – 25 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

22 – 26 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

23 – 27 มิถน
ุ ายน

11,900.-

11,900.-

24 – 28 มิถน
ุ ายน

11,900.-

11,900.-

25 – 29 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

26 – 30 มิถน
ุ ายน

12,900.-

12,900.-

27 – 01 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-
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28 – 02 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

29 – 03 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

30 – 04 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

ราคาผูใ
้ หญ่

ราคาเด็กไม่
เสริมเตียง

01 – 05 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

02 – 06 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

03 – 07 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

04 – 08 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

05 – 09 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

06 – 10 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

07 – 11 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

08 – 12 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

09 – 13 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

10 – 14 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

11 – 15 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

12 – 16 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

13 – 17 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

14 – 18 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

15 – 19 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

16 – 20 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

17 – 21 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

18 – 22 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

19 – 23 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

20 – 24 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

21 – 25 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

22 – 26 กรกฎาคม

12,900.-

12,900.-

เดือน กรกฎาคม 2019
พีเรียดเดินทาง

สายการบิน
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23 – 27 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

24 – 28 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

25 – 29 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

26 – 30 กรกฎาคม

14,900.-

14,900.-

27 – 31 กรกฎาคม

13,900.-

13,900.-

28 – 01 สิงหาคม

12,900.-

12,900.-

29 – 02 สิงหาคม

12,900.-

12,900.-

30 – 03 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

31 – 04 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

ราคาผูใ
้ หญ่

ราคาเด็กไม่
เสริมเตียง

01 – 05 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

02 – 06 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

03 – 07 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

04 – 08 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

05 – 09 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

06 – 10 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

07 – 11 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

08 – 12 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

09 – 13 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

10 – 14 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

11 – 15 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

12 – 16 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

13 – 17 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

14 – 18 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

15 – 19 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

16 – 20 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

เดือน สิงหาคม 2019
พีเรียดเดินทาง

สายการบิน
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17 – 21 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

18 – 22 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

19 – 23 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

20 – 24 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

21 – 25 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

22 – 26 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

23 – 27 สิงหาคม

14,900.-

14,900.-

24 – 28 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

25 – 29 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

26 – 30 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

27 – 31 สิงหาคม

13,900.-

13,900.-

28 – 01 กันยายน

14,900.-

14,900.-

29 – 02 กันยายน

14,900.-

14,900.-

30 – 03 กันยายน

14,900.-

14,900.-

31 – 04 กันยายน

14,900.-

14,900.-

หมายเหตุ:อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้องการห้องส้าหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จาก
ราคาผู้ใหญ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.บาท/ท่าน
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หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทังไปและกลับโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทังนีขึนอยู่ตามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลง
เที่ยวบิน
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มั่นใจก่อนท้าการโอนเงินจองทุกครัง
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!! และ
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
***ลูกค้ามีความจ้าเป็นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชส้าอาง, ศูนย์น้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอ
เมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้านดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่า นละ 300 USD***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทังที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทาง
ออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสินและขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการ
ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***
กรุณาช้าระมัดจ้าหลังจากวันจองภายใน 1วัน
และช้าระส่วนที่เหลือทังหมดก่อนการเดินทางภายใน 30 วัน
********มัดจ้าขันต่้า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******
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#อัตราทัวร์รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชันทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือ
เทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จ้ากัด
 ปลั๊กไฟ ADAPTER

#อัตราทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์
ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการ
สั่งเพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่าน
ตลอดทังทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก้าหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบ
ประจ้าตัวคนต่างด้าว
3.
ใบส้าคัญถิ่นที่อยู่
4. ส้าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิว 2 รูป แล้ว
ทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
(ส้าหรับ
หนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท้าเรื่องแจ้งเข้า - ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
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#หมายเหตุ
 จ้านวนผู้เดินทาง ขันต่้า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึนไป
 เทีย
่ วบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
ค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็นส้าคัญ
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทังไปและกลับโดยมิต้อง
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อม
คณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน
ทังไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
การกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธใน
กรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านัน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่
สามารถท้าการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทังที่ไทย
และในต่างประเทศ
ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของ
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านัน ซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัท ทังนีกรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทังสิน
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุ
เหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึนไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจ
คนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ช้ารุด หรือฉีก
ขาด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
 หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาช้าระเงิดมัดจ้าภายใน 3 วัน และ
ส่งหลักฐานการช้าระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
และช้าระเงินทังหมด
ก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ
อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุก อย่าง ทางบริษัท
ฯ ได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทังหมด
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีได้ตาม
ความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจ
เกิดขึนได้ ทังนีเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค้าสัญญาใดๆ ทังสิน
แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผู้มีอ้านาจของบริษัทฯ ก้ากับเท่านัน
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 ในกรณีที่ลูกค้าตังครรภ์
ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้
และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวใน
โปรแกรมได้
 กรณีที่ท่านซือเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุ
ระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 รูปที่ใช้ในเอกสารนี เป็นรูปเพื่อการโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม

การยกเลิก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100
ของค่าบริการที่ช้าระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อช้าระแล้วไม่สามารถคืน
เงินใดๆทังสิน

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงิน
มัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทังหมด

หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึนไป
ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่าย
กับตัวแทนต่างๆเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทังสิน
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