SEORAK AUTUMN TRAIN
นัน่ รถโฮสาฬฌรแมนตผก ชมใทามนามขธนทะเลรผมข้านทาน
สัมฯัสญบโม้เปลฝ่ฬนสฝท่ธฝ ุ ทฬานแห่นชาตผซธรัใซาน
อร้ธมสักการะอระอุ ทธรูปธนใ์ญหญ่ ณ ทัดชผนบันซา
ชธปขธนะากสุ
ดน่ารักทฝ่ LINE FRIENDS STORE
็
ชมแม่นา้ บัน เดผนเล่นทฝ่ธาใาร DDP ทนแดมุ นดฝโซน์อลาซ่ า
อักฌรนแรมระดับ 3 ดาทมาตราฐานขธนประเทถเกาหลฝญต้
ซธรัใซาน 1 ใืน และ ฌซล 2 ใืน
ราใาเรผ่มต้น 15,900วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่ส่ ี

รายการท่ องเที่ยว
จํานวน 5 วัน 3 คืน
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ - TEDDY BEAR FARM - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
- วัดชินฮันซา
SEA TRAIN (รถไฟเลียบริ มทะเล) - เรี ยนทํากิมจิ + ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND
(รวมบัตรเข้ าและเครื่ องเล่นไม่จํากัด) - ศูนย์เวชสําอาง - นัง่ รถชมบรรยากาศของแม่นํ ้าฮัน
พระราชวังต็อกซูกงุ - ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ** LINE FRIENDS STORE -

วันที่ห้า

ศูนย์การค้ าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
ชมบรรยากาศดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์นํ ้ามันสนแดง
- SUPERMARKET

วันแรก

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน

XX.XX น.

คณะเดินทางพร้ อมกันที่จดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์
สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ
แ ล ะ อํ า น ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ใ น เ รื่ อ ง ข อ ง เ อ ก ส า ร ต ล อ ด จ น สั ม ภ า ร ะ ข อ ง ท่ า น
(**โปรดแสดงใบนั ดหมายและพาสปอร์ ตให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลด
สัมภาระเรี ยบร้ อยแล้ ว นําท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน
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
เทีย่ วบินที่ TW102
เวลา 01.20
เดินทางถึงประเทศเกาหลีใต้ เวลา 08.35

ข้ อแนะนํา
เพื่อความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึ ้นเครื่ องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้ องบรรจุในภาชนะที่มีขนาด
ความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้ อยก็ไม่
สามารถนําติดตัวขึ ้นเครื่ องบินได้ ภาชนะทังหมดต้
้
องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด – ปิ ด ผนึกได้ และมีความจุ
รวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริ มาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื ้อจากร้ านค้ าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS)
ที่ท่าอากาศยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ ซื ้อ ณ
วันที่เดินทาง เพื่อนําไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที่ ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ ้นเครื่ อง
แตกต่างกัน การนําผลิตภัณฑ์ของสดที่ทําจากสัตว์ไม่วา่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาตให้ นําเข้ าประเทศเพื่อป้องกัน
โรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ
วันที่สอง
XX.XX น.

ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ- TEDDY BEAR FARM - อุทยานแห่ งชาติซอรัคซาน
วัดชินฮันซา
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรั บเวลาของท่ านให้ เร็ วขึน้ 2 ชั่วโมง
เพื่อให้ ตรงกับเวลาท้ องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว …
นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อข้ ามฟากไปยัง เกาะนามิ ตังอยู
้ ่กลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ “นามิ” ตังขึ
้ ้น

เพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินนเรี
ั ้ ยกตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC และเรี ยกตัว๋ เรื อข้ ามฟาก
และตัว๋ เข้ าชมเกาะว่าวีซา่ ทําให้ ร้ ูสกึ เสมือนข้ ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึง่ ที่เป็ นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมี
บรรยากาศร่มรื่ น เต็มไปด้ วย ต้ นสน ต้ นเกาลัด ต้ นแปะก๊ วย ต้ นซากุระ ต้ นเมเปิ ล้ และต้ นไม้ ดอกไม้ อื่นๆที่พลัด
กันออกดอกเปลี่ยนสีให้ ชมกันทุกฤดูกาล เป็ นสถานที่โรแมนติก สําหรับคู่รักหนุ่มสาว และที่พกั ผ่อนหย่อนใจ
ของครอบครัว ที่นี ้เคยเป็ นหนึ่งในสถานที่ถ่ายทําละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรื อเพลงรักในสายลม
หนาว ใครที่อยากแชะรูปคูก่ บั เบยองจุน และทิวสนที่เรี ยงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหูลกู ตา ต้ องไม่พลาด
ที่จะมาเยือนที่นี ้สักครัง้ ...อิสระให้ ทา่ นถ่ายรู ปได้ ตามอัธยาศัย...ได้ เวลาสมควรนัง่ เรื อกลับมายังฝั่ ง..
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยเมนู ดักคาลบี ้ (DAKGALBI) ไก่ ผัดเผ็ดบาร์ บี
คิวเกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึง่ ของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเนื ้อไก่ที่หนั่ เป็ นชิ ้นๆ และผักต่างๆมาผัด
รวมกันกับซอสบาร์ บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่

บ่ าย

หลังจากนันเดิ
้ นทางสู่ TEDDY BEAR FARM สถานที่ที่รวบรวมตุ๊กตาหมีที่ใหญ่ที่สดุ ของเกาหลี ที่นี่คณ
ุ จะได้
พบกับตุ๊กตาหมีที่แต่งกายในชุดประจําชาติตา่ งๆ ของแต่ละประเทศทัว่ โลก และยังจัดแสดงตุ๊กตาหมีในรูปแบบ
ของกิจกรรม กี ฬา และอาชี พต่าง ๆ ของมนุษย์ ที่เป็ นเอกลักษณ์ เฉพาะของที่นี่ ทุกท่านจะสนุกสนานและ
เพลิดเพลินกับความน่ารัก พร้ อมถ่ายรูปร่วมกับหมีตวั น้ อยใหญ่ และยังสามารถซื ้อของที่ระลึกจากตุ๊กตาหมีได้
ที่นี ้อีกด้ วย
อุ ทยานแห่ ง ชาติซ อรั คซาน ให้ ท่านได้ ชมธรรมชาติ อันสวยงามของจัง หวัด คังวอนโด เส้ นทางสู่อุทยาน
แห่งชาติเขาซอรัคซานหรื อสวิสเซอร์ แลนด์เกาหลี ตังอยู
้ ่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของ
ประเทศเกาหลีเหนือ มีเทือกเขาป่ าไม้ หุบเขา สายนํ ้า ทะเลสาบ หินรูปต่างๆที่สวยงามซึง่ เกิดจากธรรมชาติที่หา
ดูได้ ยากยิ่ง หลังจากนันพาท่
้
านไปสักการะพระพุทธรู ปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่ วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้ างใน
สมัยอาณาจักรชิลล่า และนมัสการองค์เจ้ าแม่กวนอิม ซึ่งอยู่ทางใต้ ฐานองค์พระทางด้ านหลังเพื่อเป็ นสิริมงคล
ก่อนจะผ่านสะพานชําระล้ างจิตใจเข้ าสูเ่ ขตวัดทางด้ านใน (ราคาไม่ รวมค่ าขึน้ กระเช้ า)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนื ้อวัว หรื อเนื ้อหมู
วิธีการทําคือ หัน่ เนื ้อหรื อหมูเป็ นชิ ้นบางๆ แล้ วหมักกับเครื่ องปรุ งต่างๆก่อนนําไปต้ มนํ ้าขลุกขลิก สามารถทานได้
สองแบบคือแบบย่างและต้ ม

หลังจากนัน้ นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SEORAK : SEORAK I PARK หรือเทียบเท่ าในระดับเดียวกัน
วันที่สาม
SEA TRAIN (รถไฟเลียบริมทะเล) - เรียนทํากิมจิ + ใส่ ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตร
เข้ าและเครื่องเล่ นไม่ จาํ กัด) - ศูนย์ เวชสําอาง - นั่งรถชมบรรยากาศของแม่ นํา้ ฮัน
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
จากนันพาท่
้
านนัง่ SEA TRAIN ชมความงามของทะเลเกาหลี โดยรถไฟจะแล่นเลียบชายฝั่ งทะเลตะวันออก
ชมวิวอันสวยงาม ตลอดเส้ นทางท่านจะได้ เห็นทะเลเกาหลี กับบรรยากาศสวยงามระหว่างทาง โดยสถานีที่
ท่านขึ ้นซีเทรน ได้ ถกู บันทึกไว้ ในกินเนสบุ๊คส์วา่ เป็ นสถานีรถไฟที่อยูใ่ กล้ ทะเลที่สดุ ในโลก ภายในรถไฟยังมี
ภาพยนตร์ เพลง และอินเทอร์ เน็ต ไว้ คอยบริ การ ใช้ เวลาในการเดินทางราวๆ 20 นาที

นําท่ านรับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ ง้ ย่างที่
มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนําเนื ้อวัวหรื อเนื ้อหมูมาหมักกับเครื่ องปรุ งจนเนื ้อนุ่ม แล้ วนําไปย่างบนแผ่นโลหะ
ที่ถกู เผาจนร้ อน ตอนย่างเนื ้อนันจะย่
้ างเป็ นชิ ้นโตพอสมควร พอใกล้ สกุ แล้ วก็ต้องใช้ กรรไกรตัดเป็ นชิ ้นพอดีคํา
ทานกับเครื่ องเคียงจําพวกผัก และกระเทียม กิมจิ
บ่ าย

นําท่านสู่ กิมจิแลนด์ ร่วมประสบการณ์ในการทํากิมจิ อาหารประจําชาติเกาหลี ที่ไม่วา่ มื ้อไหนก็จะต้ องมีกิม
จิเป็ นส่วนประกอบอยูใ่ นอาหารมื ้อนันๆ
้ ด้ วยทุกครัง้ ไป กิมจิเกาหลีมีมากกว่า 100 ชนิดให้ ทา่ นเลือกรับประทาน
และให้ ท่านได้ ฝึกลองทําและได้ ชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง จากนันเชิ
้ ญท่านร่ วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี
โดยการแต่งกายชุดประจําชาติตา่ งๆ (ชุดฮันบก) พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้ าน
จากนันให้
้ เวลาทุกท่านเต็มอิ่มกับสวนสนุกที่ดีที่สดุ ของเกาหลี สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ ด้ วยบัตร SPECIAL
PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่ องเล่นต่างๆ ได้ ทุกชนิดและไม่จํากัดรอบ สวนสนุกที่นี ถ้ ูกขนานนามว่า
“ ดิสนีย์แลนด์เกาหลี ” มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของประเทศ ให้ ท่านสนุกกับเครื่ องเล่นหลากหลายชนิด อาธิเช่น ที
เอ๊ กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ ป โรงหนังสามมิติ บ้ านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่ องเล่น
สามารถเข้ าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่แรกของโลกได้ ที่นี่ และชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนได้
เดินชมและถ่ายรู ปกับสวนดอกไม้ ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป /
พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุ หลาบ / กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรื อดอกกุ หลาบ/
สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)หลังจากนันเดิ
้ นทางสู่
ศูนย์ เวชสําอาง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเครื่ องสําอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครี มนํ ้าแตก, ครี มโบท็อกซ์,
ครี มหอยทาก ฯลฯ

เย็น

รั บประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่ านด้ วย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) สุกีส้ ไตล์ เกาหลี
ประกอบไปด้ วยผักสดหลากหลายชนิด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ ง เต้ าหู้ หมูสไลด์ ต้ มในนํ ้าซุปปรุ งรสกลมกล่อม
ทานพร้ อมเครื่ องเคียงและข้ าวสวย เกาหลีที่รสชาติถกู ปากคนไทย
ก่อนกลับถึงที่พกั ระหว่างทางผ่านชม แม่ นํา้ ฮัน แม่นํ ้าที่เป็ นศูนย์กลางของเมือง ซึ่งไหลตัดผ่าน ระหว่างฝั่ ง
เหนือกับฝั่ งใต้ ของกรุ งโซล ชาวเกาหลีนิยมมาทํากิจกรรมมากมาย และนัง่ ชมบรรยากาศโรแมนติกของแม่นํ ้า
ฮัน นอกจากนี ้ท่านยังสามารถเห็นสะพานพันโพ ซึง่ มีการแสดงนํ ้าพุแสงสี โดยการแสดงจะเริ่ มขึ ้นตังแต่
้ 20:00
เป็ นต้ นไป รอบละ 15 นาทีเท่านัน้ (***รอบการแสดงนํ ้าพุที่สะพานพันโพ เดือน เมษายน-มิถนุ ายน, กันยายนตุลาคม การจัดแสดงจะจัดทุก วันจันทร์ -ศุกร์ มีรอบ 12:00, 20:00, 21:00 และวันเสาร์ -อาทิตย์ 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 **งด
การแสดงในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม)

หลังจากนัน้ นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่ส่ ี

พระราชวังต็อกซูกุง - ศูนย์ โสม – ศูนย์ สมุนไพร – ศูนย์ รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
- LINE FRIENDS STORE - ศูนย์ การค้ าแฟชั่นแห่ งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
(DDP) **จําลองซีรีย์สุดฮิต DESCENDANT OF THE SUN หรือชมบรรยากาศดอกไม้ ไฟ LED ROSE
GARDEN

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
หลังรับประทานอาหารเสร็ จ นําทุกท่านชม พระราชวังต็อกซูกุง เป็ นหนึ่งในห้ าพระราชวังของราชวงศ์โชซอน
ตังอยู
้ ต่ รงข้ ามกับศาลากลางกรุงโซล เป็ นวังเก่าแก่ที่ขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป โดยปั จจุบนั นี ้พระราชวังต็อกซู
ได้ กลายเป็ นพิพิธภัณฑ์ นอกจากนี ้ยังมีสวนป่ า และมีพระบรมรู ปพระเจ้ าเซจงมหาราช ซึ่งในช่วงฤดูใบไม้
เปลีย่ นสีทา่ นจะเห็นต้ นแปะก๊ วยสีเหลืองอร่ามบริ เวณรอบๆรัว้ พระราชวัง
พาท่านรู้ จักและเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์ โสม เพราะเกาหลีใต้ เป็ น
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก และมีคณ
ุ ประโยชน์นานานัปการ เช่น ช่วย
เสริ มความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลัง โดยมีสรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯ

เที่ยง

รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ านด้ วย ซั ม เกทั ง หรื อ เมนู ไก่ ตุ๋ นโสม
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลือ่ งชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีข้าว
รากโสม พุท ราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิร์ฟ พร้ อมเครื่ อ งเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี เส้ นขนมจี น เหล้ าโสม
พริ กไทยดํา และเกลือ เสริ ฟ์ท่านละ 1 ตัว ในหม้ อดินร้ อน
จากนันนํ
้ าท่านเข้ าชม ศูนย์ สมุนไพร หรือ ฮ๊ อกเกตนามู ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรี ยบร้ อย
แล้ ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊ อกเกต ทางการแพทย์ เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสําหรั บบุคคลที่นิยมดื่มชา
กาแฟ นํ ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊ อกเกตจะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ
ไต ช่วยให้ ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น และยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้ วย
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้ อปปิ ง้ ที่ ศูนย์ รวมของวัยรุ่ นเกาหลี เมียงดง ได้ ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่ แบรนด์
เกาหลีชนั ้ นํา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่ นเกาหลีมาเดินช้ อปปิ ้งกันอย่างล้ นหลาม ท่านสามารถหาซื ้อสินค้ าได้
อย่างหลากหลายทังเสื
้ ้อผ้ า ,รองเท้ า,กระเป๋ า, เครื่ องสําอางซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักอย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE,
ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เสื ้อผ้ า เครื่ องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดี
หนังและซีรีย์ยอดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้ า ... นอกจากนี ้ท่านสามารถ
พบกับร้ าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้ วยสินค้ า LINE OFFICIAL ที่จําหน่ายสินค้ าของที่ระลึก
เกี่ยวกับตัวการ์ ตนู LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์ แซลลี่ เจมส์ หรื อโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้ าที่ระลึกให้ เลือก
ซื ้อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื ้อผ้ า กระเป๋ า เครื่ องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้ านยังมีมมุ
น่ารักๆ ให้ ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้ วย แต่ที่เป็ นไฮไลท์เด่นของร้ านเลย คือ เจ้ าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ ใหญ่ที่ตงอยู
ั้ ่
หน้ าร้ าน ที่ใครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้ แต่คนเกาหลีเอง งานนี ้สาวกไลน์ห้ามพลาด

จากนันนํ
้ าท่านนําท่านช็อปปิ ง้ ที่ ศูนย์ การค้ าแฟชั่นแห่ งเกาหลี ทงแดมุน ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ เสื ้อผ้ าเครื่ อง
แต่งกาย เครื่ องหนังรองเท้ า เครื่ องกีฬาต่างๆ นอกจากนี ้ยังมีขนมขบเคี ้ยวและร้ านเครื่ องสําอางต่างๆ เรี ยงราย
ตามตึกริ มสองข้ างถนนให้ ท่านได้ เลือกชม นอกจากนี ้ยังมีเวทีการแสดงร้ องเต้ นเปิ ดหมวกให้ ผ้ ทู ี่อยากแสดง
ความสามารถ มาแสดงให้ ชมกันอีกด้ วย และที่พลาดไม่ได้ คือ มีการจัดนิทรรศการ DESCENDANTS OF
THE SUN ตรงตึก DOOTA DUTY FREE ชัน้ D3 เริ่ มจัดแสดงตังแต่
้ วันที่ 20 พ.ค - 20 พ.ย ซึ่งมีการจําลอง
ฉากที่อรู ุค ค่ายแทแบ็ค MEDI CUBE บ้ านหมอคัง แถมมี สแตนดี ้กัปตันยูชีจินให้ ถ่ายรูปกันด้ วยค่ะ และฝั่ งตรง
ข้ ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ ามไปชม ตึก DDP หรื อ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ น
สถานที่สําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ นอกจากนี ้ท่านยังสามารถ
ชมบรรยากาศดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทัง้ นีก้ ารจัดแสดงขึน้ อยู่กับสภาพภูมิอากาศ
คํ่า

รั บ ประทานอาหารเย็น ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ ว ย เมนู บาร์ บี คิ ว เกาหลี (BBQ KOREA)
อาหารปิ ง้ ย่างสไตล์เกาหลี ประกอบด้ วย กุ้ง ปลาหมึก หมู ไก่ เนื ้อ ต่างๆ รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงของ
เกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป ผัดวุ้นเส้ นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้ อม ไอศกรี มทานได้ ไม่อนั ้

หลังจากนัน้ นําท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่ห้า

N SEOUL TOWER - DUTY FREE - ศูนย์ พลอยอเมทิส - ศูนย์ นํา้ มันสนแดง - SUPERMARKET

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
เช้ านี ้นําท่านสู่ หอคอยกรุ งโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สงู ที่ สดุ
ในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง,สวนพฤกษชาติ , อาคาร
อนุสรณ์ผ้ รู ักชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ ทกุ ท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรู ปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรื อคล้ องกุญแจคู่รัก
(ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ )
หลังจากนันนํ
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้ าชันนํ
้ าให้ ท่านได้ เลือกซื ้อ
มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ ฯลฯ

เที่ยง

รั บ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภัต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ ว ย เมนู จิ ม ดั ก (JIMDAK) เป็ นเมนูไ ก่
ประกอบด้ วยวุ้นเส้ น เกาหลี คลุกด้ วยนํ ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ พร้ อมเครื่ องเคียง
เกาหลี
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์ พลอยอเมทิส หรื อพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลี
เชื่อว่าถ้ าได้ มีพลอยชนิดนี ้ติดตัวไว้ จะทําให้ มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ ้นในชีวิต นําท่านชม ศูนย์ นํา้ มันสนเข็ม
แดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้ างไขมันในเส้ นเลือด เพื่อป้องกันการอุด
ตันของเส้ นเลือด และชมการสาธิตให้ ทา่ นได้ เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึ ้น
หลังจากนันได้
้ เวลานําท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้ อปปิ ง้ ที่
SUPERMARKET เพื่อซื ้อของฝากคนทางบ้ าน ที่ร้านแห่งนี ้มีขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทังกิ
้ มจิ ไก่ต๋นุ

โสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก ได้ เวลานําท่านออกเดินทางสู่
สนามบิน

ออกเดินทางจาก ท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สู่ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
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
*********** ด้ วยความสวัสดิภาพและความประทับใจตลอดการเดินทาง **************

หมายเหตุ

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

อัตราค่ าบริการ เดือน กันยายน 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
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

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

15,900-

15,900-

ZE/7C/TW/LJ

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900. -

16,900-

16,900-

อัตราค่ าบริการ เดือน ตุลาคม 2560
พีเรียตเดินทาง
11 - 15 OCT
12 - 16 OCT
13 - 17 OCT
14 - 18 OCT
15 - 19 OCT
16 - 20 OCT
17 - 21 OCT
18 - 22 OCT
19 - 23 OCT
20 - 24 OCT
21 - 25 OCT
22 - 26 OCT
23 - 27 OCT
24 - 28 OCT
25 - 29 OCT
26 - 30 OCT
27 - 31 OCT
28 - 01 NOV
29 - 02 NOV
30 - 03 NOV
31 - 04 NOV

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริม
เตียง

18,900. -

18,900. -

19,900. -

19,900. -

18,900. -

18,900. -

19,900. -

19,900. -

ZE/7C/TW/LJ

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900. 18,900. -

18,900. -

19,900. -

19,900. -

18,900. -

18,900. -

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

สายการบิน

ZE/7C/TW/LJ

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

16,900. -

16,900. -

15,900. -

15,900. -

16,900. -

16,900. -

15,900. -

15,900. -

16,900. -

16,900. -

15,900. -

15,900. -

16,900. -

16,900. -

15,900. -

15,900. -

16,900. -

16,900. -

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900. -

หมายเหตุ : อัตราค่ าบริการ
- หากท่ านต้ องการห้ องสําหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- ท่ านละ จากราคาผู้ใหญ่
หากท่ านต้ องการเดินทางแบบไม่ ใช้ ต๋ วั (JOIN LAND) คิดราคาท่ านละ 7,900 บาท /ท่ าน
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 ***

**กรุ ณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชําระส่ วนที่เหลือทัง้ หมดก่ อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจําขัน้ ตํ่า 5,000.- บาท/ท่ าน/ทริป******

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 และนําเทีย่ วตามรายการ
 ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรื อ 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่ าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื่องเล่ นไม่ จาํ กัด
 ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ ไม่ รวม :
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ(หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่น ท่ านละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ต่ อท่ านตลอดทัง้ ทริป
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้ าว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู่
4)สําเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดําเนินการยื่นวี
ซ่าให้ ทา่ นโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทําเรื่ องแจ้ งเข้ า -ออก
ด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )
 ค่ าลิฟท์ ท่ ี N SEOUL TOWER
 ค่ ากระเช้ าที่อุทยานแห่ งชาติซอรัคซาน
หมายเหตุ :
**จํานวนผู้เดินทาง ขัน้ ตํ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่ าน ขึน้ ไป
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
3. ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ ณะ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะ เนื่องจากไม่ผา่ นการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทังไทยและต่
้
างประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทาง
ไม่ถกู ต้ อง การกระทําที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออกเมือง หรื อถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ **การพิจารณา
เป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริ ษัท ไม่สามารถทําการเลือ่ นวันหรื อคืนเงินได้
4. **กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมือง,เจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังที
้ ่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ท่านเดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้ อง หรื อในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์ และ
วิจารณญาณของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมื องและเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริ ษัท ทัง้ นีก้ รณีท่ ที ่ านไม่ ผ่านด่ านตรวจคนเข้ าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ ใดๆ ทัง้ สิน้
5. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่ า 6 เดือนขึ ้นไป
และต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่
ชํารุด หรื อฉีกขาด
6. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน , การประท้ วง,การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
7. หลังจากได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชําระเงินพร้ อมหน้ า
พาสปอร์ ตของผู้เดินทาง และชําระเงินทังหมดก่
้
อนการเดินทางภายใน 14 วัน

8. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
9. ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทังหมดหรื
้
อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
11. ทางบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยู่กับ
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู้เดินทาง
เป็ นสําคัญ
12. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านัน้
13. ในกรณี ที่ ลู ก ค้ าตัง้ ครรภ์ ต้ องมี ใ บรั บ รองจากแพทย์ ว่ า สามารถเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วได้ และมี อ ายุ ไ ม่ เ กิ น 7 วั น
นับจากวันที่เดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบล่วงหน้ า
14. กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
15. กรณีทที่ า่ นซื ้อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมตัว๋ เครื่ องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่าน
ละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
การยกเลิก:
- ต้ องยกเลิกก่ อนวันเดินทางไม่ น้อยกว่ า 45 วันเท่ านัน้ คืนเงินค่ าบริการร้ อยละ 100 ของค่ าบริการที่ชาํ ระแล้ ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่ า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คนื ค่ าทัวร์ ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ ปส่ วนตัว กรุ๊ ปเหมา กรุ๊ ปนักเรียน กรุ๊ ปดูงาน เมื่อชําระแล้ วไม่ สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน้

***ช่ วงเทศกาลไม่ สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ***
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

***พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่ า 6 เดือนขึน้ ไป
ผู้จัดจะไม่ รับผิดชอบและไม่ สามารถคืนค่ าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ ายกับตัวแทนต่ างๆเป็ นที่
เรียบร้ อยแล้ ว ในกรณีท่ ผี ้ เู ดินทางไม่ ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ า
เมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่ องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ
หลบหนี เข้ าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ ถกู ต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ ืน ๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรั บผิดชอบ
ของบริษัท บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ คืนค่ าทัวร์ ใดๆ ทัง้ สิน้

