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SUMMER’S VACATION
โรงแรม/ที่พัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน

สายการบิน

EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

เล่นกีฬาฤดูหนาวสุดมันส์ และคลายร้ อนกับสวนน ้าแสนสนุกที่ ONE MOUNT SNOW
PARK + WATER PARK Iเดินเล่นในเมืองสีลกู กวาด LA PROVENCE I พร้ อม
สักการะขอพร ณ วัดโชเกซา I สนุกกับเครื่ องเล่นมากมายที่ EVERLAND I ช้ อปปิ ง้
อย่างจุใจ กับ PAJU OUTLET และย่านช้ อปชื่อดังอย่าง เมียงดง ทงแดมุนฮงอิก I ช้
อปของฝากสุดน่ารักที่ LINE FRIENDSSTORE I ชมโชว์สดุ อลังการ FANTA STICK
SHOW

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน
วัน

โปรแกรมการเดินทาง

โรงแรม/ที่พกั

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I LA PROVENCEIPAJU OUTLET I
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้ า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริ ม) ***
เตรี ยมชุดว่ายน ้า***

-

2

3

4

SUWON
หรื อเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
เรี ยนทากิมจิ + ชุดฮันบก I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่ องเล่นไม่จากัด) I FANTA
HOTEL หรื อ
STICK SHOW I ศูนย์การค้ าแฟชัน่ แห่งเกาหลีทงแดมุน I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
เทียบเท่า โรงแรม
(DDP) I ชมบรรยากาศดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN I นัง่ รถชมบรรยากาศแม่น ้าฮัน
มาตรฐาน
ศูนย์โสม I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์เวชสาอาง I นัง่ รถผ่านชมบลูเฮ้ าส์/อนุสาวรี ย์นกฟี นิกซ์ I
BENIKEA SEOUL
พระราชวังเคียงบก I พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ าน I N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) I ถนนแฟชัน่ ฮ HOTEL หรื อ
งอิกวอคกิ ้งสตรี ท I TRICK EYE MUSEUM I
เทียบเท่า โรงแรม
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE
มาตรฐาน
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วัดโชเกซา I หมูบ่ ้ านบุกชอนฮันอก I DUSTY FREE I คลองชองเกชอน I
ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์น ้ามันสนแดง I SUPERMARKET

5

-

\

SUMMER’S VACATION
#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
1

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน
คณะเดินทางพร้ อมกันที่จดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ณ เคาน์เตอร์
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้ าหน้ าทีจ่ ากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และ
อานวยความสะดวกในเรื่ องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ ต
ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศ
เกาหลีใต้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
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สายการบิน&รหัสเที่ยวบิน
EASTARJET : ZE512
EASTARJET : ZE514
JEJUAIR :7C2204
JINAIR
: LJ004
T’WAY
: TW102
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เวลาเดินทางจากประเทศไทย

เวลาเดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้

22.20 น.
01.55 น.
00.55 น.
22.40 น.
01.20 น.

06.00 น.
09.30 น.
08.15 น.
05.40 น.
08.35 น.

ข้ อแนะนาเพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึ ้นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้ องบรรจุในภาชนะ
ที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลติ ร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้ อยก็ไม่
สามารถนาติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ภาชนะทังหมดต้
้
องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึง่ เปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมีความจุรวมกันไม่
เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริ มาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่
มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ทีซ่ ื ้อจากร้ านค้ าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่ทา่ อากาศยานต้ องบรรจุ
ในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ ซื ้อ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อ
เจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ ้นเครื่ องแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทา
จากสัตว์ไม่วา่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาตให้ นาเข้ าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ อง
เสียค่าปรับ

2

เช้ า

LA PROVENCE I PAJU OUTLET I
ONE MOUNT SNOW PARK + WATER PARK
(ไม่ รวมบัตรเข้ า+ค่ าเช่ าชุด และอุปกรณ์ เสริม)
#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่าน
ให้ เร็ วขึ ้น2 ชัว่ โมงเพื่อให้ ตรงกับเวลาท้ องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธี
การตรวจคนเข้ าเมือง และศุลกากรแล้ ว พาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ ้ านลาโพรวองซ์ (LA
PROVENCE) หมูบ่ ้ านสุดชิค สไตล์ยโุ รปแห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ้ านเรื อนสุด
น่ารัก และร้ านค้ าระบายสีลกู กวาดหวานๆ อิสระให้ ทา่ นถ่ายรูปเก็บไว้ เป็ นที่ระลึก
ได้ ตามอัธยาศัย
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#PAJU OUTLET
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ที่สดุ ในเกาหลี ซึง่ มีร้านค้ าหลากหลายกว่า 165 ร้ านค้ า
และมีสนิ ค้ า BRAND NAME ดังๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS,
ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้ านและมีราคาถูกกว่าประเทศไทยให้ ทา่ นได้ ช้อปกันอย่างจุใจ

เที่ยง

บ่าย

เย็น

#ดักคาลบี ้ (DAKGALBI)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยเมนู ดักคาลบี ้ (DAKGALBI) ไก่ผดั เผ็ด บาร์ บีคิวเกาหลี
อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนื ้อไก่ที่หนั่ เป็ นชิ ้นๆ และผักต่างๆ มาผัดรวมกันกับ
ซอสบาร์ บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่
#ONEMOUNT SNOW PARK
พาท่านสูล่ านกีฬาฤดูหนาวในที่ร่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเทีย่ วใหม่
ล่าสุดใกล้ กรุงโซล ให้ ทา่ นได้ สนุกสนานกับการเล่นไอซ์ สเก็ต และเล่นเครื่ องเล่น
มากมายหลากหลายชนิด ทัง้ บันจี ้จัมฟ์ , ไม้ ลากเลือ่ น, ม้ าหมุน,สไลเดอร์ น ้าแข็ง
นอกจากนี ้ท่านยังสามารถคลายร้ อนกับ WATER PARK สวนน ้าทีม่ ีสงิ่ อานวยความ
สะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING
MALL หากท่านใดที่ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถเดินช้ อปปิ ง้ ตาม
อัธยาศัย มีทงั ้ H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชนน
ั ้ า (ไม่รวมบัตรเข้ า+ไม่
รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์)(**หมายเหตุ: ท่านไหนประสงค์ที่จะเล่นสวนน ้ากรุณาเตรี ยมชุดว่ายน ้ามาด้ วยนะคะ)
#บาร์ บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนู บาร์ บคี ิวเกาหลี (BBQ KOREA)
อาหารปิ ง้ ย่างสไตล์เกาหลี รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ
หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SUWON: BENIKEA SUWON
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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เรี ยนทากิมจิ + ชุดฮันบก I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื่ องเล่ น
ไม่ จากัด) I FANTA STICK SHOW I ศูนย์ การค้ าแฟชั่นแห่ งเกาหลีทงแดมุน I
DDP I ชมบรรยากาศดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
#กิมจิ
เช้ านี ้พาท่านเดินทางสู่ กิมจิ ร่วมประสบการณ์ในการทากิมจิอาหารประจาชาติของเกาหลี ให้ ทา่ นได้ สนุกสนาน
ในการลองทาและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง
#ฮันบก
จากนันเชิ
้ ญท่านเข้ าร่วมเป็ นส่วนหนึง่ ของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายโดยชุดประจาชาติ ชุดฮันบกพร้ อมถ่ายรูป
เป็ นที่ระลึก!!! เพื่อไปอวดคนทางบ้ าน...
#สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
เต็มอิม่ กับสวนสนุกที่ดีที่สดุ ของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ด้ วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่น
เครื่ องเล่นต่างๆ ได้ ทกุ ชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุกที่นี่ถกู ขนานนาม ว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชื่อเสียงมาก
ที่สดุ ของประเทศ ให้ ทา่ นสนุกกับเครื่ องเล่นหลากหลายชนิด อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ ป
โรงหนังสามมิติ บ้ านผีสงิ หมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่ องเล่น สามารถเข้ าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคูแ่ รกของ
โลกได้ ที่นี่ และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสือ่ สารกับคนได้ เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ ซงึ่ ผลัดเปลีย่ น
หมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถนุ ายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวน
ดอกทานตะวันหรื อดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี/่ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ)

เที่ยง

#ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรื อ
สุกี ้เกาหลี ประกอบไปด้ วย ผักสดหลายชนิด ต้ มในน ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้ อมเครื่ องเคียงและข้ าวสวย
ของเกาหลี ที่รสชาติถกู ปากคนไทย
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#FANTA STICK SHOW
หลังจากนันน
้ าท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง THE
MUSICAL บอกเล่าเรื่ องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุม่ ที่เชี่ยวชาญการตี
กลองกับวิญญาณของแฟนสาวทีเ่ ชี่ยวชาญดนตรีเครื่ องสาย อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลิน
ซอ และกายากึม ที่ผกู พันและตามหากันตังแต่
้ อดีตภพจนถึงปั จจุบนั สือ่ สารผ่าน
ดนตรี โบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึง
ให้ ผ้ ชู มได้ เข้ ามีสว่ นร่วมในโชว์ได้ อย่างน่ารักตลอดการแสดง
#ทงแดมุน
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ศูนย์การค้ าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย เครื่ อง
หนังรองเท้ า เครื่ องกีฬาต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีขนมขบเคี ้ยวและร้ านเครื่ องสาอางต่างๆ เรี ยงรายตามตึกริ มสองข้ าง
ถนนให้ ทา่ นได้ เลือกชม นอกจากนี ้ยังมีเวทีการแสดงร้ องเต้ นเปิ ดหมวกให้ ผ้ ทู ี่อยากแสดงความสามารถ มาแสดง
ให้ ชมกันอีกด้ วย และฝั่งตรงข้ ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ ามไปชม ตึก DDP หรื อ DONGDAEMUN
DESIGN PLAZA เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเว้ นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ
นอกจากนี ้ท่านยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทังนี
้ ้การจัดแสดงขึ ้นอยูก่ บั สภาพ
ภูมิอากาศ***

เย็น

#คาลบิ (KALBI)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ ง้ ย่างทีม่ ีชื่อเสียง
ของเกาหลี เป็ นการนาเนื ้อวัวหรื อเนื ้อหมูมาหมักกับเครื่ องปรุงจนเนื ้อนุม่ แล้ วนาไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถกู เผาจน
ร้ อน ตอนย่างเนื ้อนันจะย่
้ างเป็ นชิ ้นโตพอสมควร พอใกล้ สกุ แล้ วต้ องใช้ กรรไกรตัดเป็ นชิ ้นพอดีคา ทานกับเครื่ อง
เคียงจาพวกผัก และกระเทียม กิมจิ
#แม่ นา้ ฮัน
ระหว่างทางผ่านชม แม่น ้าฮัน แม่น ้าที่เป็ นศูนย์กลางของเมือง ซึง่ ไหลตัดผ่าน ระหว่างฝั่งเหนือกับฝั่งใต้ ของกรุง
โซล ชาวเกาหลีนิยมมาทากิจกรรมมากมาย และนัง่ ชมบรรยากาศโรแมนติกของแม่น ้าฮัน นอกจากนี ้ท่านยัง
สามารถเห็นสะพานพันโพ ซึง่ มีการแสดงน ้าพุแสงสี โดยการแสดงจะเริ่มขึ ้นตังแต่
้ 20:00 เป็ นต้ นไป รอบละ 15
นาทีเท่านัน้ (***รอบการแสดงน ้าพุที่สะพานบันโพ เดือน เมษายน-มิถนุ ายน, กันยายน-ตุลาคม การจัดแสดงจะ
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จัดทุก วันจันทร์ -ศุกร์ มีรอบ 12:00, 20:00, 21:00 และวันเสาร์ -อาทิตย์ และวันหยุด มีรอบ 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 เดือน
พฤศจิกายน-มีนาคม)
หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

4

เช้ า

ศูนย์ โสม I ศูนย์ พลอยอเมทิส I ศูนย์ เวชสาอาง I
นั่งรถผ่ านชมบลูเฮ้ าส์ /อนุสาวรี ย์นกฟี นิกซ์ I พระราชวังเคียงบก I พิพธิ ภัณฑ์
พืน้ บ้ าน I N SEOUL TOWER (ไม่ รวมค่ าลิฟท์ ) I
ถนนแฟชั่นฮงอิกวอคกิง้ สตรี ท I TRICK EYE MUSEUM I
ศูนย์ รวมของวัยรุ่ นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
#ศูนย์ โสม
เช้ านี ้พาท่านรู้จกั และเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้ เป็ น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด และเสริ มประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ ง ท่านไหนที่ต้องทางานดึก นอนดึก หรือ
พักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้ า ทาให้ ร้ ูสกึ กระปรี ก้ ระเปร่า ร่างกายรู้สกึ สดชื่น..อิสระให้
ท่านได้ ซื ้อกลับไปบารุงร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรักและนับถือ
#ศูนย์ พลอยอเมทิส
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรื อพลอยสีมว่ งที่มชี ื่อเสียงของประเทศเกาหลีซงึ่ ชาวเกาหลีเชื่อว่า
ถ้ าได้ มีพลอยชนิดนี ้ติดตัวไว้ จะทาให้ มีโชคลาภ และสิง่ ดีๆ เกิดขึ ้นในชีวติ
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#ศูนย์ เวชสาอาง
หลังจากนันเดิ
้ นทางสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครี มน ้า
แตก, ครี มโบท็อกซ์, ครี มหอยทาก ฯลฯ ผ่านชมด้ านหน้ าทาเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้ าส์) ซึง่ อยูใ่ นทาเลที่ดีที่สดุ
ตามหลักโหราศาสตร์ มีทวิ เขาน้ อยใหญ่เรียงรายซ้ อนตัวอยูด่ ้ านหลัง
ด้ านหน้ าเป็ นอนุสรณ์สถานนกฟี นิกซ์
สัญลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน ้าพุ นับเป็ นจุดที่
มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ ของกรุงโซล
#พระราชวังเคียงบ๊ อก
นาท่านเข้ าสู่ พระราชวังเคียงบ๊ อก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สดุ ในประวัติศาสตร์ เกาหลีมีอายุกว่า 600 ปี
พระราชวังแห่งนี ้มีหมูพ่ ระที่นงั่ มากกว่า 200 หลัง และได้ ถกู ทาลายไปในสมัยที่ญี่ปนเข้
ุ่ ามายึดครอง และทังยั
้ ง
เคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริย์
สร้ างขึ ้นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึง่ เป็ น
ราชวงศ์สดุ ท้ ายภายใต้ การปกครองของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปั จจุบนั ได้ รับการบูรณะให้ ใกล้ เคียงกับพระราชวัง
เดิมมากที่สดุ
และนาท่านเยีย่ มชม
พิพิธภัณฑ์พื ้นบ้ านย้ อนอดีตสัมผัสชีวติ ความเป็ นอยูแ่ ละเรื่ องราวใน
ประวัติศาสตร์ เกาหลี

เที่ยง

บ่าย

#จิมดัก (JIMDAK)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่ประกอบด้ วยวุ้นเส้ น
เกาหลี คลุกด้ วยน ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ พร้ อมเครื่ องเคียงเกาหลี
#N SEOUL TOWER
เมื่อรับประทานอาหารเสร็ จนาท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER
ซึง่ อยูบ่ นเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลก ฐานของหอคอยมีสงิ่ ที่
น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกัก๊ จอง, สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ,
อาคารอนุสรณ์ผ้ รู ักชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรูปคูห่ อคอย
ตามอัธยาศัยหรื อคล้ องกุญแจคูร่ ัก (ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์)
#ฮงอิกวอคกิง้ สตรีท
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนาท่านสู่ ฮงอิกวอคกิ ้งสตรี ท เป็ นถนนย่านมหาวิทยาลัย

SUMMER’S VACATION

8

รหัส โปรแกรมทัวร์

XX-L106-KRWE29_JUL

ฮงอิก ซึง่ มีชื่อเสียงด้ านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานักศึกษานาของประดิษฐ์ จากแฮนด์เมดมาวางจาหน่ายและมี
ร้ านค้ าขายสินค้ าวัยรุ่นต่างๆ อิสระให้ ทา่ นได้ เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง
#TRICK EYE MUSEUM
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้ นฉบับ
ของเกาหลี สถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมที่ทงคนเกาหลี
ั้
และนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยม
มาเก็บภาพ พร้ อมโพสท่า เก๋ๆ กับฉากสามมิติ ทาให้ การเดินชมนิทรรศการศิลปะ
ไม่ใช่สงิ่ ที่นา่ เบื่อและเข้ าใจยากอีกต่อไป... จากนันพาท่
้
านสู่ ICE MUSEUM เมือง
น ้าแข็งทีม่ ีผลงานศิลปะแกะสลักน ้าแข็งกว่า 50 ชิ ้น รวมอยูใ่ นที่เดียว ภายในจาลอง
เป็ นเมืองต่างๆที่ทกุ อย่างกลายเป็ นน ้าแข็ง! เอาใจเด็กๆด้ วยสไลเดอร์ น ้าแข็งและ
กิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้ คณ
ุ ได้ เดินเที่ยวอย่างไม่ร้ ูสกึ เบื่อ
#เมียงดง
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ แบรนด์
เกาหลีชนน
ั ้ า ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้ อปปิ ง้ กันอย่างล้ นหลาม ท่านสามารถหาซื ้อสินค้ าได้ อย่าง
หลากหลายทังเสื
้ ้อผ้ า, รองเท้ า, กระเป๋ า, เครื่ องสาอางซึง่ เป็ นที่ร้ ูจกั อย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE,
IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็ นต้ น ยังมี เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีด-ี ดีวี
ดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้ าหลากหลายชนิดให้ ได้ เลือก
ซื ้อกัน
#LINE FRIENDS STORE
นอกจากนี ้ท่านสามารถพบกับร้ าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้ วยสินค้ า LINE OFFICIAL ที่จาหน่าย
สินค้ าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ ตนู LINE ไม่วา่ จะเป็ น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรื อโคนี่ ซึง่ แต่ละตัวจะมีสนิ ค้ าที่
ระลึกให้ เลือกซื ้อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องเขียน ฯลฯ ซึง่ ภายใน
ร้ านยังมีมมุ น่ารักๆ ให้ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้ วย แต่ที่เป็ นไฮไลท์เด่นของร้ านเลย คือ เจ้ าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ ใหญ่
ที่ตงอยู
ั ้ ห่ น้ าร้ าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้ แต่คนเกาหลีเอง
#พุลโกกิ (BULGOGI)

SUMMER’S VACATION

9

รหัส โปรแกรมทัวร์

เย็น

XX-L106-KRWE29_JUL

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนูพลุ โกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีสว่ นผสม หมูหมักชิ ้นบางๆ
ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นามาต้ มรวมกัน โดยสามารถทานได้ ทงแบบแห้
ั้
ง และน ้า พร้ อมเครื่ องเคียงต่างๆ ได้ แก่
ถัว่ งอกดอง วุ้นเส้ นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ
หลังจากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

5

วัดโชเกซา I หมู่บ้านบุกชอนฮันอก I DUSTY FREE I
คลองชองเกชอน I ศูนย์ สมุนไพร I ศูนย์ นา้ มันสนแดง I SUPERMARKET

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
#วัดโชเกซา
จากนันน
้ าท่านสู่ วัดโชเกซา วัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ถึงแม้ จะเป็ น
วัดที่ตงอยู
ั ้ ท่ า่ มกลางความวุน่ วายของเมืองแต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต้นไม้
ใหญ่ที่มีความสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดีย์ที่แกะสลักจากหินสูง 7 ชันนอกจากนี
้
้ยังมีความสาคัญใน
การจัดพิธีการสาคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูติของพระพุทธเจ้ า โดยขบวนแห่นี ้จะเริ่ มต้ นตังแต่
้
สนามกีฬาทงแดมุน เคลือ่ นขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิ ้นสุดที่วดั แห่งนี ้
#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
หลังจากนันพาท่
้
านไปชมหมูบ่ ้ านดังเดิ
้ มของเกาหลี หมูบ่ ้ านบุกชอนฮันอก ที่มี
ประวัติศาสตร์ ยาวนาน ตังอยู
้ ร่ ะหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊ อกกุง
และอารามหลวงจองเมียว คาว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมูบ่ ้ านทางตอน
เหนือ ตามตาแหน่งที่ตงของหมู
ั้
บ่ ้ านที่อยูท่ างทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน
หมูบ่ ้ านประกอบด้ วยตรอกซอกซอยอันเป็ นที่ตงของบ้
ั้
านแบบดังเดิ
้ มกว่าร้ อยหลัง
และเป็ นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้ อมของเมืองไว้ เพื่อเป็ นการบอกเล่าประวัติศาสตร์
และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมตังแต่
้ สมัยราชวงศ์โชซอนทีม่ ีอายุกว่า 600 ปี
#ซัมเกทัง
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย ซัมเกทัง หรื อเมนู ไก่ตนุ๋ โสม อาหารวังในสมัยก่อน
ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลือ่ งชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับใน
การตุน๋ เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียงทีเ่ รี ยกว่า กักตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทยดา และเกลือ
#DUTY FREE
หลังจากนันน
้ าท่านช็อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตี ้ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ ในบริ เวณดิวตี ้ฟรี
ท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาว
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้ มีการพัฒนาประเทศ
อย่างก้ าวกระโดด จนกระทัง่ ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ ค ผู้ได้ รับตาแหน่งเป็ นผู้วา่ การกรุงโซล ได้ เสนอ
โครงการฟื น้ ฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื น้ ฟูธรรมชาติสองฝั่งคลอง จนปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้ กลายเป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญมากใน กรุงโซล
#ศูนย์ สมุนไพร
จากนันน
้ าท่านเข้ าชม ศูนย์สมุนไพร หรื อ ฮ๊ อกเกตนามู ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ ว
สรรพคุณช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ ตบั หรื อไตของท่าน
แข็งแรงขึ ้น และยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้ วย
#ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง
นาท่านชม ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้ างไขมันในเส้ น
เลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้ นเลือด และชมการสาธิตให้ ทา่ นได้ เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
#SUPERMARKET
หลังจากนันได้
้ เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้ อปปิ ง้ ที่ SUPERMARKET เพื่อซื ้อของฝากคนทางบ้ าน ที่ร้านแห่งนี ้มีขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้
กิมจิ ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก

ได้ เวลานาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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สายการบิน&รหัสเที่ยวบิน
EASTARJET : ZE511
EASTARJET : ZE513
JEJUAIR : 7C2203
JINAIR
: LJ003
T’WAY
: TW101
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เวลาเดินทางจากประเทศเกาหลีใต้

เวลาเดินทางถึงประเทศไทย

17.30 น.
21.25 น.
20.05 น.
17.25น.
20.25น.

21.20 น.
00.25น.
23.59น.
21.25น.
00.10น.

SUMMER’S VACATION
#อัตราค่าบริการ
เดือน มิถนุ ายน 2018
พีเรี ยดเดินทาง
01– 05 มิถนุ ายน
02 – 06 มิถนุ ายน
03 – 07 มิถนุ ายน
04 – 08 มิถนุ ายน
05 – 09 มิถนุ ายน
06 – 10 มิถนุ ายน
07 – 11 มิถนุ ายน
08 – 12 มิถนุ ายน
09 – 13 มิถนุ ายน
10 – 14 มิถนุ ายน
11 – 15 มิถนุ ายน
12 – 16 มิถนุ ายน
13 - 17 มิถนุ ายน
14 - 18 มิถนุ ายน
15 - 19 มิถนุ ายน

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่
11,900.11,900.
12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.-

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

FULL*
FULL*
FULL*
FULL*
FULL*
FULL*
FULL*
FULL*
BUS 4
BUS 4
BUS 2
NEW*
BUS 3
BUS 3
BUS 3

11,900.11,900.
12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.-

FULL*
FULL*
FULL*
FULL*
FULL*
FULL*
FULL*
FULL*
BUS 4
BUS 4
BUS 2
NEW*
BUS 3
BUS 3
BUS 3
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16 – 20 มิถนุ ายน
17 – 21 มิถนุ ายน
18 – 22 มิถนุ ายน
19 – 23 มิถนุ ายน
20 – 24 มิถนุ ายน
21 – 25 มิถนุ ายน
22 – 26 มิถนุ ายน
23 – 27 มิถนุ ายน
24 – 28 มิถนุ ายน
25 – 29 มิถนุ ายน
26 – 30 มิถนุ ายน
27 – 31 มิถนุ ายน
28 – 01 มิถนุ ายน
29 – 02 มิถนุ ายน
30 – 03 มิถนุ ายน

เดือน กรกฎาคม2018
พีเรี ยดเดินทาง
01 – 05 กรกฎาคม
02 – 06 กรกฎาคม
03 – 07 กรกฎาคม
04 – 08 กรกฎาคม
05 – 09 กรกฎาคม
06 – 10 กรกฎาคม
07 – 11 กรกฎาคม
08 – 12 กรกฎาคม
09 – 13 กรกฎาคม
10 – 14 กรกฎาคม

12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.-

สายการบิน

BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3

12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.-

BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3
BUS 3

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่เสริมเตียง

12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.-

12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.12,900.-
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11 – 15 กรกฎาคม
12 – 16 กรกฎาคม
13 – 17 กรกฎาคม
14 – 18 กรกฎาคม
15 – 19 กรกฎาคม
16 – 20 กรกฎาคม
17 – 21 กรกฎาคม
18 – 22 กรกฎาคม
19 – 23 กรกฎาคม
20 – 24 กรกฎาคม
21 – 25 กรกฎาคม
22 – 26 กรกฎาคม
23 – 27 กรกฎาคม
24 – 28 กรกฎาคม
25 – 29 กรกฎาคม
27 – 31 กรกฎาคม
28 – 01 สิงหาคม
29 – 02 สิงหาคม
30 – 03 สิงหาคม
31 – 04 สิงหาคม
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12,900.12,900.12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.15,900.14,900.13,900.13,900.13,900.-

12,900.12,900.12,900.12,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.15,900.14,900.13,900.13,900.13,900.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้ องการห้ องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่
+ หากท่านต้ องการเดินทางแบบไม่ใช้ ตวั๋ (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน

หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลีย่ นแปลงได้ , ตารางทัวร์ สลับโปรแกรมได้ , ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้ อมูลให้ มนั่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครัง้
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
้ และหากมีการเปลีย่ นแปลงจะรี บแจ้ งให้ ทราบ
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่
***ลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น ้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริ การเพิ่มท่านละ 300 USD***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้นและขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าบริ การ
ไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนทีเ่ หลือทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจาขันต
้ า่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริ ป******

#อัตราทัวร์ รวม








ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรื อ 20 กก.
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 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื่ องเล่นไม่จากัด
 ปลัก๊ ไฟ ADAPTER

#อัตราทัวร์ ไม่รวม
 ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่ องดื่ม
ที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่มกรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท หรื อ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทังทริ
้ ป
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3.ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4.
สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซา่ ให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าวเจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
 ค่ากระเช้ าที่อทุ ยานแห่งชาติซอรัคซาน

#หมายเหตุ
 จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ า่ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึ ้นไป
 เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสาคัญ
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ ณะ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะ เนื่องจากไม่ผา่ นการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทังไทยและต่
้
างประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง การกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง หรื อถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ**การพิจารณาเป็ นเอก
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สิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริ ษัท ไม่สามารถทาการเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง,เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังที
้ ่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ทา่ นเดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง หรื อในกรณีอื่นๆการพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท
ทังนี
้ ้กรณีที่ทา่ นไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้ าเมือง บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ใดๆ ทังสิ
้ ้น
หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป และ
ต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชารุด
หรื อฉีกขาด
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
หลังจากได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้ อมหน้ า
พาสปอร์ ตของผู้เดินทาง และชาระเงินทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากท่านใช้ บริการของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ น
สาคัญ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลง
นามโดยผู้มีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
ในกรณีที่ลกู ค้ าตังครรภ์
้
ต้ องมีใบรับรองจากแพทย์วา่ สามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบล่วงหน้ า
กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
กรณีที่ทา่ นซื ้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน
จะไม่รวมค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง
วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
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การยกเลิก
- ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 100 ของค่าบริ การที่ชาระแล้ ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ทกุ กรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้ วไม่สามารถคืนเงินใดๆทังสิ
้ ้น

ช่ วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึ ้นไป
ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จา่ ยต่างๆได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่เรียบร้ อยแล้ ว ในกรณี
ที่ผ้ เู ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรื อกรมแรงงานของทุก
ประเทศในรายการท่องเที่ยวอันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ใดๆ ทังสิ
้ ้น
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