ทัวร์ เกาหลี : TOUR5874

KOREA’S BEST SPRING
เที่ยวสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี ณ อ ุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
สักการะไหว้พระศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดชินฮันซา
เดินชมบรรยากาศของสวนสนและใบไม้ผลิแรกที่เกาะนามิ
สนกุ กับเครือ่ งเล่นที่สวนสน ุกที่ดีที่ส ุดของเกาหลี เอเวอร์แลนด์
เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย แต่งชดุ ฮันบกไว้อวดคนทางบ้าน
อิ่มอร่อยกับบ ุฟเฟ่ต์ ปิ้ งย่าง ไม่อนั้ !!!
ช้อปปิ้ ง 2 ย่านดัง เมียงดง ทงแดมุน คล้องก ุญแจรัก ชมวิวกร ุงโซล
แถมฟรี!!! ชมเทศกาลดอกซาก ุระบานที่ถนนยออิโดและซอรัค
(เฉพาะเทศกาลเท่านัน้ )

พักซอรัค 1 คืน / โซล 2 คืน!!!

**ราคาเริม
่ ต้น 15,900.- บาท
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม

วันที่สี่

วันที่หา้

ท่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั น่ RAIL BIKE – เกาะนามิ
- อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) - วัดชินฮันซา
- สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) - พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย
- เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM
- ศูนย์การค้าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
ศูนย์โสม - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์เวชสาอาง - ศูนย์พลอยอเมทิส
- ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
- DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน - ศูนย์สมุนไพร
- ศูนย์นา้ มันสนแดง - SUPERMARKET

เดินทางเดือน มีนาคม 2560
รายการท่องเที่ยว

จานวน 5 วัน 3 คืน

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

XX.XX น.

คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ เคาน์เตอร์สายการ
บิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความ
สะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่
ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ข้อแนะนา
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิ ด ต้องบรรจุในภาชนะที่
มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึ้ นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด – ปิ ด ผนึ กได้
และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็ก
ทารกในปริมาณที่ เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซื้อจากร้านค้าปลอด
อากร (Duty free shops) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุ งพลาสติกใสปิ ดผนึ กปากถุ งไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุ ง
และมี หลักฐานแสดงว่าได้ซื้อ ณ วันที่ เดิ นทาง เพื่ อนาไปแสดงต่ อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ ล ะ
ประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึ้ นเครื่องแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก
ผลไม้สด ไม่อนุ ญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
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.

กลางวัน

บ่าย

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - ENGLISH VILLAGE - ปั น่ RAIL BIKE – เกาะนามิ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน (ไม่รวมกระเช้า) - วัดชินฮันซา
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้ น 2 ชั ่วโมงเพื่อให้ตรง
กั บ เวล าท้ อ งถิ่ น ข องป ระเท ศ เก าห ลี ) ห ลั ง จากผ่ าน พิ ธี การต รวจคน เข้ า เมื อ งแล ะศุ ล กากรแล้ ว
นาท่านเดินทางสู่ ENGLISH VILLAGE หรือ หมู่บา้ นอังกฤษ สถานที่ถ่ายทาซีรี่ส์F4 ซึ่งใช้เป็ นฉากของโรงเรียนมัธยม
ชิ น ฮวาของเหล่ าพระเอก F4 เรี ยนนั้ น เอง โดยสร้างตามแบบสถาปั ต ยกรรมของเวอร์จิเนี ยสหรัฐ อเมริ ก า ที่ ให้
ความรูส้ ึกเหมือนอยู่ในสถานที่ตน้ แบบมากๆโดยเจ้าหน้าที่และพนั กงานทุกคนจะสนทนาพูดคุยเป็ นภาษาอังกฤษ
เท่ านั้ น ตรงทางเข้าหมู่บ ้านจะจาลองเหมื อนกับ ด่ านตรวจคนเข้าเมืองโดยบัตรผ่ านประตูจะออกแบบให้เหมือ น
หนั งสือเดินทาง และก่อนเข้าไปอาจจะถูกเจ้าหน้าที่ ตม. (จาลอง) สอบถามเป็ นภาษาอังกฤษเล็กๆน้อยๆเพื่อเพิ่ม
ความสมจริงด้วยนอกจากนี้ ยังมีสิ่งอานวยความสะดวกต่างๆ... จากนั้ นนาท่านพบกับความสนุ กสนานกับการ ปั น่
จักรยานบนรางรถไฟหรือ "RAIL BIKE"ท่ามกลางบรรยากาศกลิ่นอายของเมืองผูด้ ีองั กฤษ (รถ1คันปั น่ 4คน)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้วย ดักคาลบี้ (DAKKALBI) ไก่ผัดเผ็ดบาร์บีคิวเกาหลี
อาหารยอดนิ ยม อีกชนิ ดหนึ่ ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนาเนื้ อไก่ที่หนั ่ เป็ นชิ้ นๆ และผักต่างๆมาผัดรวมกันกับซอส
บาร์บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเรียบร้อย นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยู่
กลางทะเลสาบซองเพี ยง ชื่อ “นามิ” ตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นเกียรติ แก่นายพลนามิ เกาะนามิน้ั นเรียกตัวเองว่า Naminara
Republic และเรียกตัว๋ เรือข้ามฟากและตัว๋ เข้าชมเกาะว่าวีซ่าทาให้เรารูส้ ึกเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่ งที่เป็ นเอกเทศ
ออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล
และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล เป็ นสถานที่โรแมนติก สาหรับคู่รกั หนุ่ มสาว

และที่พกั ผ่อนหย่อนใจของครอบครัว ที่นี้เป็ นหนึ่ งในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี WINTER LOVE SONGหรือเพลงรัก
ในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทยเรื่อง กวนมีนโฮใครที่อยากแชะรูปคู่กบั เบยองจุน และทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอด
ยาวไปจนสุดลูกหูลูกตา ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี้...อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย...ได้เวลาสมควรนัง่ เรือ
กลับมายังฝั ง่ …
นาท่ านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ให้ท่านได้ชมธรรมชาติอนั สวยงามของจังหวัดคังวอนโด เส้นทางสู่
อุทยานแห่งชาติเขาโซรัคซานหรือสวิสเซอร์แลนด์เกาหลี ตั้งอยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของ
ประเทศเกาหลีเหนื อ มีเทือกเขาป่ าไม้ หุบเขา สายน้ า ทะเลสาบ หินรูปต่างๆที่สวยงามซึ่งเกิดจากธรรมชาติที่หาดูได้
ยากยิง่ หลังจากนั้นพาท่านไปสักการะพระพุทธรูปสัมฤทธิ์ขนาดใหญ่ที่ วัดชินฮันซา วัดเก่าแก่สร้างในสมัยอาณาจักร
ชิลล่า และนมัสการองค์เจ้าแม่กวนอิม ซึ่งอยู่ทางใต้ฐานองค์พระทางด้านหลังเพื่อเป็ นสิริมงคล ก่อนจะผ่านสะพาน
ชาระล้างจิตใจเข้าสู่เขตวัดทางด้านใน (ไม่รวมค่าขึ้ นกระเช้า)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู พุลโกกิ ( BULGOGI ) เมนู ที่มีส่วนผสม หมูหมักชิ้ น
บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ เช่น กะหลา่ ปลี ฟั กทองอ่อน ถัว่ งอก แครอท เห็ดและวุน้ เส้น นามาต้ มรวมกัน โดย
สามารถทานได้ท้งั แบบแห้งและน้ า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัว่ งอกดอง วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SEORAK : SEORAK I PARK หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่สาม

สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - TRICK ART MUSEUM - ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน
- DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ นาท่ านเต็มอิ่มกับสวนสนุ กที่ ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่
สามารถเล่ นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิ ดและไม่จากัดรอบ สวนสนุ กที่ นี้ถูกขนานนามว่า “ดิสนี ยแ์ ลนด์เกาหลี ” มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุ กกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิ ด อาธิเช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอน
สะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่นเครื่องเล่นสามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่
แรกของโลกได้ที่ นี่ และชมความน่ า รัก ของหมี ที่ ส ามารถสื่ อ สารกับ คนได้ เดิ น ชมและถ่ ายรู ป กับ สวนดอกไม้ซึ่ง
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล.... (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด)

กลางวัน

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ว ย ชาบู ช าบู ( SHABU SHABU) หรื อ สุ กี้ เกาหลี มี
ส่วนผสมของ ผักสดหลายชนิ ด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู ้ เบคอน หมูสไลด์ ต้มในน้ าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทาน
พร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย
หลังจากทานอาหารกลางวันเสร็จ นาท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ที่ผลิตและแสดงการเลี้ ยงสาหร่ายครบวงจร ทุก
ท่านสามารถเลือกซื้ อสาหร่าย พร้อมทั้งทดลองชิมสาหร่ายรสต่างๆได้ตามอัธยาศัย อาธิเช่น รถกุง้ รสหมู รถกิมจิ รถ
วาซาบิ ฯลฯ ร่วมกันเรียนทาข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจาชาติเกาหลี ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งในอาหารเกาหลียอด
นิ ยมของคนไทยอีกเมนู หนึ่ ง จากนั้ นเชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาชาติต่างๆ
(ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก เพื่อไปอวดคนทางบ้าน...

บ่าย

หลังจากสนุ กสนานกับการทาข้าวห่อสาหร่ าย และใส่ ชุดฮันบกแล้ว นาท่ านชม TRICK ART MUSEUM พิพิธภัณ ฑ์
ศิลปะแรกในประเทศเกาหลีที่จดั แสดงศิลปะภาพลวงตา นิ ทรรศการบนผนั งแบบสามมิติ ภายในแบ่งเป็ นเจ็ดส่วน
ได้แก่ โซนล้อเลียน (แสดงภาพวาดและประติมากรรมที่มีชื่อเสียง), โซนสัตว์, โซนไดโนเสาร์, โซนพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ า,
โซนอียปิ ต์, โซนมายากล และโซนภาพลวงตา…

หลังจากนั้นนาท่านนาท่านช้อปปิ้ งที่ ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้ อเสื้ อผ้าเครื่องแต่ง
กาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ ยวและร้านเครื่องสาอางค์ต่างๆ เรียงรายตามตึก
ริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิ ดหมวกให้ผทู ้ ี่อยากแสดงความสามารถ มา
แสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั ง่ ตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
หรือ DDP เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึงนิ ทรรศการต่างๆ
เย็น

รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู BBQ KOREA อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี ประกอบด้วย กุง้
ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้ อ ต่างๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป ผัดวุน้ เส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ
พร้อม ไอศกรีมทานได้ไม่อ้นั

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่สี่

เช้า

ศูนย์โสม - พระราชวังชางด็อก - ศูนย์เวชสาอาง - ศูนย์พลอยอเมทิส - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียง
ดง - LINE FRIENDS STORE - DRUMCAT SHOW OR FANTA STICK SHOW
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศ
ที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครๆที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้ อเป็ นของฝาก เพราะ
ราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์ นานั ปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด และ
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ตอ้ งทางานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถ
ทานเพื่อลดความอ่อนล้า ทาให้รสู ้ ึกกระปรี้ กระเปร่า ร่างกายรูส้ ึกสดชื่น..อิสระให้ท่านได้ซื้อกลับไปบารุงร่างกายหรือ
ฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
หลังจากนั้น นาท่านชม พระราชวังชางด็อก ซึ่งเป็ นพระราชวังหลวงหลังที่สองที่สร้างต่อจาก พระราชวังเคียงบ็อก
กุง ในปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังที่มีความสาคัญอย่างมากต่อกษัตริยห์ ลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ที่มีสภาพ
ดีและสมบูรณ์ที่สุดใน 5 พระราชวังหลวงทั้งหมดที่ยงั คงเก็บรักษาไว้ และที่นี่ยงั ได้รบั การขึ้ นทะเบียนจาก UNESCO
ว่าเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตนุ๋ โสม (SAMGYETANG) อาหาร
วังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับ
ในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ เสริฟ์ท่านละ 1 ตัว
ในหม้อดินร้อน

บ่าย

หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็จนาพาท่านสู่ หลังจากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้ าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ...
หลังจากนั้นพาท่านเข้าชม ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่ งที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้า
ได้มีพลอยชนิ ดนี้ ติดตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต
หลังอาหารพาทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชัน่
แบรนด์เกาหลีช้นั นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้ อสินค้าได้
อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า, เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รจู ้ กั อย่างดีของคนไทย อาทิ Laneige Etude, Iope,
Charmzone, Skin food,The Face Shop,Etude,เสื้ อผ้า เครื่ อ งประดับ , ซี ดี เพลง, วี ซี ดี -ดี วี ดี ห นั งและซี รี ย์ยอดฮิ ต
ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้า...

นอกจากนี้ ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่จาหน่ ายสินค้าของที่
ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์ แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้ อ
เยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้ อผ้า กระเป๋า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ ารักๆ
ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็ นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ใหญ่ที่ต้งั อยู่หน้าร้าน ที่ใคร
ไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง งานนี้ สาวกไลน์ ห้ามพลาด!!
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บูเดชิเก หรือ หม้อไฟเกาหลี อาหารท๊อปฮิต โดยมี
ส่วนผสมของ ชีส , มักกะโรนี , ชี ส, ไส้กรอก, เส้นบะหมีรามยอน, แป้ งต๊อก, เต้าหู,้ เนื้ อสัตว์ต่างๆ รวมถึ งผักตาม
ฤดูกาล และอื่นๆ
หลังจากนั้นนาท่านชมโชว์ DRUM CAT SHOW หรือ FANTA STICK SHOW
DRUM CAT SHOW เป็ นการโชว์ที่แสดงความสามารถของผูห้ ญิ งทั้งวงในการตีกลองและเล่ นเครื่ องดนตรีสากลได้
อย่างมหัศจรรย์ แถมยังใส่ความเซ็กซี่มีเสน่ หแ์ บบสาวเกาหลีที่ใคร ๆ เห็นแล้วต้องดูกนั จนจบโชว์ ซึ่งโชว์นี้กาลังเป็ นที่
นิ ยมอย่างมากในประเทศเกาหลีเวลานี้
FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะระหว่างชายหนุ่ มที่
เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิเช่น ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่
ผูกพันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปั จจุบนั สื่อสารผ่านดนตรีโบราณและศิลปะร่ วมสมัย อย่างบีบอย และแจส
แดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผูช้ มได้เข้ามีส่วนร่วมในโชว์ได้อย่างน่ ารักตลอดการแสดง (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือก
โชว์ของแต่ละคณะ โดยขึ้ นอยูก่ บั ทางเกาหลีเป็ นผูเ้ ลือกให้)

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่หา้
N’SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - DUTY FREE - คลองชองเกชอน – ศูนย์สมุนไพร ศูนย์น้ ามันสนแดง - SUPERMARKET
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เมื่อรับประทานอาหารเสร็จนาท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยูบ่ นเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน
18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆ
สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุ สรณ์ผรู ้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือ
คล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
หลังจากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ที่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย
กว่า 500 ชนิ ด ทั้ง น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้ ฟรีท่านสามารถ
เดินไปชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ
5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าว
กระโดด จนกระทัง่ ปี ค.ศ.2002 นายลี มยองปาคร์ ผูไ้ ด้รบั ตาแหน่ งเป็ นผูว้ ่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้ นฟูคลอง
ชองเกชอน เพื่อฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝั ่งคลอง จนปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมากใน
กรุงโซล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูจมิ ดัก (JIMDAK) เป็ นเมนู ไก่ประกอบด้วยวุน้ เส้น
เกาหลี คลุกด้วยน้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี

บ่าย

จากนั้นนาท่านเข้าช็อปปิ้ ง ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อย
แล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสาหรับบุ คคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ
น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั
หรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ 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 ดรวมทั้งกิมจิ 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
..................ด้วยความสวัสดิภาพและประทับใจตลอดการเดินทาง .................

หมายเหตุ

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

อัตราค่าบริการ เดือนมีนาคม 2560
พีเรียตเดินทาง
15 - 19 MAR
16 - 20 MAR
17 - 21 MAR
18 - 22 MAR
19 - 23 MAR
20 - 24 MAR
21 - 25 MAR
22 - 26 MAR
23 - 27 MAR
24 - 28 MAR
25 - 29 MAR
26 - 30 MAR
27 - 31 MAR
28 - 01 APR

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

ZE/7C/TW/LJ

16900.-

16,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

29 - 02 APR
30 - 03 APR
31 - 04 APR

ZE/7C/TW/LJ

17,900.-

17,900.-

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ :
- หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้ หญ่
- หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 7,900 บาท /ท่าน
หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้ นอยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มนั ่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครั้ง
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนั ดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้ น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้
ทราบ หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
*** ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น้ ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการเข้าร้าน
ดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***

**กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชาระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อน
การเดินทางภายใน 10 วัน**
*****มัดจาขั้นต ่า 6,500.- บาท/ท่าน/ทริป******
อัตราทัวร์รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 หรือ 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
๊ ADAPTER
 ปลักไฟ

อัตราทัวร์ไม่รวม :
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่
สัง่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท (30,000 วอน)ต่อ ทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนั กเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการยืน่ วี ซ่าให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเอง
ก่อนจะยืน่ วีซ่า)
 ค่ากระเช้าขึ้ น-ลง ที่อทุ ยานแห่งชาติซอรัคซาน
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
หมายเหตุ :
**จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
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 และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดิ น ทางออกหรื อเข้า
ประเทศ เนื่ องจากมี สิ่ งผิ ดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดิ น ทางไม่ ถูก ต้อ ง หรื อ ในกรณี อื่ น ๆ **การพิ จารณาเป็ นเอกสิ ท ธิ์ และ
วิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งนี้
กรณีที่ทา่ นไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น
5. หนังสือเดินทาง (PASSPORTS) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป และ
ต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยูใ่ นสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชารุด หรือ
ฉีกขาด
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
7. หลังจากได้รับเอกสารเรียกเก็บเงิน (INVOICE) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุ ที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
10. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ
ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
12. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนาม
โดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น

13. ในกรณีที่ลูกค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง
และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
14. กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
15. กรณีที่ท่านซื้ อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
การยกเลิก:
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น
***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิ เศษเช่น CHARTER
FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด

***พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
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

เมื่อท่ านได้ ทาการจอง ทัวร์ เกาหลี กับ ไทยฟลาย ทราเวล จากัด จากนัน้ เจ้ าหน้ าที่จะติดต่ อกลับ เพื่อแจ้ ง
รายละเอียดการชาระเงินโทร 02-713-8992 ท่ านสามารถตรวจสอบสถานะการจองได้ ตลอดเวลาทาการค่ ะ

เมื่อ

