SEOUL SUPER ZAPP !!
(พักโซล 4 ดาว ย่านฮงแด 3 คืน)

ไฮไลท์ โปรแกรม
* บินตรงโดยสายการบินไทย ช้อปปิ้ งเต็มที่กบั น้ าหนักระเป๋ า 30 กก. บริ การอาหารและเครื่ องดื่ม พร้อมสะสมไมล์ 50%
* พัก 4 ดาว 3 คืน ย่านฮงแด (แหล่งช้อปปิ้ ง กินดื่ม ผับ ร้านอาหาร ร้านหมูยา่ ง)
* เที่ยวครบไฮไลท์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ,ทากิมจิ+ใส่ ชุดฮันบก , โซลทาวเวอร์ , ช้อปปิ้ งเมียงดง,พระราชวังเคียงบ็อค
* อิสระฟรี เดย์ 1 วัน ท่องเที่ยวตามใจ นอนดึก ตื่นสายได้ตามอัธยาศัย
* อร่ อยกับเมนู อาหารยอดฮิต หมูยา่ งเกาหลี , ไก่พะโล้จิมดัก , ชาบู ชาบู เกาหลี
วัน
1
2
3
4
5

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ-อินชอน
ทากิมจิ+ใส่ ชุดฮันบก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซลทาวเวอร์ -ศูนย์โสมรัฐบาล-COSMETIC SHOP-ช้อปปิ้ งเมียงดง
อิสระฟรี เดย์ (ไม่มีรถ-ไกด์)
ร้านน้ ามันสน-ร้านสมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู-พระราชวังเคียงบ็อค –
ร้านพลอยอเมทิส- SUPERMARKET-สนามบินอินชอน
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เช้ า
-





กลางวัน เย็น
-







-

-



โรงแรมทีพ่ กั
MARIGOLD HTL
MARIGOLD HTL
MARIGOLD HTL
-

อัตราค่ าบริการ (พักห้ องละ 2-3 ท่ าน)

พักเดีย่ วเพิ่ม

22,900.-

6,900.-

ราคานีไ้ ม่ รวม
1. ค่าชุดประจาชาติเกาหลี (ฮันบก) ประมาณ 20,000 วอน
2. ค่าทิปไกด์+คนขับรถ 1,200 บาท ต่อท่านต่อทริ ป (หรื อ 40,000 วอน)

โปรแกรมการเดินทาง วันที่ 31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2561
วันพฤหัสบดีที่ 31 พ.ค.61 (1) กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
20.30 น. คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ C
สายการบินไทย (TG) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ
รอต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
23.30 น. บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 656 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
วันศุกร์ ที่ 1 มิ.ย.61 (2)
ทากิมจิ+ใส่ ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – โซล
06.55 น เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี นาท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้น
สมัยโชชอนโดยชาวบ้านจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กินได้ในทุกฤดูกาล ชาวเกาหลีจะนากิมจิใส่ ลงใน
อาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ข้าวสวย ซุ ป ข้าวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่า และเบอร์ เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็ น
อาหารประจาชาติของคนเกาหลี ที่ไม่วา่ มื้อไหนจะต้องมีกิมจิเป็ นเครื่ องเคียงประจาโต๊ะอาหารในทุกมื้อ คน
เกาหลีในสมัยก่อนนิยมทากิมจิไว้กินเองที่บา้ น ซึ่ งกิมจิน้ นั มีมากกว่า 100 ชนิด ดังนั้นสู ตรต้นตาหรับของแต่ละ
บ้านจึงไม่เหมือนกัน ให้ท่านได้เรี ยนรู ้ส่วนผสมของการทากิมจิและได้ฝึกลองทาด้วยฝี มือของตัวเองพร้อมนา
ทุกท่านได้ใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” และถ่ายรู ปภาพความประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คาลบิ
บ่ าย
เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่ งตั้งอยูท่ ่ามกลางหุ บเขา พบ
กับ ”FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระการตา สนุกสุ ดมันกับบัตร FREE PASS ที่ท่าน
สามารถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ทุกชนิดไม่จากัดจานวนครั้ง พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุกท่านไม่ควรพลาด TPage 2

EXPRESS พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซ่ ึ งเต็มสะพรั่งกลางลาน โดยถูกจัดไว้เป็ นTHEME
ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:สวนดอกกุหลาบ / สิ งหาคม-กันยายน:
สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน:สวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ยงั สามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี พบกับไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิ งโตและแม่เสื อนับเป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโต คู่แรกในโลก
นอกจากนั้นให้ท่านได้ตื่นตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความน่ารักของสัตว์ต่างๆ และได้เพลิดเพลินกับการให้
อาหารหมีที่ทุกท่านไม่ควรพลาด

ค่า

รับประทานอาหารค่า เมนู ชาบู ชาบู
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั MARRY GOLD HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันเสาร์ ที่ 2 มิ.ย.61 (3)
โซลทาวเวอร์ – ศู นย์ โสมรัฐบาล – COSMETIC SHOP – ตลาดเมียงดง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านย้อนรอยละครซี รียเ์ กาหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นัม
ซาน” ภูเขาแห่งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลางกรุ งโซล บนยอดเขามีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูง
ที่สุดในโลกมีความสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล นาท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT (ไม่ รวมค่ า
ลิฟท์) ให้ท่านได้ถ่ายรู ปและสัมผัสความน่ารักของวัยรุ่ นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้าน
ของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลากหลายสี
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นาท่านสู่ ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึ่ งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่าน
ได้เลือกซื้ อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้ อเป็ นของ
ฝากจากประเทศเกาหลี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม
บ่ าย
จากนั้นนาท่าน ศูนย์ รวมเครื่ องสาอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO
ให้ท่านได้เลือกซื้ อในราคาพิเศษ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี ท่าน
สามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของเกาหลีได้ที่นี่ โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ
เครื่ องสาอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีก
ทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่น้ ี
ค่า
รับประทานอาหารค่า เมนู โอซัมบุลโกกิ
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั MARRY GOLD HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันอาทิตย์ ที่ 3 มิ.ย.61 (4)
อิสระฟรีเดย์ (ไม่ มีรถ-ไกด์ บริการ)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระท่านท่องเที่ยวกรุ งโซลหรื อเมืองใกล้เคียงได้ตามอัธยาศัย เดินทางได้ง่ายโดยการขนส่ งสาธารณะ ไม่วา่ จะ
เป็ น รถบัส รถไฟใต้ดิน หรื อแท็กซี่ ที่ค่าโดยสารไม่แพง สถานที่ท่องเที่ยวแนะนา ดังนี้
- ย่านอินซาดง หากอยากสัมผัสวัฒนธรรมประเพณี แบบเกาหลีในใจกลางเมือง เชิญเยีย่ มชมอินซาดง ที่ซ่ ึงมี
ทั้งห้องแสดงงานศิลปะ ร้านขายเครื่ องแกะสลักแบบพื้นเมือง ร้านขายวัตถุโบราณ ภัตตาคารและร้านน้ าชา
ตามแบบเกาหลี นับเป็ นสถานที่สาหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งการพบกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม
นอกจากนี้แถบนี้ยงั เป็ นแหล่งวัตถุโบราณ ทั้งภาพเขียนเก่าแก่ งานเครื่ องปั้ นดินเผางานกระดาษ และเครื่ อง
เรื อนเก่า มีอยูท่ ี่นี่ท้ งั หมด ห้องแสดงงานศิลปะในช่วงราว ๆ ทศวรรษที่ 70 ในอินซาดง ทาให้ที่นี่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมอย่างแท้จริ ง เมื่อครั้งที่พระราชินีอลิซาเบธที่ 2 เสด็จเยือนอินซาดงในปี 1999 นั้น
ท่านได้ตรัสชมเชยงานศิลปะโบราณที่ท่านได้ทอดพระเนตรอย่างมากมาย ในช่วงวันเสาร์ อาทิตย์ อินซาดง
จะเป็ นเขตปลอดยวดยานพาหนะ (วันเสาร์ เวลา 14.00 น. - 22.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 10.00 น. - 22.00
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-

-

-

-

น.) และมีตลาดนัดขายของเก่า เครื่ องประดับ และงานศิลปะต่าง ๆ ซึ่ งสิ นค้าในตลาดนัดไม่ได้มีเฉพาะ
สิ นค้าเกาหลีเท่านั้น นักท่องเที่ยวยังสามารถพบผลิตภัณฑ์จากทัว่ ทุกมุมโลกได้ที่นี่ดว้ ยเช่นกัน
ย่ านกาโรซู กลิ GAROSU-GIL หรื อ GAROSUGIL แหล่งรวมแฟชัน่ คาเฟ่ สุ ดฮิปของชาวเกาหลี โดยมี
ความยาวของถนนประมาณ 700 เมตร เป็ นถนนที่มีครบทุกรส ทั้งร้านเสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ ใน
แบบที่เรี ยกว่าฮิปและยูนีค ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นร้านของเหล่านักออกแบบที่มีชื่อเสี ยงและนักออกแบบ
อิสระรุ่ นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสิ นค้าแบรนด์เนม
ตึก SM , YG , JYP ตามรอยศิลปิ นเกาหลีชื่อดังจากค่ายเพลงต่างๆ ที่ ตึก SM,YG, JYP
EWHA WOMENS' UNIVERSITY เป็ นมหาวิทยาลัยแห่งแรกสาหรับนักศึกษาหญิงที่มีความทันสมัย
มาก ก่อตั้งขึ้นในปี 1866 โดยมิชชันนารี ชาวอเมริ กนั ที่ชื่อ MARY F. SCRANTON สาหรับ THE EWHA
CAMPUS COMPLEX (#ECC) นั้น ตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 ที่นี่เป็ นมหาวิทยาลัยชั้นใต้ดินของเกาหลีที่ใหญ่
ที่สุด และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ด้วยความสวยงามของอาคารที่สร้างด้วยอิฐที่ทาให้ความคลาสสิ คมาเจอ
กับความทันสมัยได้อย่างลงตัวและกลมกลืน ถ่ายรู ปกับทางเข้ามหาวิทยาลัยสุ ดอาร์ ท
SOME SEVIT หรื อ อ่านตามภาษาเกาหลีออกเสี ยงว่า "เซบิทซอม" แปลว่า เกาะ คือเกาะเทียมที่ได้มีการ
ปรับปรุ งใหม่ ให้กลายเป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจของกรุ งโซล ที่ต้ งั อยูก่ ลางแม่น้ าฮัน ใกล้กบั สะพานพัน
โพ เป็ นเกาะเทียมแห่งแรกที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นผิวของแม่น้ าฮัน เป็ นสถาปั ตยกรรมกลางน้ าที่มีการเปิ ดไฟแสดง
ให้ชมในตอนกลางคืน และมีจุดให้ชมวิว รวมถึงใช้เป็ นที่จดั นิทรรศการและการประชุมต่างๆ เปิ ดให้
ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าไปชมด้านในได้ รวมถึงภายในยังมีท้ งั สิ่ งบันเทิงต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นศิลปะ
แกลลอรี ร้านกาแฟ และร้านอาหาร
ย่านคังนัม ย่านธุ รกิจ เป็ นย่านไฮโซ แหล่งรวมร้านค้า ร้านอาหาร และร้านเสื้ อผ้า ห้างสรรพสิ นค้า ชื่อดัง
เช่น ถนนช้อปปิ้ งอัพกูจอง โรดิโอ , วัดบงอึนซา , ถนนช้อปปิ้ งชองดัมดง , ห้าง COEX , LOTTE TOWER
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่า (ไม่ มีรถและไกด์ บริการ)**

นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั MARRY GOLD HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันจันทร์ ที่ 4 มิ.ย.61 (5)
เช้ า

ร้ านนา้ มันสน – ศูนย์ สมุนไพรฮ็อตเก็ตนามู – พระราชวังเคียงบ็อค - ร้ านพลอยอเมทิส
– SUPERMARKET – สนามบินอินชอน – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้ านสมุนไพร RED PINE (นา้ มันสน) เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มี
สรรพคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย จากนั้นนาท่านเดินทางสู่
ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนือ

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุ
ในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3
ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 30 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ นาท่านท่องเที่ยวตลอด
รายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ
สู ญเสี ย อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวร
สิ้ นเชิง 1,000,000 บาท
การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หาก
ท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่าย
เพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่านละ 40,000
วอน หรื อ 1,200 บาท ต่ อท่านตลอดทั้งทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการ
ใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบิน
กาหนด (ปกติ 30 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยม
เอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุด
บัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทาง
บริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่าย
ค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
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น้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วย
ดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร
และยา
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู จิมดัก
บ่ าย
จากนั้นนาท่านเที่ยวชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังแห่งนี้เป็ นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
ของกรุ งโซล เป็ นพระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุ งโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้า
แทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีน้ นั ภายในพระราชวังมีอาคารและตาหนักต่างๆ มากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการ
รุ กรานของญี่ปุ่น อาคารส่ วนใหญ่ก็ได้ถูกทาลายลงเหลืออยูเ่ พียงแค่ 10 หลังเท่านั้น คาว่า “เคียงบกกุง”
หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริ เวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปั ตยกรรมที่น่าสนใจ
ดังนี้คือ “พระที่นงั่ คึนจองวอง (GEUNJEONGJEON)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (HYANGWONJEONG)” ซึ่ง
ตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณสระน้ ามีทศั นียภาพที่สวยงามมาก และรอบๆ บริ เวณตรงประตูจอนชุลมุน
(มีบริการเช่ าชุ ดฮันบกสาหรั บผู้ทสี่ นใจถ่ ายรู ปซึมซับบรรยากาศภายในพระราชวัง เพื่อความทรงจาดีๆ กรุ ณา
ติดต่ อเซลล์ทจี่ องทัวร์ ก่อนล่ วงหน้ า)
จากนั้นเดินทางสู่ ร้ านพลอยอเมทิส หรื อพลอยสี ม่วงถือเป็ นอัญมนีที่คนเกาหลีนิยมนามาทาเครื่ องประดับมาก
ที่สุด เนื่องจากเชื่อว่าเมื่อสวมใส่ อเมทิสต์แล้วจะทาให้สุขภาพดีและมีโชคลาภ ซึ่งในปี 1987 ประเทศเกาหลีได้
กาหนดและประกาศให้อเมทิสต์หรื อซาซู จองเป็ นพลอยประจาชาติของประเทศเกาหลี ได้เวลานาท่านสู่
สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่ งท่าน
สามารถเลือกซื้ อสิ นค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้
กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อน
กลับเมืองไทย
21.20 น. เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินไทย เทีย่ วบินที่ TG 657 (บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง)
01.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่ วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่ งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผู ้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
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4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั ขอปรับ
ท่านละ 300 USD
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
** การยกเลิกไม่นบั วันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิก
การเดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการ
คืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้ อขายแบบมีเงื่อนไขกับสาย
การบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วง
วันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั
ฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น
4. ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน
, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงาน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้า)
5. ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแล้ว
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6.
7.
8.

ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆแล้ว ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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