KR WE KOREA SEASON CHANGE 5D3N

KOREA SEASON CHANGE
สัมผัสใบไม้เปลี่ยนสี ณ เกาะนามิ ที่งดงามดัง่ ภาพวาด
เดินชมพระราชวัง ต็อกซูก ุง วังกลางกร ุงที่มีความงดงาม
ชมแม่น้าฮัน เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
ชม LED ROSE GARDEN ที่ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
ช็อปของฝากส ุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
ชมโชว์ FANTA STICK SHOW!!!

**พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต้
ซวู อน 1 คืน และ โซล 2 คืน

***ในราคาเริม่ ต้น 14,900.- บาท***
เดินทางตลอดเดือนต ุลาคม - เดือนพฤศจิกายน 60
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รายการท่องเที่ยว
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม

ท่าอากาศยานสวุ รรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - สะพานกระจก SOYANGGANG SKY WALK - ปัน่ RAIL BIKE - เกาะนามิ
ทาข้าวห่อสาหร่าย+ใส่ชดุ ฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและ
เครื่องเล่นไม่จากัด) - FANTA STICK SHOW - นัง่ รถชมบรรยากาศของแม่นา้ ฮัน
ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสาอาง -พระราชวังต็อกซูกงุ - N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) หรือชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
วัดโชเกซา - หมูบ่ า้ นบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์นา้ มันสน
แดง - SUPERMARKET

วันที่สี่

วันที่หา้

วันแรก

จานวน 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
XX.XX น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรด
แสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
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 ต้องบรรจุในภาชนะที่มีขนาด
ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่
สามารถนาติดตัวขึ้ นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้ง หมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุ งพลาสติก ใส ซึ่งเปิ ด – ปิ ด ผนึ กได้ และมีความจุ
รวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS)
ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึ กปากถุงไม่มีรอ่ งรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่
เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ้ นเครื่องแตกต่าง
กัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่วา่ เนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
วันที่สอง

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

XX.XX น.

เดินทางถึ งท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอนประเทศเกาหลี ใต้ (กรุณ าปรับ เวลาของท่ านให้เร็วขึ้ น 2
ชั่วโมงเพื่ อ ให้ต รงกับ เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี ) หลัง จากผ่า นพิ ธี ก ารตรวจคนเข้าเมือ งและ
ศุล กากรแล้ว … นาท่านเดินทางสู่ สะพานกระจกแก้ว ให้ทุก ท่านได้เพลิดเพลิ นกับ บรรยากาศ พร้อม
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ถ่ายรูปสวยๆ กับ สะพาน Soyanggang Skywalk เป็ น Skywalk ที่ยาวที่สุดของเกาหลี ที่ให้ความรูส้ ึก
เหมือนคุณกาลังเดิ นอยู่บนน้ า จากนั้นนาท่ านพบกับความสนุ ก ในการ ปั น่ จักรยานบนรางรถไฟหรือ
"RAIL BIKE" ซึ่งเป็ นกิจกรรมใหม่ล่าสุดที่ชาวเกาหลีกาลังนิ ยมมากในปั จจุบันตลอดเส้นทาง 7 กิโลเมตร
ท่านจะอิ่มเอมกับธรรมชาติที่สวยงาม ได้ชมบรรยากาศของแม่น้ า และดอกไม้ที่บานสวยงามอยูข่ า้ งทาง โดย
รถ 1 คันปั ่นได้ 4 ท่าน (ใช้เวลาประมาณ 40 นาที)
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) อาหารยอดนิ ยมของ
คนเกาหลี โดยนาไก่ ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการรับประทานเหมือนเมี่ยงคา
ไทยโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่ งจะนาข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวม

บ่าย

หลัง จากรับ ประทานอาหารกลางวัน เป็ นที่ เ รี ย บร้อ ย นาท่ า นเดิ น ทางสู่ ท่ าเรือ เฟอร์รี่ เพื่ อข้ามฟากไปยัง
เกาะนามิ ตั้งอยูก่ ลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามิน้ันเรียก
ตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC และเรียกตัว๋ เรือข้ามฟากและตัว๋ เข้าชมเกาะว่าวีซ่า ทาให้รูส้ ึกเสมือนข้ามมา
เที่ยวรัฐๆ หนึ่ งที่เป็ นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด
ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆที่ ผลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล เป็ น
สถานที่โรแมนติก สาหรับคู่รกั หนุ่มสาว และที่พกั ผ่อนหย่อนใจของครอบครัว ที่นี้เคยเป็ นหนึ่ งในสถานที่ถ่ายทา
ละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่อง กวนมึนโฮ ใครที่อยาก
แชะรูปคู่กบั เบยองจุน และทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี้สัก
ครั้ง...อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย...ได้เวลาสมควรนัง่ เรือกลับมายังฝั ่ง..

คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนื้ อวัว (หรือเนื้ อหมู)
วิธีการทาคือ หัน่ เนื้ อหรือหมูเป็ นชิ้ นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนาไปต้มน้ าขลุกขลิก สามารถทาน
ได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม
นาท่านเดินทางเข้าสู่ที่พกั โรงแรมใน SUWON ได้แก่ BENIKEA SUWON HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่สาม

ทาข้าวห่อสาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่อง
เล่นไม่จากัด) - FANTA STICK SHOW - นั ่งรถชมบรรยากาศของแม่น้าฮัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ นาท่านร่วมเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมกับการเรียนทาข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจาชาติเกาหลี ซึ่งเป็ น
ส่วนหนึ่ งในอาหารเกาหลียอดนิ ยมของคนไทยอีกเมนู หนึ่ ง และจากนั้นเชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของชาว
เกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน...
ต่อด้วยชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีที่จัดแสดงศิล ปะภาพลวงตา
นิ ทรรศการบนผนังแบบสามมิติ

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างที่มี
ชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้ อวัวหรือเนื้ อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้ อนุ่ม แล้วนาไป ย่างบนแผ่นโลหะที่
ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้ อนั้นจะย่างเป็ นชิ้ นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วต้องใช้ กรรไกรตัดเป็ นชิ้ นพอดีคา
ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก และกระเทียม กิมจิ
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บ่าย

จากนั้นนาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่อง
เล่นต่างๆ ได้ทุกชนิ ดและไม่จากัดรอบ สวนสนุ กที่นี้ถูกขนานนามว่า “ ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี ” มีชื่อเสียงมากที่สุด
ของประเทศ ให้ท่านสนุ ก กับเครื่องเล่นหลากหลายชนิ ด อาธิเ ช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป
โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรก
ของโลกได้ที่ นี่ และชมความน่ ารัก ของหมีที่ สามารถสื่อสารกับ คนได้ เดิ นชมและถ่ายรูป กับ สวนด อกไม้ซึ่ ง
ผลัดเปลี่ ย นหมุ นเวีย นตามฤดูกาล (มี นาคม-เมษายน: สวนทิ วลิป / พฤษภาคม-มิ ถุนายน: สวนดอก
กุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคมพฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ)
หลังจากนั้นนาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW
FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่าง
ชายหนุ่ ม ที่ เ ชี่ย วชาญการตี กลองกับ วิญ ญาณของแฟนสาวที่ เ ชี่ ย วชาญดนตรีเ ครื่ องสาย อาทิ เ ช่น ฟรุ ต
ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปั จจุบัน สื่อสารผ่านดนตรีโบราณและ
ศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผชู ้ มได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ ารัก
ตลอดการแสดง

คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) หรือ สุกี้เกาหลี ประกอบ
ไปด้วย ผักสดหลายชนิ ด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู ้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ า ซุปปรุงรสกลมกล่อม ทาน
พร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย
ระหว่างทางผ่านชม แม่น้าฮัน แม่น้ าที่เป็ นศูนย์กลางของเมือง ซึ่งไหลตัดผ่าน ระหว่างฝั ่งเหนื อกับฝั ่งใต้ของ
กรุงโซล ชาวเกาหลีนิยมมาทากิจกรรมมากมาย และนัง่ ชมบรรยากาศโรแมนติกของแม่น้ าฮัน นอกจากนี้
ท่านยังสามารถเห็นสะพานพันโพ ซึ่งมีการแสดงน้ าพุแสงสี โดยการแสดงจะเริ่มขึ้ นตั้งแต่ 20:00 เป็ นต้นไป
รอบละ 15 นาทีเท่านั้น

(***รอบการแสดงน้าพุที่สะพานพันโพ เดือน เมษายน-มิถุนายน, กันยายน-ตุลาคม การจัดแสดงจะ
จัดทุ ก วันจันทร์-ศุ กร์ มี รอบ 12:00, 20:00, 21:00 และวันเสาร์-อาทิ ตย์ และวันหยุด มี รอบ
12:00, 17:00, 20:00, 20:30, 21:00 เดือน กรกฎาคม-สิงหาคม วันจันทร์-ศุกร์ มีรอบ 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
วันที่สี่

ศูนย์โสม – ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสาอาง - พระราชวังต็อกซูกุง - N SEOUL TOWER ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE - ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) หรือชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศ
ที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครๆที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้ อเป็ นของฝาก
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เพราะราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร
และปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ตอ้ งทางานดึก นอนดึก หรือพักผ่อน
ไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ทาให้รสู ้ ึกกระปรี้ กระเปร่า ร่างกายรูส้ ึกสดชื่ น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์เวชสาอางให้ท่านได้เลือกซื้ อเครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่น
ครีมน้ าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ และต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงเป็ นพลอยที่
ผูบ้ ริหารระดับสาคัญขององค์กรส่วนมากเลือกมีไว้หน้าโต๊ะทางานเพื่อนาโชคหรือสวมใส่ มีท้งั แหวน กาไลข้อมือ
สร้อยคอ ซึ่งจะทาให้ผใู ้ ส่โชคดี มีเงินมีทอง รา่ รวย
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม (SAMGYETANG)
อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ ว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ เส
ริฟ์ท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน

บ่าย

หลังรับประทานอาหารเสร็จ นาทุกท่านชม พระราชวังต็อกซูกุง เป็ นหนึ่ งในห้าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน
ตั้งอยูต่ รงข้ามกับศาลากลางกรุงโซล เป็ นวังเก่าแก่ที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป โดยปั จจุบันนี้ พระราชวัง ต็อกซู
ได้กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี้ ยังมีสวนป่ า และมีพระบรมรูปพระเจ้าเซจงมหาราช ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยน
สีท่านจะเห็นต้นแปะก๊วยสีเหลืองอร่ามบริเวณรอบๆรั้วพระราชวัง
นาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยูบ่ นเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่ สูงที่สุดในโลก
ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ , อาคาร
อนุ สรณ์ผูร้ กั ชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั
(ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์)
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ แบ
รนด์เกาหลีช้นั นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุน่ เกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้ อสินค้า
ได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า, เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รจู ้ กั อย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE,
ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เสื้ อผ้า เครื่องประดับ , ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดี
หนั ง และซีรีย ์ย อดฮิ ต ตลอดจนของที่ ระลึก ที่ มีรูป ดาราคนโปรดของท่ านอยู่ในสินค้า... นอกจากนี้ ท่าน
สามารถพบกับ ร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่จาหน่ ายสินค้าของที่
ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่วา่ จะเป็ น หมีบราวน์ แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึก
ให้เลือกซื้ อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้ อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายใน
ร้านยังมีมุมน่ ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็ นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตัว
ยักษ์ใหญ่ที่ต้ังอยู่หน้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลี เอง งานนี้ สาวกไลน์
ห้ามพลาด
จากนั้นนาท่านนาท่านช็อปปิ้ งที่ ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ เสื้ อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ ยวและร้านเครื่องสาอางต่างๆ เรียง
รายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิ ดหมวกให้ผูท้ ี่อยาก
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แสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั ่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก
DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ น สถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวม
ไปถึงนิ ทรรศการต่างๆ นอกจากนี้ ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทั้งนี้
การจัดแสดงขึ้นอยู่กบั สภาพภูมิอากาศ
คา่

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคารบริการเมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA) อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี
ประกอบด้วย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้ อ ต่างๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคี ยงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป ผัดวุน้
เส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีมทานได้ไม่อ้นั

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่หา้

วัดโชเกซา - หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - คลองชองเกซอน - ศูนย์สมุนไพร
- ศูนย์น้ามันสนแดง - SUPERMARKET

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ วัดโชเกซา วัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิ กายเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแม้จะ
เป็ นวัดที่ ต้งั อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมือง แต่ภ ายในวัดมีความเงี ยบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมี
ต้นไม้ใหญ่ที่มีความสูง กว่า 26 เมตร อาคารเก่ าแก่ และเจดี ย ์ที่แกะสลัก จากหิ นสูง 7 ชั้นนอกจากนี้ ยัง มี
ความสาคัญในการจัดพิธีการสาคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่นี้
จะเริ่มต้นตั้งแต่สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโน (Jungno) และมาสิ้ นสุดที่วดั แห่งนี้
หลังจากนั้นพาท่านไปชมหมู่บา้ นดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ตั้งอยู่
ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง , พระราชวังชางด๊อกกุงและอารามหลวงจองเมียว คาว่า บุกชอน มีความหมาย
แปลว่าหมู่บา้ นทางตอนเหนื อ ตามตาแหน่ งที่ต้งั ของหมู่บา้ นที่อยู่ทางทิศเหนื อของคลองชองเกชอนและชงโน
หมู่บ ้า นประกอบด้ว ยตรอกซอกซอยอัน เป็ นที่ ต้ัง ของบ้า นแบบดั้ง เดิ ม กว่าร้อ ยหลัง และเป็ นที่ เ ก็ บ รัก ษา
สภาพแวดล้อมของเมื องไว้ เพื่ อเป็ นการบอกเล่ าประวัติศ าสตร์ และเป็ นมรดกทางวัฒนธร รมตั้ง แต่ สมัย
ราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี
หลังจากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ DUTY FREE ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลื อกซื้ อมากมายกว่า 500
ชนิ ด ทั้งน้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา และท่านสามารถเดินไปชมความงามของ คลองชอง
เกชอน ได้ไม่ไกลจากบริเวณดิวตี้ ฟรีอีกด้วย คลองนี้ เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600ปี
ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตรไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการ
พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดดกระทัง่ ปี ค.ศ.2002 นายลี มยอง ปาคร์ ได้รบั ตาแหน่ งเป็ นผูว้ ่ าการกรุงโซล
เขาได้ เ สนอโครงการฟื้ นฟู ค ลองชองเกชอน มี พิ ธี เ ปิ ดเมื่ อ วั น ที่ 1 ตุ ล าคมใช้ง บประมาณกว่ า
380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หมื่นล้านบาทพร้อมกับฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝั ่งคลอง มีสะพานกว่า 22
แห่ง และทางเดินเลียบคลองจนปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ย วที่สาคัญมากในกรุงโซล

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี คลุก
ด้วยน้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี

บ่าย

นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็ นสมุ นไพรเมล็ดฮ๊อกเกตทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้
ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯล จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่
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สะสมอยู่ภายในผนั ง ของตับ หรือไต ช่ว ยให้ตับ หรือไตของท่ านแข็ง แรงขึ้ น... หลัง จากนั้ น นาท่ านชม ศู นย์
น้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่ อ
ป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้ น...
หลังจากนั้นได้เวลานาท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่าง
ทางแวะช้อปปิ้ งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้ อของฝากคนทางบ้าน ที่รา้ นแห่ง นี้ มีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิ ด
รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานาท่าน
ออกเดินทางสูส่ นามบิน

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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

<<<< “WE MAKE HAPPINESS AND IMPRESSION FORYOU’’ >>>>

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้ นอยูต่ ามความเหมาะสม
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***
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อัตราค่าบริการ เดือน ตุลาคม 2560
พีเรียตเดินทาง
ตุลาคม 2559
11 - 15 OCT
12 - 16 OCT
13 - 17 OCT
14 - 18 OCT
17 - 21 OCT
23 - 27 OCT
24 - 28 OCT
25 - 29 OCT
26 - 30 OCT
27 - 31 OCT
28 - 01 NOV
15 - 19 OCT
16 - 20 OCT
18 - 22 OCT
22 - 26 OCT
19 - 23 OCT
20 - 24 OCT
21 - 25 OCT
29 - 02 NOV
30 - 03 NOV
31 - 04 NOV

สายการบิน

ผูใ้ หญ่
ท่านละ

เด็กไม่เสริมเตียง

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

4,900
ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

ZE/7C/TW/LJ

17,900.-

17,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

อัตราค่าบริการ เดือน พฤศจิกายน 2560
พีเรียตเดินทาง
01 – 05 NOV
02 - 06 NOV
03 – 07 NOV
04 – 08 NOV
05 – 09 NOV
06 – 10 NOV

สายการบิน

ผูใ้ หญ่
ท่านละ

เด็กไม่เสริมเตียง

15,900. -

15,900. -

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

4,900.-

ZE/7C/TW/LJ
14,900. -

14,900. -
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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

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. -

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ
- หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- ท่านละ จากราคาผูใ้ หญ่
หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900 บาท /ท่าน
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หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้ นอยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มนั ่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครั้ง
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้
ทราบ หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
*** ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการเข้าร้าน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 8,000.-บาท***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***

**กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชาระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการ
เดินทางภายใน 14 วัน****
********มัดจาขั้นต ่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******
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
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อัตราทัวร์ไม่รวม :
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่
อยู่ 4)สาเนาทะเบี ย นบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุ ดบัญ ชีเ งิ นฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แล้วทางบริษัท ฯจะเป็ น
ผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้อง
ทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
หมายเหตุ :
**จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ ณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่ องจากไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณี
อื่นๆ **การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น
ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
4. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์
และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบ
ของบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ ไม่
ชารุด หรือฉีกขาด
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล
7. หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อม
หน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่ว นกับ ทางบริษัท ฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่ านได้ย อมรับในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
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11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับ
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุ สุดวิสัย อื่นๆที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ ทั้ง นี้ เพื่ อความปลอดภัย และประโยชน์ ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
12. มัคคุ เ ทศก์ พนั ก งาน และตัว แทนของบริษัท ฯ ไม่มีสิท ธิ์ ในการให้คาสัญ ญาใดๆ ทั้ง สิ้ นแทน บริษัท ฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
13. ในกรณี ที่ ลู ก ค้า ตั้ ง ครรภ์ ต้อ งมี ใ บรับ รองจากแพทย์ว่ า สามารถเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วได้ และมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 7
วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
14. กรณีลูกค้าจอยแลนด์ ไม่มีค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
15. กรณีกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
16. กรณีที่ท่านซื้ อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
การยกเลิก :
- ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50%
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
- ในกรณีกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุป๊ ที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด

***พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือ
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้า
ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

