KOREA HAPPY CRUISES
ท่องแดนเทพนิยาย ณ ดงฮวา วิลเลจ
ช้อปกระจาย 2 ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน
เพลิดเพลิน ล็อตเต้เวิลด์ สวนสน ุกในร่มที่ใหญ่ที่ส ุดในเกาหลีใต้
ตื่นตาเมืองส ุดไฮเทค ซองโด ลิ้มลองบะหมี่ดา จาจังเมียน
ชมวิวกร ุงโซล คล้องก ุญแจแห่งรักที่ N’SEOUL TOWER
เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย แต่งชุดฮันบก แบบชาวเกาหลี
พิเศษ!! ล่องเรือ ARA CRUISE+บ ุฟเฟ่ต์นานาชาติ อร่อยได้ไม่อนั้
ที่พกั ระดับมาตรฐาน พักอินชอน 1 คืน / โซล 2 คืน!!!

ราคาเริม
่ ต้น 13,900.- บาท
เดินทางเดือน เมษายน-กันยายน 2560
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
วันที่สอง

วันที่สาม

จานวน 5 วัน 3 คืน

• ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
• ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน • DONGHWA VILLAGE • อินชอนไชน่าทาวน์
• พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน • COMPACT SMART CITY • CENTRAL PARK
• SONGDO HANOK VILLAGE
• ARAWATERWAY MARU & WATERFALL • ฮุนได เอาท์เล็ต • ล่องเรือชมวิว
• สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ • ศูนย์เวชสาอาง • ศูนย์การค้าแฟชัน่ เกาหลี ทงแดมุน

วันที่สี่

วันที่หา้

วันแรก
XX.XX น.

• DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
• พระราชวังถ็อกซูกงุ • นัง่ รถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรียน์ กฟี นิกซ์ • ศูนย์นา้ มันสนแดง
• ศูนย์สมุนไพร • N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) • DUTY FREE • คลองชองเกชอน
• ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
• ศูนย์โสม • ศูนย์พลอยอเมทิส • พิพิธภัณฑ์สาหร่าย • ทาข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก
• SUPERMARKET
• ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ • ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ
และอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและ
หนังสือเดินทางให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรี ยบร้อยแล้ว นาท่าน
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ข้อแนะนา
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิ ด ต้องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล
และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึ้ นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติก
ใส ซึ่งเปิ ด – ปิ ด ผนึ กได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น
ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่ มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว
เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใส
ปิ ดผนึ กปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อ
เจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ้ นเครื่องแตกต่างกัน การนา
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรค
ต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
เที่ยวบินที่ ZE512 เวลา 22.20 เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้
เวลา 06.00
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

วันที่สอง

• ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน • DONGHWA VILLAGE • อินชอนไชน่าทาวน์
• พิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน • COMPACT SMART CITY • CENTER PARK • SONGDO HANOK VILLAGE

•

XX.XX น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้ น 2 ชั ่วโมง
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นา
ท่านเดินทางสู่ DONGHWA VILLAGE หมู่บา้ นที่ถูกตกแต่ง วาดสีสนั เนรมิตให้สวยงามดัง่ เทพนิ ยาย ประกอบ
ไปด้วยนิ ยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ หนู น้อยหมวกแดง สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง 7 ปี เตอร์แพน ฯลฯ ที่ทาให้
ท่านย้อนสู่วยั เด็กอีกครั้งหนึ่ ง ไม่ว่าท่านจะเดินไปทางไหน ก็แช้ะรูปได้เก๋สุดๆ
จากนั้นนาท่านชมความงามย่านอินชอนไชน่าทาวน์ ชุมชนเก่าแก่ที่กาเนิ ดจากการเปิ ดท่าเรือเมืองอินชอนใน
ปี ค.ศ. 1883 ชุมชนแห่งนี้ มีอายุกว่าร้อยปี แต่ยงั คงกลิ่นอายความเป็ นจีนผสมผสานเกาหลีไว้ได้เป็ นอย่างดี
และที่นี่ยงั เป็ นย่านไชน่ าทาวน์แห่งเดียวในเกาหลีใต้ดว้ ย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่ านด้วยเมนู จาจังเมี ยน หรือเมนู บะหมี่ ดาเกาหลี
(JAJANGMYEON) ประกอบด้วยบะหมี่ คลุกกับซอสที่ทาจากเต้าเจี้ ยวดา เป็ นอาหารยอดฮิตของชาวเกาหลีใต้
นาท่านเยีย่ มชมพิพิธภัณฑ์เมืองอินชอน พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ เปิ ดให้บริการมาแล้วกว่า 70 ปี ให้ท่านร่วมค้นหา
ประวัติศาสตร์ความเป็ นมาของเมืองอินชอน วัตถุโบราณสมัยก่อนประวัติศาสตร์ การพัฒนาเมืองในด้านต่างๆ
เป็ นต้น
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ COMPACT SMART CITY ให้ท่านได้เรียนรูเ้ กี่ยวกับการวางแผนพัฒนาเมืองอินชอน
ตั้งแต่อดีตจนถึงอนาคต ซึ่งภายในจะแบ่งเป็ นโซนต่างๆ เช่น ห้องจาลองผังเมือง และยังมีหอ้ งฉายหนัง 5D
และ 4D อีกด้วย
พาท่านสู่ CENTRAL PARK สวนสาธารณะใจกลางเมืองซองโด ภายในสวนจัดให้มีโซนหลากหลาย เช่น โซน
ออกกาลังกาย คาเฟ่ แถมสถาปั ตยกรรม ตึกต่างๆ ยังสวยงามอลังการสุดๆ นอกจากนี้ ท่านสามารถขึ้ นไปชม
วิวสวยๆ บนชั้น 33 ของตึก G TOWER ที่สามารถเห็นเมืองซองโดได้ท้งั เมือง
จากนั้นนาท่านเดินชมหมู่บา้ นจาลอง SONGDO HANOK VILLAGE มีจุดเด่นคือสถาปั ตยกรรมบ้านแบบโบราณ
ภายในมีรา้ นอาหาร คาเฟ่ เก๋ๆ ฯลฯ ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายภาพในอารมณ์เกาหลีสุดๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพุลโกกิ (BULGOGI) เมนู ที่มีส่วนผสม หมูหมัก
ชิ้ นบาง ๆ ปลาหมึกสด ผักต่าง ๆ เช่ น กะหลา่ ปลี ฟั กทองอ่อน ถัว่ งอก แครอท เห็ดและวุน้ เส้น นามาต้ม
รวมกัน โดยสามารถทานได้ท้งั แบบแห้งและน้ า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัว่ งอกดอง วุน้ เส้นปรุงรส สาหร่าย
กิมจิ

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั INCHEON: GOLDEN HOTEL OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่สาม

• ARAWATERWAY MARU & WATERFALL • ฮุนได เอาท์เล็ต • ล่องเรือชมวิว • สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์
• ศูนย์เวชสาอาง • ศูนย์การค้าแฟชั ่นเกาหลี ทงแดมุน • DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ นาท่านเดินชมบรรยากาศริมน้ ายามเช้า ชมน้ าตกจาลองขนาดใหญ่ที่สงู กว่า 50 เมตร นอกจากนี้ ท่านยัง
สามารถสนุ กสนานกับการเดินเล่นบนสกายวอร์คกระจกใส เสมือนท่านเดินอยูบ่ นน้ า
จากนั้นพาท่านช้อปปิ้ งที่ ฮุนได เอาท์เล็ท แหล่งช้อปปิ้ งแห่งเมืองกิมโป ที่มีสินค้าให้เลือกช้อปหลากหลาย ทั้ง
เสื้ อผ้า ของใช้ รองเท้า กระเป๋า และสินค้าแบรนด์ดงั อีกมากมาย ให้ท่านช้อปอย่างจุใจ

เที่ยง

หลังจากนั้นนาท่านสู่ ท่าเรือกิมโป ล่องเรือสัมผัสกับบรรยากาศสองฝัง่ แม่น้ าเมืองซองโด โดยภายในเรือแบ่ง
ออกเป็ น 4 ชั้น ชั้นแรกและชั้น ที่สองเป็ นห้องอาหาร ห้องจัดเลี้ ยง ส่วนชั้นที่สามและชั้นที่สี่ ท่านสามารถ
พักผ่อนชมวิว หรือถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย รับประทานอาหารกลางวันสุดพิเศษบนเรือ กับบุฟเฟ่ ต์นานาชาติ
ให้ท่านอิ่มอร่อยแบบไม่อ้นั
นาท่านเดินทางสู่ ล็อตเต้เวิลด์ สวนสนุ กใจกลางกรุงโซล อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับเครื่องเล่นมากมายไม่
จากัดจานวนรอบ ทั้งโซนสวนสนุ กในร่ม Lotte World Adventure ส่วนนี้ มีพื้นที่ท้งั หมด 4 ชั้น เครื่องเล่นใน
โซนนี้ เหมาะกับทุกเพศทุกวัย และส่วนกลางของอาคารยังมีลานสเก็ตน้ าแข็งขนาดใหญ่ หากใครที่ชอบความ
หวาดเสียว ท้าทาย ห้ามพลาด!! กับ Magic Island หรือโซนกลางแจ้ง เครื่องเล่นที่แนะนาคือ Gyro spin, Gyro
Swing, Bungee รับประกันความหวาดเสียวแน่ นอน คอนเฟิ ร์ม!!
นาท่านช็อปปิ้ งที่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซื้ อเครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิ ครีมน้ า
แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
จากนั้ นนาท่านช็ อปปิ้ งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ เสื้ อผ้าเครื่องแต่ง
กาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ ยวและร้านเครื่องสาอางต่างๆ เรียงราย
ตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิ ดหมวกให้ผทู้ ี่อยากแสดง
ความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝัง่ ตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP
หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึง
นิ ทรรศการต่างๆ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) หรื อ สุกี้เกาหลี มี
ส่วนผสมของ ผักสดหลายชนิ ด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ าซุปปรุงรสกลมกล่อม
ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่สี่

เช้า

• พระราชวังถ็อกซูกุง • นั ่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรียน์ กฟี นิกซ์ • ศูนย์น้ ามันสนแดง
• ศูนย์สมุนไพร • N SEOUL TOWER • DUTY FREE • คลองชองเกชอน
• ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง • LINE FRIENDS STORE
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ นาท่านเข้าชม พระราชวังถ็อกซูกุง ที่แปลว่า “พระราชวังแห่งความมัง่ คัง่ ” เป็ นหนึ่ งในห้าพระราชวังของ
ราชวงศ์โชซอนที่เก่าแก่กว่า 500 ปี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้ นเป็ นการผสมผสานระหว่าง
วัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก เพราะนอกจากจะมีอาคารแบบเกาหลี ที่สวยงามแล้ว ยังมีอาคารที่
เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบนี โอคลาสสิ ค ด้ว ย แม้บ รรยากาศภายในจะเก่ า แก่ แต่ ม ากไปด้ว ยคุ ณ ค่ า ทาง
ประวัติศาสตร์ ที่ชวนให้น่าหลงใหล
ผ่านชมด้านหน้าทาเนี ยบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่ในทาเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขา
น้อยใหญ่ เรี ยงรายซ้อนตัวอยู่ดา้ นหลัง ด้า นหน้าเป็ นอนุ สรณ์สถานนกฟี นิ กซ์สัญลักษณ์แห่งสันติ ภาพอัน
งดงาม ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ าพุ นับเป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของกรุง
โซล
นาท่านชม ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมัน
ในเส้นเลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ้ น ต่อ
ด้วย ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพร
เมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ
เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไต
ของท่านแข็งแรงขึ้ น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย

เที่ยง

รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคารบริ ก ารท่ า นด้ ว ยเมนู ซั ม เกทั ง หรื อ เมนู ไก่ ตุ๋ น โสม
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ ว
รากโสม พุทราแดงและเคล็ ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงที่ เรี ยกว่า กักตุ กี เส้นขนมจีน เหล้าโสม
พริกไทยดา และเกลือ เสิรฟ์ ท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
จากนั้นนาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยูบ่ นเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุด
ในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ,
อาคารอนุ สรณ์ผูร้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้อง
กุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)

หลังจากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ที่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื้ อ
มากมายกว่า 500 ชนิ ด ทั้ง น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้
ฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมี
ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการ
พัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาคร์ ผูไ้ ด้รบั ตาแหน่ งเป็ นผูว้ ่าการกรุง
โซล ได้เสนอโครงการฟื้ นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝัง่ คลอง จนปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้
กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมากในกรุงโซล
พาทุกท่านเพลิดเพลินกับการช็อปปิ้ งต่อที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่
แบรนด์เกาหลี ช้นั นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช็ อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้ อ
สินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า , รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รูจ้ กั อย่างดีของคนไทย อาทิ
LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เสื้ อผ้า เครื่องประดับ, ซีดีเพลง,
วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์ อดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรปู ดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้า...
นอกจากนี้ ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้าLINE OFFICIAL ที่จาหน่ ายสินค้า
ของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตนู LINE ไม่ว่าจะเป็ นหมีบราวน์แซลลี่เจมส์หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้
เลือกซื้ อเยอะแยะไปหมดเช่นสมุดโน้ตตุ๊กตาเคสโทรศัพท์เสื้ อผ้ากระเป๋าเครื่องเขียนฯลฯซึ่งภายในร้านยังมีมุม
น่ ารักๆให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วยแต่ที่เป็ นไฮไลท์เด่นของร้านเลยคือเจ้าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ใหญ่ที่ต้งั อยูห่ น้า
ร้านที่ใครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเองงานนี้ สาวกไลน์หา้ มพลาด!!
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มีส่วนประกอบ
หลักคือ วุน้ เส้น ผักกาดขาว เนื้ อหมู และปลาหมึก ผัดในกระทะจนเข้ากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กน้อย

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL OR SML หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่หา้
เช้า

• ศูนย์โสม • ศูนย์พลอยอเมทิส • ทาข้าวห่อสาหร่ายชชุดฮันบก • SUPERMARKET
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็ น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครๆที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้ อเป็ น
ของฝาก เพราะราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบ
ย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ตอ้ งทางานดึก
นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ทาให้รสู้ ึกกระปรี้ กระเปร่า ร่างกายรูส้ ึกสด
ชื่น..

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อ
ว่าถ้าได้มีพลอยชนิ ดนี้ ติดตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจมิ ดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่ประกอบด้วย
วุน้ เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี
นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่ผลิตและแสดงการเลี้ ยงสาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้ อสาหร่าย
พร้อมทั้งทดลองชิมสาหร่ายรสต่างๆได้ตามอัธยาศัย อาธิเช่น รถกุง้ รสหมู รถกิมจิ รถวาซาบิ ฯลฯ ร่วมกัน
เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจาชาติเกาหลี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งในอาหารเกาหลียอดนิ ยมของคน
ไทยอีก เมนู ห นึ่ ง จากนั้ น เชิ ญ ท่ านร่ วมเป็ นส่ ว นหนึ่ งของชาวเกาหลี โดยการแต่ งกายชุ ด ประจาชาติ ต่ า งๆ
(ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน... หลังจากนั้ นได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอิน
ชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้ อของฝากคนทาง
บ้าน ที่รา้ นแห่งนี้ มีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิ ดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ
ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เที่ยวบินที่ ZE511
เวลา 17.30
เดินทางถึงประเทศไทย เวลา 21.20
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
..................ด้วยความสวัสดิภาพและประทับใจตลอดการเดินทาง .................

หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้ นอยูต่ ามความเหมาะสม
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***

อัตราค่าบริการ เดือนเมษายน 2560
พีเรียตเดินทาง
15 - 19 APR
16 - 20 APR
17 - 21 APR
18 - 22 APR
19 - 23 APR
20 - 24 APR
21 - 25 APR
22 - 26 APR
23 - 27 APR
24 - 28 APR
25 - 29 APR
26 - 30 APR
28 - 02 MAY
29 - 03 MAY
30 - 04 MAY

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

อัตราค่าบริการ เดือนพฤษภาคม 2560
พีเรียตเดินทาง
01 - 05 MAY
02 - 06 MAY
03 - 07 MAY
04 - 08 MAY
05 - 06 MAY
06 - 10 MAY
07 - 11 MAY
08 - 12 MAY
09 - 13 MAY
10 - 14 MAY

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

11 - 15 MAY
12 - 16 MAY

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ZE/7C/TW/LJ

13,900.-

13,900.-

4,900.-

อัตราค่าบริการ เดือนพฤษภาคม 2560
พีเรียตเดินทาง
14 - 18 MAY
16 - 20 MAY
18 - 22 MAY
20 – 24 MAY
22 – 26 MAY
24 – 28 MAY
26 – 30 MAY
28 – 01 JUN
30 – 03 JUN

15 - 19 MAY
17 - 21 MAY
19 - 23 MAY
21 – 25 MAY
23 – 27 MAY
25 – 29 MAY
27 – 31 MAY
29 – 02 JUN
31 – 04 JUN

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

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.ZE/7C/TW/LJ

13,900.-

13,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

อัตราค่าบริการ เดือนสิงหาคม 2560

พักเดี่ยวเพิ่ม

01 - 05 AUG 02 - 06 AUG
03 - 07 AUG 04 - 08 AUG
05 - 09 AUG
06 - 10 AUG
07 - 11 AUG
พีเรียตเดินทาง
08 - 12 AUG
09 - 13 AUG
10 - 14 AUG
11 - 15 AUG 12 - 16 AUG

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.4,900.-

ZE/7C/TW/LJ

13,900.-

13,900.-

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

13 - 17 AUG
15 - 19 AUG
17 - 21 AUG
19 - 23 AUG
20 - 24 AUG
21 - 25 AUG
22 – 26 AUG
24 – 28 AUG
26 - 30 AUG
27 - 31 AUG
28 - 01 SEP
29 - 02 SEP
30 - 03 SEP
31 - 04 SEP

14 - 18 AUG
16 - 20 AUG
18 - 22 AUG

23 - 27 AUG
25 - 29 AUG

ZE/7C/TW/LJ

13,900.-

13,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

13,900.-

13,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

13,900.-

13,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

อัตราค่าบริการ เดือนสิงหาคม 2560

อัตราค่าบริการ เดือนกันยายน 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

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

อัตราค่าบริการ เดือนกันยายน 2560
พีเรียตเดินทาง
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

เด็กไม่เสริมเตียง

ZE/7C/TW/LJ

13,900.-

13,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

13,900.-

13,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ :
- หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้ หญ่
- หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900 บาท /ท่าน

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, ศูนย์น้ ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการเข้าร้าน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 8,000.-บาท***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***

**กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชาระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน

การเดินทางภายใน 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 าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 หรือ 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
๊ ADAPTER
 ปลักไฟ
อัตราทัวร์ไม่รวม :
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท (30,000 วอน)ต่อ ทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการ
ยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
หมายเหตุ :
**จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
1. เที่ ยวบิน ราคาและรายการท่ องเที่ ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่ องจากไม่ผ่านการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร

เดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือ ถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ **การ
พิ จ ารณาเป็ นเอกสิ ท ธิ์ แ ละวิ จ ารณญาณของเจ้า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้า เมื อ งและเจ้า หน้ า ที่ ก รมแรงงานเท่ า นั้ น ซึ่ ง อยู่
นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
4. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้ น ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของ
บริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ทา่ นไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. หนังสือเดินทาง (PASSPORTS) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ น
ไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์
ไม่ชารุด หรือฉีกขาด
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
7. หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (INVOICE) กรุณาชาระเงินมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อม
หน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุ กอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
12. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
13. ในกรณี ที่ ลู ก ค้า ตั้ ง ครรภ์ ต้ อ งมี ใ บรั บ รองจากแพทย์ ว่ า สามารถเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วได้ และมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 7
วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
14. กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
15. กรณีที่ท่านซื้ อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,00
0,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก :
- ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 50%
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จา่ ย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
- ในกรณีกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด
***พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป

ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่เรียบร้อย
แล้ว ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง - ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือ
กรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้า
ออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั
ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น

