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KOREA SHOPPING’S SOUL
ปรับโฉมโปรแกรมใหม่...เที่ยวฟินครบกว่าเดิม
ชมแม่น้าฮัน เดินเล่นที่อาคาร DDP ทงแดมุนดีไซน์พลาซ่า
ช็อปของฝากส ุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE
ชมโชว์ใหม่ส ุดอลังการ WAPOP SHOW

เล่นสกีในที่รม่ หรือ คลายร้อนกับสวนน้าส ุดมันส์ ที่วนั เม้าท์
ช็อปจุใจ กับโปรแกรมช็อปเน้นๆ ฟินส ุดๆ ในสถานที่ช็อปปิ้ ง
ยอดฮิต 5 ย่านดัง พาจูเอาท์เล็ท วันเม้าท์ เมียงดง ทงแดมุน ฮงอิก
สาหรับใครที่ชื่นชอบการช็อปปิ้ ง ห้ามพลาดดด!!!

**ราคาเริ่มต้น 13,900.- บาท
เดินทางเดือน มิถ ุนายน 2560
รายการท่องเที่ยว
วันแรก
วันที่สอง

วันที่สาม

วันที่สี่

วันที่หา้

จานวน 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET
- ONEMOUNT SNOW PRAK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกี)
***กรุณาเตรียมชุดว่ายนา้ ด้วยนะคะ
เรียนทากิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด)
- FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW - ศูนย์การค้าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน
- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) และชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
– นัง่ รถชมบรรยากาศของแม่นา้ ฮัน
ศูนย์โสม - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์เวชสาอาง – นัง่ รถผ่านชมบลูเฮ้าส์/อนุสาวรียน์ กฟี นิกซ์
– พระราชวังเคียงบ็อก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
- ถนนแฟชัน่ ฮงอิกวอคกิ้งสตรีท – TRICK EYE MUSEUM + ICE MUSEUM
- ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
วัดโชเกซา - หมูบ่ า้ นบุกชอนฮันอก - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์สมุนไพร
- ศูนย์นา้ มันสนแดง - SUPERMARKET
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วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

XX.XX น.

คณะเดิ น ทางพร้อ มกัน ที่ จุ ด หมาย สนามบิ น สุ วรรณภู มิ อาคารผู ้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้
การต้ อ น รั บ แ ล ะอ าน วยค วาม ส ะด วก ใน เรื่ อ งขอ งเอก ส ารต ล อด จน สั ม ภ าระของท่ าน
(**โปรดแสดงใบนัด หมายและพาสปอร์ตให้แ ก่ เจ้าหน้าที่ ในวัน เดิ น ทาง ) หลังจากเช็ ค อิ นและ
โหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ข้อแนะนา
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิ ด ต้อง
บรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุ
ของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึ้ นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่
รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด – ปิ ด ผนึ กได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)
ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่
มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอดอากร ( DUTY FREE SHOPS) ที่
ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุ งพลาสติกใสปิ ดผนึ กปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐาน
แสดงว่าได้ซื้อ ณ วัน ที่ เดิ น ทาง เพื่ อ น าไปแสดงต่ อ เจ้าหน้าที่ ณ จุ ดตรวจค้น อย่างไรก็ ต ามแต่ ล ะ
ประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ้ นเครื่องแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้ อ
หมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบ
จะต้องเสียค่าปรับ
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

XX.XX น.

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - LA PROVENCE - PAJU OUTLET - ONEMOUNT SNOW PRAK + WATER PARK
(ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกี)
***กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ าด้วยนะคะ

เดิ น ทางถึ งสนามบิ นนานาชาติ อิน ชอนประเทศเกาหลี ใต้ (กรุ ณ าปรับ เวลาของท่ านให้เร็วขึ้ น 2
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ชั ่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) หมู่บา้ นสุดชิค สไตล์ยุโรปแห่ง
เกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนสุดน่ ารักและร้านค้าระบายสีลูกกวาดหวานๆ อิสระให้ท่านถ่ายรูป
เก็บไว้เป็ นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย

กลางวัน

จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ ง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีรา้ นค้าหลากหลายกว่า 165
ร้านค้าและมีสินค้า BRAND NAME ดังๆมากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS,
ESCADA ฯ ล ฯ ล ด ร าค าม าก ม า ย ห ล าย ร้ า น แ ล ะมี ราค า ถู ก ก ว่ า ป ร ะเท ศ ไท ย ให้ ท่ า น ได้
ช็อปกันอย่างจุใจ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ ผัดเผ็ ด
บาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิ ยม อีกชนิ ดหนึ่ ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนื้ อไก่ที่หนั ่ เป็ นชิ้ นๆ และ
ผักต่างๆมาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่

พาท่านสู่ลานสกีในที่ร่ม ONEMOUNT SNOW PARK แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล ให้ท่านได้
สนุ กสนานกับการเล่นสกีและเล่นเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิ ด ทั้ง บันจี้ จัมฟ์ , ไม้ลากเลื่อน, ม้า
หมุน,สไลเดอร์น้ าแข็ง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถคลายร้อนกับ WATER PARK สวนน้ า มีสิ่งอานวย
ความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดที่
ไ ม่
อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถเดินช็อปปิ้ งตามอัธยาศัย มีท้งั H&M, ADIDAS,SPAO และมี
อี
ก
หลากหลายของแบรนด์ช้นั นา (ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกี)
(**หมายเหตุ: ท่านไหนประสงค์ที่จะเล่นสวนน้ ากรุณาเตรียมชุดว่ายน้ ามาด้วยนะคะ^^)
บ่าย

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็ น ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ว ย เมนู บาร์บี คิ ว เกาหลี (BBQ KOREA)
อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี ประกอบด้วย กุ ง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้ อ ต่างๆ รับประทานพร้อมเครื่อง
เคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป ผัดวุน้ เส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีมทานได้ไม่อ้นั

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั SUWON: BENIKEA SUWON หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
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วันที่สาม

เรียนทากิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด)
- FANTA STICK SHOW OR WAPOP SHOW - ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
– นั ่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ าฮัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ พาท่านเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ ร่วมประสบการณ์ในการทากิมจิอาหารประจาชาติ ของเกาหลี ให้
ท่านได้สนุ กสนานในการลองทาและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง จากนั้นเชิญท่านเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่ ง
ของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายโดยชุ ดประจาชาติ ชุ ดฮันบก พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก !!! เพื่อไป
อวดคนทางบ้าน...
เต็ ม อิ่ ม กับ สวนสนุ ก ที่ ดี ที่ สุ ด ของเกาหลี สวนสนุ ก เอเวอร์แ ลนด์ ด้วยบัต ร SPECIAL PASS TICKE ที่
สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิ ดและไม่จากัดรอบ สวนสนุ กที่นี้ถูกขนานนาม ว่า “ดิสนี ยแ์ ลนด์
เกาหลี ” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุ กกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิ ด อาธิเช่น ที เอ๊ก
เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่อง
เล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แ ฝดคู่แ รกของโลกได้ที่ นี่ และชมความน่ ารักของหมีที่ สามารถ
สื่อสารกับคนได้ เดิ นชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มี นาคมเมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวัน
หรื อ ดอกกุ ห ลาบ/ สิ ง หาคม-กั น ยายน : สวนดอกลิ ล ลี่ / ตุ ล าคม-พฤศจิ ก ายน : สวนดอก
เบญจมาศ)

เที่ยง

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ว ย ชาบู ช าบู ( SHABU SHABU) หรื อ
สุกี้เกาหลี ประกอบไปด้วย ผักสดหลายชนิ ด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู ้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ า
ซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย

บ่าย

หลังจากนั้นนาท่านชมโชว์ FANTA STICK SHOW หรือ WAPOP SHOW
FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่ มที่
เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม
ที่ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปั จจุบนั สื่อสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจส
แดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผชู ้ มได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ ารักตลอดการแสดง
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WAPOP SHOW เปิ ดประสบการณ์ชมโชว์ใหม่ ที่จาลองให้ท่านเสมือนนัง่ อยู่บนขบวณรถไฟ ให้ท่านได้สมั ผัสกับเวที
แบบพาโนราม่า 260 องศา และชมการแสดงถึงวัฒนธรรมเกาหลี โดยจะแบ่งเป็ น 5 ช่วงการแสดง ในช่วงต้นจะเป็ น
การแสดง K-CULTURE LED DANCE เป็ นการเต้นประกอบดนตรี ตื่นตาตื่นใจกับชุด LED ที่นักแสดงสวมใสและอวด
ลี ลากัน, K-DRAMA การแสดงเกี่ ยวกับ ละคร อาธิ เช่ น THE MOON EMBRACING THE SUN , BOY OVER FLOWER
(F4), IRIS, MY LOVE FROM THE STAR, FATED TO LOVE YOU คอละครซี่ รี่ ย์ เ กาหลี ห ้ า มพลาดเด็ ด ขาด, KCULTURE DANCE การแสดงพื้ นบ้านของเกาหลี , K-POP COVER DANCE การแสดงโคฟเวอร์เพลงของวัยรุ่นเกาหลี
ที่มาเต้นเลียนแบบศิลปิ นเกาหลี และปิ ดท้ายด้วยการแสดง K-POP CONCERT ให้ท่านได้สมั ผัสกับศิลปิ นตัวจริงเสียง
จริง อาธิเช่น BEAST, BTS, EXO, SNSD, SEVENTEEN, NU’EST, AFTER SCHOOL เป็ นต้น
(***ศิลปิ นที่จะมาแสดงขึ้ นอยูก่ บั ทาง WAPOP เป็ นผูก้ าหนด และขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโชว์ของแต่ละคณะ
โดยขึ้ นอยูก่ บั ทางเกาหลีเป็ นผูเ้ ลือกให้)
จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ งที่ ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ เสื้ อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่อง
หนั งรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ ยวและร้านเครื่องสาอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้าง
ถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิ ดหมวกให้ผูท้ ี่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้
ชมกันอีกด้วย และฝั ่งตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่ านสามารถเดิ นข้ามไปชม ตึ ก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN
PLAZA เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุ ม รวมไปถึงนิ ทรรศการต่ างๆ นอกจากนี้ ท่านยัง
สามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทั้งนี้ การจัดแสดงขึ้ นอยูก่ บั สภาพภูมิอากาศ
เย็น
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้ ง
ย่ า ง
ที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้ อวัวหรือเนื้ อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้ อนุ่ ม แล้วนาไป
ย่า งบนแผ่ น โลหะที่ ถู ก
เผาจนร้อน ตอนย่างเนื้ อนั้นจะย่างเป็ นชิ้ นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วต้องใช้
กรรไกรตัดเป็ นชิ้ นพอดีคา ทานกับเครื่อง
เคียงจาพวกผัก และกระเทียม กิมจิ

คา่

ระหว่างทางผ่านชม แม่ น้ าฮัน แม่น้ าที่เป็ นศูนย์กลางของเมือง ซึ่งไหลตัดผ่าน ระหว่างฝั ่งเหนื อกับฝั ่ง
ใต้ของกรุงโซล ชาวเกาหลีนิยมมาทากิจกรรมมากมาย และนัง่ ชมบรรยากาศโรแมนติกของแม่น้ าฮัน
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเห็นสะพานพันโพ ซึ่งมีการแสดงน้ าพุแสงสี โดยการแสดงจะเริ่มขึ้ นตั้งแต่
20:00 เป็ นต้น ไป รอบละ 15 นาที เท่ า นั้ น (***รอบการแสดงน้ า พุ ที่ ส ะพานพั น โพ เดื อ น
เมษายน-มิ ถุน ายน , กัน ยายน-ตุลาคม การจัดแสดงจะจัดทุก วัน จัน ทร์-ศุกร์ มี รอบ 12:00 ,
20:00 , 21:00 และวัน เสาร์-อาทิตย์ และวัน หยุด 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 วัน
เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุด มี รอบ 12:00, 17:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30)
(***งดการแสดงในช่วงฤดูหนาว เดือนพฤศจิกายน-มีนาคม)
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หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่สี่

ศูนย์โสม – ศูนย์พลอยอเมทิส – ศูนย์เวชสาอาง – นั ่งรถผ่านชมบลูเฮ้าท์/อนุสาวรียฟ์ ี นิกซ์
- พระราชวังเคียงบ๊อก – พิพธิ ภัณฑ์พื้นบ้าน – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
– ถนนแฟชั ่นฮงอิกวอคกิ้ งสตรีท - TRICK EYE MUSEUM+ ICE MUSEUM
- ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

เช้านี้ พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลี
ใต้เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วย
บารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง ท่านไหน
ที่ ต ้อ งท างานดึ ก นอนดึ ก หรื อ พัก ผ่ อ นไม่เพี ย งพอ สามารถทานเพื่ อ ลดความอ่อ นล้า ท าให้รูส้ ึ ก
กระปรี้ กระเปร่า ร่างกายรูส้ ึกสดชื่น..อิสระให้ท่านได้ซื้อกลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้ หญ่ที่ท่าน
รักและนับถือ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาว
เกาหลี เชื่ อว่าถ้าได้มี พ ลอยชนิ ดนี้ ติ ดตัวไว้จ ะท าให้มีโชคลาภและสิ่ งดี ๆเกิ ดขึ้ นในชี วิต หลังจากนั้ น
เดินทางสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซื้ อเครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้ า
แตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ ผ่านชมด้านหน้าทาเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยู่
ในทาเลที่ดีที่สุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ดา้ นหลัง ด้านหน้าเป็ น
อนุ สรณ์สถานนกฟี นิ กซ์สญ
ั ลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัว
มังกร และวงเวียนน้ าพุ นับเป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของกรุงโซล
นาท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณใหญ่ ที่ สุดในประวัติศาสตร์เกาหลี มีอายุ กว่า
600 ปี พระราชวังแห่งนี้ มีหมูพ่ ระที่นัง่ มากกว่า 200 หลัง และได้ถูกทาลายไปในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามายึด
ครอง และทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ ประทับของกษัตริย ์ สร้างขึ้ นในสมัย
ราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็ นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริยเ์ กาหลี ปั จจุบนั ได้รบั การ
บูรณะให้ใกล้เคีย งกับพระราชวังเดิ มมากที่ สุด และนาท่ านเยี่ยมชม พิ พิ ธภัณ ฑ์พื้ นบ้าน ย้อนอดี ต
สัมผัสชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละเรื่องราวในประวัติศาสตร์เกาหลี
เที่ยง

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้วย เมนู จิม ดัก (JIMDAK) เป็ นเมนู ไก่
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ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่อง
เคียงเกาหลี
บ่าย

เมื่ อ รับ ประทานอาหารเสร็ จ น าท่ า นเดิ น ทางสู่ หอคอยกรุ ง โซล N SEOUL TOWER ซึ่ ง อยู่ บ นเขา
นั มซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่ สูงที่ สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่ น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลา
แปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ , อาคารอนุ สรณ์ผูร้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุก
ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
หลังจากรับ ประทานอาหารกลางวัน น าท่ า นสู่ ฮงอิ ก วอคกิ้ งสตรี ท เป็ นถนนย่านมหาวิท ยาลัย
ฮงอิก ซึ่งมีชื่อเสียงด้านศิลปะ ที่นี่จะมีบรรดานักศึกษานาของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจาหน่ าย
และมีรา้ นค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี สถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิ ยมที่ท้งั คนเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาตินิยมมาเก็บภาพ พร้อมโพสท่า เก๋ๆ กับ
ฉากสามมิติ ทาให้การเดินชมนิ ทรรศการศิลปะไม่ใช่สิ่งที่น่าเบื่อและเข้าใจยากอีกต่อไป... จากนั้นพา
ท่านสู่ ICE MUSEUM เมืองน้ าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50 ชิ้ น รวมอยู่ในที่เดียว ภายใน
จาลองเป็ นเมืองต่างๆที่ทุกอย่างกลายเป็ นน้ าแข็ง! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น้ าแข็งและกิจกรรมอื่นๆ
อีกมากมายให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รูส้ ึกเบื่ออาทิสมั ผัสประสบการณ์นัง่ รถลากกวางรูดอร์ฟทักทาย
ลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นกเพนกวินขั้วโลกสารวจบ้านน้ าแข็งเอสกิโมเยี่ยมชมปราสาทน้ าแข็งชมวิวจาก
บนกาแพงเมืองและลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่างทาจากน้ าแข็ง!…
จากนั้นพาทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่ง
รวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลีช้นั นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้ อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รจู ้ กั อย่างดี
ของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เสื้ อผ้า
เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์ อดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของ
ท่านอยูใ่ นสินค้า...
นอกจากนี้ ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่ เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่ จาหน่ าย
สินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์ แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะ
มีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้ อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้ อผ้า กระเป๋า เครื่อง
เขียน ฯลฯ ภายในร้านยังมีมุมน่ ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็ นไฮไลท์เด่นของร้านเลย
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คือ เจ้าหมีบราวน์ ตัวยักษ์ใหญ่ ที่ ต้ังอยู่หน้าร้าน ที่ ใครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นที่ ระลึกแม้แต่คน
เกาหลีเอง งานนี้ สาวกไลน์ ห้ามพลาด!!
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ (BULGOGI) เมนู ที่มีส่วนผสม หมู
หมักชิ้ นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ เช่น กะหลา่ ปลี ฟั กทองอ่อน ถัว่ งอก แครอท เห็ดและวุน้ เส้น
นามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ท้งั แบบแห้งและน้ า พร้อมเครื่องเคียงต่าง ๆ ได้แก่ ถัว่ งอกดอง
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่หา้

วัดโชเกซา – หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก – DUTY FREE – คลองชองเกชอน - ศูนย์สมุนไพร –
ศูนย์น้ ามันสนแดง - SUPERMARKET - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
จากนั้ นนาท่านสู่ วัดโชเกซา วัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิ กายเซนที่ มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี
ถึงแม้จะเป็ นวัดที่ต้งั อยู่ท่ามกลางความวุน่ วายของเมือง แต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงามมาก
ภายในวัดมีตน้ ไม้ใหญ่ ที่มีความสูง กว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดี ยท์ ี่ แกะสลักจากหินสูง 7 ชั้น
นอกจากนี้ ยังมีความสาคัญ ในการจัดพิ ธี ก ารสาคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่ อนวันประสูติของ
พระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่นี้จะเริ่มต้นตั้งแต่สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและมา
สิ้ นสุดที่วดั แห่งนี้
หลังจากนั้นพาท่านไปชมหมู่บา้ นดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว คาว่า บุกชอน มี
ความหมายแปลว่าหมู่บา้ นทางตอนเหนื อ ตามตาแหน่ งที่ต้ังของหมู่บา้ นที่ อยู่ทางทิ ศเหนื อของคลอง
ชองเกชอนและชงโน หมู่บา้ นประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็ นที่ต้งั ของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง
และเป็ นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็ นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตนุ๋ โสม อาหารวัง
ในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนี ยว รากโสม พุทรา
แดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา
และเกลือ
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บ่าย

หลังจากนั้นนาท่านช็อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ที่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย
กว่า 500 ชนิ ด ทั้ง น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้ ฟรีท่านสามารถ
เ ดิ น ไ ป ช ม ค ล อ ง ช อ ง เ ก ช อ น เ ป็ น ค ล อ ง โ บ ร า ณ ใ น ส มั ย ร า ช ว ง ศ์
โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่ านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ ในช่ วง ค.ศ.
1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค ผูไ้ ด้รับ
ตาแหน่ งเป็ นผูว้ ่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้ นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝั ่งคลอง จนปั จจุบัน
คลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมากใน กรุงโซล
จากนั้นนาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว
สรรพคุ ณ ช่ วยในการล้างสารพิ ษที่ ต กค้างหรือไขมัน ที่ สะสมอยู่ภ ายในผนั งของตับ ไต ช่ วยให้ตับหรื อไตของท่ าน
แข็งแรงขึ้ น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย
นาท่านชม ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้น
เลือด เพื่อป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิง่ ขึ้ น หลังจากนั้นได้เวลา
นาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้ อ
ของฝากคนทางบ้าน ที่รา้ นแห่งนี้ มีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิ ดรวมทั้ งกิมจิ 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

*******************ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจตลอดการเดินทาง*******************
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หมายเหตุ

ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้ นอยูต่ ามความเหมาะสม
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น
* ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ
และขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่
บริษทั ***
อัตราค่าบริการ เดือน มิถุนายน 60
พีเรียตเดินทาง

01 - 05 JUN
02 - 06 JUN
03 - 07 JUN
04 - 08 JUN
05 - 09 JUN
06- 10 JUN
07 - 11 JUN
08 - 12 JUN
09 - 13 JUN
10 - 14 JUN
11 - 15 JUN
12 - 16 JUN
13 - 17 JUN
14 - 18 JUN
15 - 19 JUN
16 - 20 JUN
17 - 21 JUN
18 - 22 JUN

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.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

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

13,900.-

13,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

13,900.-

13,900.-
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19 - 23 JUN
20 - 24 JUN
21 - 25 JUN
22 - 26 JUN
23 - 27 JUN
24 - 28 JUN
25 - 29 JUN
26 - 30 JUN
27 - 31 JUN
28 - 01 JUL
29 - 02 JUL
30 - 03 JUL

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

13,900.-

13,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ :
- หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้ หญ่
- หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900 บาท /ท่าน
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หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้ นอยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มนั ่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครั้ง
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีขอ้
สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่

*** ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น้ ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการเข้า
ร้านดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 8,000.-บาท***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก

หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***

**กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชาระส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14
วัน**
******มัดจาขั้นตา่ 6,500.- บาท/ท่าน/ทริป******
อัตราทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
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 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
๊ ADAPTER
 ปลักไฟ

อัตราทัวร์ไม่รวม :
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ต่อทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่ า วี ซ่ า ส าหรับ พาสปอร์ต ต่ า งด้า ว กรุ ณ าเตรี ย มเอกสารคื อ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัว คนต่ า งด้า ว 3)
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แล้วทาง
บริษัทฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
 ค่าเข้า,ค่าเช่าชุด,อุปกรณ์สกี ที่ ONEMOUNT SNOW PRAK + WATER PARK
หมายเหตุ :
**จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
1. เที่ ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึ งผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่ องจากไม่ผ่านการพิจารณาในการ
ตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง
การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือ ถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ไม่
สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
4. **กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่ กรมแรงงานทั้งที่ ไทย และในต่างประเทศ ปฏิ เสธมิให้ท่านเดิ นทาง
ออกหรือเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิ ดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดิ น ทางไม่ถูก ต้อง หรือในกรณี อื่นๆ **การ

พิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยู่
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นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์
ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. หนั งสื อเดิ นทาง (PASSPORTS) ของท่ าน นั บจากวันที่ เดิ นทางไปและกลับ ต้องมีอายุ เหลื อใช้งานมากกว่า 6
เดือนขึ้ นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยูใ่ น
สภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชารุด หรือฉีกขาด
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิ ดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,การนั ดหยุ ด
งาน, การก่อจลาจล
7. หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (INVOICE) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงิน
พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิ ดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุ กอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิ ดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุ ที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่ อ ท่ านตกลงช าระเงิ นไม่ ว่าทั้งหมดหรื อ บางส่ ว นกับ ทางบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่า ท่ า นได้ย อมรับ ใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
11. ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้ นอยู่กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุ สุดวิสัยอื่ นๆที่ อาจเกิ ดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่ อความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
12. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มี สิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
13. ในกรณี ที่ลูก ค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับ รองจากแพทย์ว่าสามารถเดิ นทางท่ องเที่ ยวได้ และมีอายุ ไม่เกิ น 7 วัน
นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
14. กรณีกรุป
๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
15. กรณี ที่ ท่ า นซื้ อเฉพาะแพ็ ค เกจทั ว ร์ไ ม่ ร วมตั ว๋ เครื่ อ งบิ น จะไม่ ร วมค่ า ประกั น อุ บั ติ เ หตุ ร ะหว่ า งเดิ น ทาง
วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
การยกเลิก:
- ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจาท่านละ 5,000 บาท
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ขอเก็บเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 50%
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- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน ขอเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาค่าทัวร์ท้งั หมด
- ในกรณีกรุป
๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***

กรุป๊ ที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น
CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด
***พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่เรียบร้อยแล้ว ใน
กรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง - ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า
ทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น

