รหัส โปรแกรมทัวร์

OZ-L40-HASHTA KR_OCT

HASHTAG KOREA IN LOVE

ไฮไลท์ โปรแกรม
* บินตรงโดย ASIANA AIRLINE ช้อปปิ้ งเต็มที่กบั น้ ำหนักระเป๋ ำ 23 กก.
บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่ม พร้อมสะสมไมล์ 50%
* พัก 3 ดำว 3 คืน
* เที่ยวครบไฮไลท์ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ,ทำกิมจิ+ใส่ ชุดฮันบก , โซลทำวเวอร์ , ช้อปปิ้ งเมียงดง,พระรำชวังเคียงบ็อค
* อิสระฟรี เดย์ 1 วัน ท่องเที่ยวตำมใจ นอนดึก ตื่นสำยได้ตำมอัธยำศัย
* อร่ อยกับเมนู อำหำรยอดฮิต หมูยำ่ งเกำหลี , ไก่พะโล้จิมดัก , ชำบู ชำบู เกำหลี
วัน
1
2
3
4
5

โปรแกรมการเดินทาง
กรุ งเทพฯ-อินชอน
ทำกิมจิ+ใส่ ชุดฮันบก-สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
โซลทำวเวอร์ -ศูนย์โสมรัฐบำล-COSMETIC SHOP-ช้อปปิ้ งเมียงดง
อิสระฟรี เดย์ (ไม่มีรถ-ไกด์)
ร้ำนน้ ำมันสน-ร้ำนสมุนไพรฮ็อกเก็ตนำมู-พระรำชวังเคียงบ็อค –
ร้ำนพลอยอเมทิส- SUPERMARKET-สนำมบินอินชอน
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ตุลาคม 2561
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4-8 , 11-15 , 18-22 ก.ค.61

19,991.-

12-16 ต.ค.61
พักเดีย่ ว (จ่ ายเพิม่ )
จอยแลนด์

21,991.6,900.7,900.-

ราคานีไ้ ม่ รวม
1. ค่ำชุดประจำชำติเกำหลี (ฮันบก) ประมำณ 20,000 วอน
2. ค่ำทิปไกด์+คนขับรถ 1,500 บำท ต่อท่ำนต่อทริ ป (หรื อ 50,000 วอน)
วันแรก กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมิ
21.30
คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมำย สนามบินสุ วรรณภูมิ อำคำรผูโ้ ดยสำรระหว่ำงประเทศ ชั้น 4 เคำน์เตอร์ K สำย
กำรบิน ASIANA AIRLINE (OZ) (ลงประตูทำงเข้ำหมำยเลข 6) โดยมีหวั หน้ำทัวร์และเจ้ำหน้ำที่ของบริ ษทั ฯ
รอต้อนรับและอำนวยควำมสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
01.30
บินลัดฟ้ำสู่ ประเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน ASIANA AIRLINE (OZ) เที่ยวบินที่ OZ 742 บริ กำรอำหำร
และเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
วันทีส่ อง ทากิมจิ+ใส่ ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – โซล
09.15 น เดินทำงถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกำหลีใต้ หมำยเหตุ: เวลำท้องถิ่นเร็ วกว่ำประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจำกผ่ำนกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกรเกำหลี นำท่ำนเดินทำงสู่ กิมจิแลนด์ เล่ำกันว่ำกิมจิเกิดขึ้น
สมัยโชชอนโดยชำวบ้ำนจะเก็บผักสดหมักไว้ในไหเพื่อไว้กินได้ในทุกฤดูกำล ชำวเกำหลีจะนำกิมจิใส่ ลงใน
อำหำรแทบทุกชนิด ตั้งแต่ ข้ำวสวย ซุ ป ข้ำวผัด สตู บะหมี่ จนกระทั้งพิซซ่ำ และเบอร์ เกอร์ ”กิมจิ” จึงถือเป็ น
อำหำรประจำชำติของคนเกำหลี ที่ไม่วำ่ มื้อไหนจะต้องมีกิมจิเป็ นเครื่ องเคียงประจำโต๊ะอำหำรในทุกมื้อ คน
เกำหลีในสมัยก่อนนิยมทำกิมจิไว้กินเองที่บำ้ น ซึ่ งกิมจิน้ นั มีมำกกว่ำ 100 ชนิด ดังนั้นสู ตรต้นตำหรับของแต่ละ
บ้ำนจึงไม่เหมือนกัน ให้ท่ำนได้เรี ยนรู ้ส่วนผสมของกำรทำกิมจิและได้ฝึกลองทำด้วยฝี มือของตัวเองพร้อมนำ
ทุกท่ำนได้ใส่ ชุดประจำชำติเกำหลี “ฮันบก” และถ่ำยรู ปภำพควำมประทับใจ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู คาลบิ
บ่ าย
เดินทำงสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลำงแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่ งตั้งอยูท่ ่ำมกลำงหุ บเขำ พบ
กับ ”FESTIVALWORLD” กำรแสดงขบวนพำเหรดอันตระกำรตำ สนุกสุ ดมันกับบัตร FREE PASS ที่ท่ำน
สำมำรถเลือกเล่นเครื่ องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พบกับเครื่ องเล่นใหม่ที่ทุกท่ำนไม่ควรพลำด TPage 2
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EXPRESS พร้อมเก็บภำพควำมประทับใจกับสวนดอกไม้ซ่ ึ งเต็มสะพรั่งกลำงลำน โดยถูกจัดไว้เป็ นTHEME
ตำมฤดูกำล (มีนำคม-เมษำยน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภำคม-มิถุนำยน:สวนดอกกุหลำบ / สิ งหำคม-กันยำยน:
สวนดอกลิลลี่/ ตุลำคม-พฤศจิกำยน:สวนดอกเบญจมำศ) นอกจำกนี้ยงั สำมำรถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่ำ
ซำฟำรี พบกับไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่ำงพ่อสิ งโตและแม่เสื อนับเป็ นแฝดผสมเสื อ-สิ งโต คู่แรกในโลก
นอกจำกนั้นให้ท่ำนได้ตื่นตำในสวนสัตว์ซำฟำรี ชมควำมน่ำรักของสัตว์ต่ำงๆ และได้เพลิดเพลินกับกำรให้
อำหำรหมีที่ทุกท่ำนไม่ควรพลำด

ค่า

รับประทานอาหารค่า เมนู ชาบู ชาบู
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั THE M HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม โซลทาวเวอร์ – ศูนย์ โสมรั ฐบาล – COSMETIC SHOP – ตลาดเมียงดง
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นำท่ำนย้อนรอยละครซี รียเ์ กำหลีดงั MY NAME IS KIM SAM SOON และ BOY OVER FLOWER ที่ “นัม
ซำน” ภูเขำแห่งเดียวที่ต้ งั อยูใ่ จกลำงกรุ งโซล บนยอดเขำมีหอ SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูง
ที่สุดในโลกมีควำมสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ ำทะเล นำท่ำนสู่ NAMSAN VIEW POINT (ไม่ รวมค่ า
ลิฟท์) ให้ท่ำนได้ถ่ำยรู ปและสัมผัสควำมน่ำรักของวัยรุ่ นเกำหลี นิยมมำคล้องกุญแจไว้ดว้ ยกันระเบียงทุกด้ำน
ของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจหลำกหลำยสี
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นำท่ำนสู่ ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึ่ งรับรองคุณภำพจำกรัฐบำล เป็ นโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ำมีคุณภำพดีที่สุด ให้ท่ำน
ได้เลือกซื้ อโสมคุณภำพและรำคำถูกกว่ำไทย 2 เท่ำ โสมเกำหลีถือเป็ นยำบำรุ งร่ ำงกำย หรื อสำมำรถซื้ อเป็ นของ
ฝำกจำกประเทศเกำหลี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม
บ่ าย
จำกนั้นนำท่ำน ศูนย์ รวมเครื่ องสาอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO
ให้ท่ำนได้เลือกซื้ อในรำคำพิเศษ ถึงเวลำพำทุกท่ำนไปช้อปปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี ท่ำน
สำมำรถเลือกสิ นค้ำเทรนด์แฟชัน่ ล่ำสุ ดของเกำหลีได้ที่นี่ โดยเฉพำะสิ นค้ำวัยรุ่ นเช่นเสื้ อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ ำ
เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ นค้ำจำกแบรนด์เกำหลีโดยเฉพำะ
เครื่ องสำอำง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีก
ทั้งยังมีร้ำนกำแฟ ร้ำนอำหำรต่ำงๆ ท่ำนสำมำรถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่น้ ี
ค่า
รับประทานอาหารค่า เมนู โอซัมบุลโกกิ
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั THE M HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ อิสระฟรีเดย์ (ไม่ มีรถ-ไกด์ บริการ)
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
อิสระท่ำนท่องเที่ยวกรุ งโซลหรื อเมืองใกล้เคียงได้ตำมอัธยำศัย เดินทำงได้ง่ำยโดยกำรขนส่ งสำธำรณะ ไม่วำ่ จะ
เป็ น รถบัส รถไฟใต้ดิน หรื อแท็กซี่ ที่ค่ำโดยสำรไม่แพง สถำนที่ท่องเที่ยวแนะนำ ดังนี้
- ย่านอินซาดง หำกอยำกสัมผัสวัฒนธรรมประเพณี แบบเกำหลีในใจกลำงเมือง เชิญเยีย่ มชมอินซำดง ที่ซ่ ึงมี
ทั้งห้องแสดงงำนศิลปะ ร้ำนขำยเครื่ องแกะสลักแบบพื้นเมือง ร้ำนขำยวัตถุโบรำณ ภัตตำคำรและร้ำนน้ ำชำ
ตำมแบบเกำหลี นับเป็ นสถำนที่สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตอ้ งกำรพบกับวัฒนธรรมเกำหลีแบบดั้งเดิม
นอกจำกนี้แถบนี้ยงั เป็ นแหล่งวัตถุโบรำณ ทั้งภำพเขียนเก่ำแก่ งำนเครื่ องปั้ นดินเผำงำนกระดำษ และเครื่ อง
เรื อนเก่ำ มีอยูท่ ี่นี่ท้ งั หมด ห้องแสดงงำนศิลปะในช่วงรำว ๆ ทศวรรษที่ 70 ในอินซำดง ทำให้ที่นี่เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวทำงวัฒนธรรมอย่ำงแท้จริ ง เมื่อครั้งที่พระรำชินีอลิซำเบธที่ 2 เสด็จเยือนอินซำดงในปี 1999 นั้น
ท่ำนได้ตรัสชมเชยงำนศิลปะโบรำณที่ท่ำนได้ทอดพระเนตรอย่ำงมำกมำย ในช่วงวันเสำร์ อำทิตย์ อินซำดง
จะเป็ นเขตปลอดยวดยำนพำหนะ (วันเสำร์ เวลำ 14.00 น. - 22.00 น. และวันอำทิตย์ เวลำ 10.00 น. - 22.00
น.) และมีตลำดนัดขำยของเก่ำ เครื่ องประดับ และงำนศิลปะต่ำง ๆ ซึ่ งสิ นค้ำในตลำดนัดไม่ได้มีเฉพำะ
สิ นค้ำเกำหลีเท่ำนั้น นักท่องเที่ยวยังสำมำรถพบผลิตภัณฑ์จำกทัว่ ทุกมุมโลกได้ที่นี่ดว้ ยเช่นกัน
- ย่ านกาโรซู กลิ GAROSU-GIL หรื อ GAROSUGIL แหล่งรวมแฟชัน่ คำเฟ่ สุ ดฮิปของชำวเกำหลี โดยมี
ควำมยำวของถนนประมำณ 700 เมตร เป็ นถนนที่มีครบทุกรส ทั้งร้ำนเสื้ อผ้ำ รองเท้ำ เครื่ องประดับ ใน
แบบที่เรี ยกว่ำฮิปและยูนีค ซึ่ งส่ วนใหญ่จะเป็ นร้ำนของเหล่ำนักออกแบบที่มีชื่อเสี ยงและนักออกแบบ
อิสระรุ่ นใหม่ของเกำหลีไปจนถึงสิ นค้ำแบรนด์เนม
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- ตึก SM , YG , JYP ตำมรอยศิลปิ นเกำหลีชื่อดังจำกค่ำยเพลงต่ำงๆ ที่ ตึก SM,YG, JYP
- EWHA WOMENS' UNIVERSITY เป็ นมหำวิทยำลัยแห่งแรกสำหรับนักศึกษำหญิงที่มีควำมทันสมัย
มำก ก่อตั้งขึ้นในปี 1866 โดยมิชชันนำรี ชำวอเมริ กนั ที่ชื่อ MARY F. SCRANTON สำหรับ THE EWHA
CAMPUS COMPLEX (#ECC) นั้น ตั้งขึ้นเมื่อปี 2008 ที่นี่เป็ นมหำวิทยำลัยชั้นใต้ดินของเกำหลีที่ใหญ่
ที่สุด และเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม ด้วยควำมสวยงำมของอำคำรที่สร้ำงด้วยอิฐที่ทำให้ควำมคลำสสิ คมำเจอ
กับควำมทันสมัยได้อย่ำงลงตัวและกลมกลืน ถ่ำยรู ปกับทำงเข้ำมหำวิทยำลัยสุ ดอำร์ ท
- SOME SEVIT หรื อ อ่ำนตำมภำษำเกำหลีออกเสี ยงว่ำ "เซบิทซอม" แปลว่ำ เกำะ คือเกำะเทียมที่ได้มีกำร
ปรับปรุ งใหม่ ให้กลำยเป็ นสถำนที่พกั ผ่อนหย่อนใจของกรุ งโซล ที่ต้ งั อยูก่ ลำงแม่น้ ำฮัน ใกล้กบั สะพำนพัน
โพ เป็ นเกำะเทียมแห่งแรกที่ต้ งั อยูบ่ นพื้นผิวของแม่น้ ำฮัน เป็ นสถำปั ตยกรรมกลำงน้ ำที่มีกำรเปิ ดไฟแสดง
ให้ชมในตอนกลำงคืน และมีจุดให้ชมวิว รวมถึงใช้เป็ นที่จดั นิทรรศกำรและกำรประชุมต่ำงๆ เปิ ดให้
ประชำชนและนักท่องเที่ยวเข้ำไปชมด้ำนในได้ รวมถึงภำยในยังมีท้ งั สิ่ งบันเทิงต่ำงๆ ไม่วำ่ จะเป็ นศิลปะ
แกลลอรี ร้ำนกำแฟ และร้ำนอำหำร
- ย่านคังนัม ย่ำนธุ รกิจ เป็ นย่ำนไฮโซ แหล่งรวมร้ำนค้ำ ร้ำนอำหำร และร้ำนเสื้ อผ้ำ ห้ำงสรรพสิ นค้ำ ชื่อดัง
เช่น ถนนช้อปปิ้ งอัพกูจอง โรดิโอ , วัดบงอึนซำ , ถนนช้อปปิ้ งชองดัมดง , ห้ำง COEX , LOTTE TOWER
**อิสระอาหารกลางวันและอาหารค่า (ไม่ มีรถและไกด์ บริการ)**
นาท่ านเข้ าสู่ ทพี่ กั THE M HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้ า

ร้ านนา้ มันสน – ศูนย์ สมุนไพรฮ็อตเก็ตนามู – พระราชวังเคียงบ็อค - ร้ านพลอยอเมทิส – SUPERMARKET –
สนามบินอินชอน – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่ ร้ านสมุนไพร RED PINE (นา้ มันสน) เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจำกน้ ำมันสน ที่มี
สรรพคุณช่วยบำรุ งร่ ำงกำย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอำหำรและรักษำสมดุลในร่ ำงกำย จำกนั้นนำท่ำนเดินทำงสู่
ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิดนี้ เจริ ญเติบโตในป่ ำลึกบนภูเขำที่ปรำศจำกมลภำวะและระดับสู งเหนือ
น้ ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนำมูน้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกำหลีรุ่นใหม่ เพรำะมีผลช่วย
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ดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลำยจำกำรดื่มแอลกอฮอล์ กำแฟ บุหรี่ สำรตกค้ำงจำกอำหำร
และยำ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน เมนู จิมดัก
บ่ าย
จำกนั้นนำท่ำนเที่ยวชม พระราชวังเคียงบ็อค พระรำชวังแห่งนี้เป็ นทั้งสัญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิต
ของกรุ งโซล เป็ นพระรำชวังที่มีขนำดใหญ่และเก่ำแก่ที่สุดในกรุ งโซล สร้ำงขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ำ
แทโจ รำชวงศ์โชซอน เดิมทีน้ นั ภำยในพระรำชวังมีอำคำรและตำหนักต่ำงๆ มำกกว่ำ 200 หลัง แต่เมื่อมีกำร
รุ กรำนของญี่ปุ่น อำคำรส่ วนใหญ่ก็ได้ถูกทำลำยลงเหลืออยูเ่ พียงแค่ 10 หลังเท่ำนั้น คำว่ำ “เคียงบกกุง”หมำยถึง
พระรำชวังแห่งพรที่มีแสงสว่ำง ภำยในบริ เวณของพระรำชวังแห่งนี้มีสถำปั ตยกรรมที่น่ำสนใจดังนี้คือ “พระที่
นัง่ คึนจองวอง (GEUNJEONGJEON)”และ “ศำลำเคียงฮวยรู (HYANGWONJEONG)” ซึ่ งตั้งอยูภ่ ำยในบริ เวณ
สระน้ ำมีทศั นียภำพที่สวยงำมมำก และรอบๆ บริ เวณตรงประตูจอนชุลมุน
(มีบริการเช่ าชุ ดฮันบกสาหรั บผู้ทสี่ นใจถ่ ายรู ปซึมซับบรรยากาศภายในพระราชวัง เพื่อความทรงจาดีๆ กรุ ณา
ติดต่ อเซลล์ทจี่ องทัวร์ ก่อนล่ วงหน้ า)
จำกนั้นเดินทำงสู่ ร้ านพลอยอเมทิส หรื อพลอยสี ม่วงถือเป็ นอัญมนีที่คนเกำหลีนิยมนำมำทำเครื่ องประดับมำก
ที่สุด เนื่องจำกเชื่อว่ำเมื่อสวมใส่ อเมทิสต์แล้วจะทำให้สุขภำพดีและมีโชคลำภ ซึ่งในปี 1987 ประเทศเกำหลีได้
กำหนดและประกำศให้อเมทิสต์หรื อซำซู จองเป็ นพลอยประจำชำติของประเทศเกำหลี ได้เวลำนำท่ำนสู่
สนามบินอินชอน ระหว่ำงทำงพำท่ำนแวะละลำยเงินวอนที่ร้ำนค้ำสนำมบิน SUPER MARKET ซึ่ งท่ำน
สำมำรถเลือกซื้ อสิ นค้ำเกำหลีได้อีกรอบ โดยเฉพำะของกิน เช่น บะหมี่ซินรำเมียน (มำม่ำสไตล์เกำหลี) อูดง้
กิมจิ ขนมช๊อคโก้พำย น้ ำจิ้มปรุ งรสหมูยำ่ งเกำหลี ไก่ต๋ ุนโสมสำเร็ จรู ป ผลไม้ตำมฤดูกำล ในรำคำพิเศษก่อน
กลับเมืองไทย
19.30 น. เดินทำงกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสำยกำรบิน ASIANA AIRLINE (OZ) เที่ยวบินที่ OZ 741 บริ กำรอำหำรและเครื่ องดื่มบนเครื่ อ
23.10 น. ถึงท่ำอำกำศยำนสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภำพ พร้อมควำมประทับใจ

Page 6

รหัส โปรแกรมทัวร์

1. ค่ำตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตำมเส้นทำงที่ระบุ
ในรำยกำรชั้นทัศนำจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่ำเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่ำอำหำรทุกมื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร
3. ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร
4. ค่ำที่พกั ตำมระบุในรำยกำร พักห้องละ 2 -3
ท่ำน ตำมโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่ำ
5. ค่ำรถรับ-ส่ ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร
6. ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 23 กก.
8. ค่ำหัวหน้ำทัวร์ นำท่ำนท่องเที่ยวตลอด
รำยกำรในต่ำงประเทศ
9. ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดินทำง
- กำรชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ
สู ญเสี ย อวัยวะ สำยตำหรื อ ทุพพลภำพถำวร
สิ้ นเชิง 1,000,000 บำท
กำรรักษำพยำบำลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง
500,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์)

1.
2.
3.
4.
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1. ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำทำหนังสื อเดินทำง, ค่ำ
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่ำซักรี ด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึง
ค่ำอำหำร และเครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำก
ท่ำนต้องกำรสั่งเพิ่ม กรุ ณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์ แล้วจ่ำย
เพิ่มเองต่ำงหำก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่านละ 50,000
วอน หรื อ 1,500 บาท ต่ อท่านตลอดทั้งทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
(กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการ
ใบกากับภาษี)
4. ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบิน
กำหนด (ปกติ 23 กก.)
5. ค่ำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ ตต่ำงด้ำว กรุ ณำเตรี ยม
เอกสำรคือ 1)พำสปอร์ ต 2)ใบประจำตัวคนต่ำงด้ำว 3)
ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4)สำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5)สมุด
บัญชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6)รู ปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทำง
บริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ ำเนินกำรยื่นวีซ่ำให้ท่ำนโดยจ่ำย
ค่ำบริ กำรต่ำงหำก(สำหรับหนังสื อเดินทำงต่ำงด้ำว
เจ้ำของหนังสื อเดินทำงต้องทำเรื่ องแจ้งเข้ำ-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่ำ)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
ในกำรจองครั้งแรก มัดจำท่ำนละ 5,000 บำท หรื อชำระทั้งหมด
ส่ วนที่เหลือชำระก่อนเดินทำง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชำระเงินส่ วนที่เหลือตำมเวลำที่กำหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในกำรบอก
ยกเลิกกำรเดินทำง
กำรจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่ งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย พร้อมกรอกรำยชื่อของผู ้
เดินทำงที่สะกดตรงตำมหนังสื อเดินทำง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หำกลูกค้ำต้องกำรขอแยกออกจำกกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตำมรำยกำรที่บริ ษทั กำหนด บริ ษทั ขอปรับ
ท่ำนละ 300 USD
การยกเลิก
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กำรยกเลิกกำรเดินทำงจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ กำรยกเลิกให้กบั เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำย
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันทำกำรขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15 วันทำกำรขึ้นไป
เก็บค่ำใช้จ่ำย 50% ของรำคำทัวร์
ยกเลิกกำรเดินทำงน้อยกว่ำ 1 - 14 วันทำกำร
เก็บค่ำใช้จ่ำยทั้งหมด 100 % ของรำคำทัวร์
** กำรยกเลิกไม่นบั วันเสำร์ อำทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ **
2. กำรขอยกเลิกกำรเดินทำงในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจำกร่ ำงกำยที่ไม่สำมำรถเดินทำงในช่วงเวลำที่จองได้ กำรยกเลิก
กำรเดินทำจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จำกโรงพยำบำลให้กบั เจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยขำยทั้งนี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจำรณำในกำร
คืนเงินให้กบั ลูกค้ำเป็ นกรณี ไป
3. ในกรณี ที่เจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมืองปฏิเสธกำรเข้ำ-ออกนอกประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนค่ำทัวร์ ไม่วำ่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทำงช่วงวันหยุด หรื อ เทศกำล บริ ษทั ฯได้มีกำรกำรันตีมดั จำ หรื อ ซื้ อขำยแบบมีเงื่อนไขกับสำย
กำรบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมำลำ), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ำมำช่วง
วันหยุด หรื อ เทศกำลดังกล่ำว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินค่ำมัดจำ หรื อ ค่ำทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกกำรเดินทำง ในกรณี ที่จำนวนผูเ้ ดินทำง ต่ำกว่ำ 15 ท่ำน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั
ฯ จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 7 วัน ก่อนกำรเดินทำง
2. เที่ยวบิน รำคำและรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
3. หนังสื อเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่ำนั้น
4. ทำงบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบค่ำเสี ยหำยใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่องมำจำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน
, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล, กำรเมือง, ภัยธรรมชำติ (โดยบริ ษทั ฯจะดำเนินกำรประสำนงำน
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ลูกค้ำ)
5. ทำงบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำด
ก่อนออกเดินทำงแล้ว
6. ทำงบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จำกควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7. เมื่อท่ำนตกลงชำระเงินไม่วำ่ ทั้งหมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษทั ฯจะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่ำงๆแล้ว ตำมที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
1.
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รหัส โปรแกรมทัวร์

8.

OZ-L40-HASHTA KR_OCT

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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