GRAND AUTUMN’S SOUL 2019
โรงแรม/ที่พกั : ซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิ น : ASIANA AIRLINES / KOREAN AIR / THAI
AIRWAYS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

เดิ นทางด้วยสายการบิน 5 ดาวระดับ World Class
ชมธรรมชาติ อนั สวยงามของเกาะชื่อดังเกาะนามิ
ชมความงามของหุบเขาศิ ลปะโพชอน
เข้าชมพิ พิธภัณฑ์ดาราศาสตร์
พร้อมสักการะขอพร ณ วัดบงอึนซา
สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
คล้องกุญแจคู่รกั ชมวิ วกรุงโซลN SEOUL TOWER
ช้อปปิ้ งกระจาย ย่านดัง เมียงดง
ช้อปของฝากสุดน่ ารักที่ LINE FRIENDSSTORE
เช็คอิ นคาเฟ่ เก๋ๆ HARRY POTTER , ONE PIECE

#ตารางสรุปโปรแกรม
ท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน

โปรแกรมการเดิ นทาง

1

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน

2

ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน | เกาะนามิ | หุบเขาโพชอน
พิ พิธภัณฑ์ดาราศาสตร์ | รถรางMONORAIL (รวมค่าบัตร)

3

กิ มจิ +ฮันบก | TRICK ART MUSEUM
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) | ศูนย์
เครื่องสาอาง

4

วัดบงอึนซา | ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง | ศูนย์พลอยอเมทิ ส | ศูนย์สมุนไพร
พระราชวังชางด็อกกุง | ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS
STORE
ช้ อปปิ้ งย่านฮงแด | คาเฟ่ HARRY POTTER , ONE PIECE | DUTY FREE

5

N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิ ฟท์) | ศูนย์โสม | SUPERMARKET

อาหาร
B. L. พุลโกกิ
D. ดักคาลบี้
B. โรงแรม
L. ชาบู ชาบู
D. บาร์บคี ิ ว
B. โรงแรม
L. ซัมเกทัง
D. โอซัมบุลโก
กิ
B. โรงแรม
L. จิ มดัก
D. -

โรงแรม/ที่พกั
SUWON JM
หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
-

\
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GRAND AUTUMN’S SOUL 2019
#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน
DAY 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน
คณะเดินทางพร้อมกันทีจ่ ุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ
เคาน์เตอร์สายการบิน ASIANA AIRLINES / KOREAN AIR / THAI AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน(**
โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลด
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

สายการบิน

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
รหัสเที่ยวบิน
BKK – ICN
รหัสเที่ยวบิน
ICN - BKK

ASIANA AIRLINES

OZ742

01.10 – 09.15

OZ741

18.30 – 22.05

KOREAN AIR

KE658

22.40 – 06.10

KE659

20.10 – 00.20

THAI

TG658

23.10 – 06.35

TG689

11.20 – 15.15

ข้อแนะนา : เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้ เครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้องบรรจุใน
ภาชนะทีม่ ขี นาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร สาหรับภาชนะทีเ่ กิน 100 มิลลิลติ ร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึน้ เครื่องบินได้ ภาชนะทัง้ หมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึง่ เปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวทีไ่ ด้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณที่
เหมาะสม รวมถึงยาทีม่ เี อกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ทีซ่ อ้ื จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS)
ทีท่ ่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มรี ่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซอ้ื ณ วันที่
เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึน้ เครื่องแตกต่าง
กัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดทีท่ าจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ
เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
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DAY 2 :

ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน I เกาะนามิ I หุบเขาโพชอน I พิ พิธภัณฑ์ดาราศาสตร์
รถราง MONORAIL (รวมค่าตั ๋ว)
#เกาะนามิ
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
แล้ว นาท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์ร่ี เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ ตัง้ อยู่กลางทะเลสาบซองเพียง ชื่อ
“นามิ” ตัง้ ขึน้ เพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามินนั ้ เรียกตัวเองว่า NAMINARA REPUBLIC
และเรียกตั ๋วเรือข้ามฟากและตั ๋วเข้าชมเกาะว่าวีซ่า ทาให้รสู้ กึ เสมือนข้ามมาเทีย่ วรัฐๆ หนึ่งทีเ่ ป็ น
เอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย
ต้นซากุระต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อ่นื ๆ ทีพ่ ลัดกันออกดอกเปลีย่ นสีให้ชมกันทุกฤดูกาล เป็ น
สถานทีโ่ รแมนติก สาหรับคู่รกั หนุ่มสาว และทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจของครอบครัวทีน่ ่เี คยเป็ นหนึ่งใน
สถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์ไทย
เรื่อง กวนมึนโฮ ใครทีอ่ ยากแชะรูปคู่กบั เบยองจุน และทิวสนทีเ่ รียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุดลูกหู
ลูกตา ต้องไม่พลาดทีจ่ ะมาเยือนทีน่ ่สี กั ครัง้ อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย ได้เวลาสมควรนัง่
เรือกลับมายังฝัง่ ..
#พุลโกกิ (BULGOGI)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย พุลโกกิ (BULGOGI) วิธกี ารทาคือหันหมู
่
เป็ นชิน้ บางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆก่อนนาไปต้มน้าขลุกขลิก
#หุบเขาโพชอน
หุบเขาโพชอน เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วของเมืองโพชอน (Pocheon) ลักษณะทางธรณีวทิ ยาของหุบ
เขาโพชอนเป็ นภูเขาหินแกรนิต และเคยเป็ นเหมืองหินแกรนิตก่อนทีจ่ ะได้รบั การพัฒนาให้เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วเนื่องจากมีภูมทิ ศั น์สวยงามแปลกตา นอกจากทะเลสาบกลางหุบเขาซึง่ เป็ นจุดท่องเทีย่ ว
สาคัญแล้ว ในหุบเขาโพชอนยังมีสถานทีท่ ่องเทีย่ วอื่นๆ อีกด้วย เช่น สวนประติมากรรม, โรงละคร
กลางแจ้ง, เส้นทางเดินชมธรรมชาติ และพิพธิ ภัณฑ์ดาราศาสตร์นอกจากนี้ท่านยังได้ร่วมสนุก และ
เพลิดเพลินบนรถราง MONORAIL ทีค่ ุณจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติ บรรยากาศรอบๆ หุบ
เขาโพชอน
#ดักคาลบี้ (DAKGALBI)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKGALBI) ไก่ผดั เผ็ด บาร์
บีควิ เกาหลี อาหารยอดนิยม อีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี โดยวิธกี ารนาเนื้อไก่ทห่ี นเป็
ั ่ นชิน้ ๆ และผัก
ต่างๆมาผัดรวมกันกับซอสบาร์บคี วิ ในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SUWON : BENIKEA SUWON
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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DAY 3 :

กิ มจิ +ชุดฮันบก I TRICK ART MUSEUM
สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) I ศูนย์เวชสาอาง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
#กิ มจิ
เช้านี้นาทุกท่านเรียนรูก้ ารทากิ มจิ อาหารประจาชาติของเกาหลี ให้ท่านได้สนุกสนานในการลองทา
และชิมกิมจิฝีมอื ของตัวท่านเอง
#ชุดฮันบก
จากนัน้ เชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายชุดประจาชาติทเ่ี รียกว่า ชุดฮัน
บก ซึง่ มีแบบ และสีสนั ทีส่ วยงามให้เลือก พร้อมถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก เพือ่ ไปอวดคนทางบ้าน
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
จากนัน้ ให้เวลาทุกท่านเต็มอิม่ กับสวนสนุกทีด่ ที ส่ี ุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดว้ ยบัตร
SPECIAL PASS TICKET ทีส่ ามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุกทีน่ ่ี
ถูกขนานนามว่า “ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี” มีช่อื เสียงมากทีส่ ุดของประเทศ ให้ท่านสนุกกับเครื่องเล่น
หลากหลายชนิด อาทิเช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสงิ หมุน
ท่านไหนทีไ่ ม่ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ทน่ี ่ีและชม
ความน่ารักของหมีทส่ี ามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซง่ึ ผลัดเปลีย่ น
หมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ /
กรกฎาคม : สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี/่ ตุลาคมพฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)
#ชาบู ชาบู (SHABU SHABU)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือสุกเ้ี กาหลี
ประกอบไปด้วย ผักสดหลายชนิด ต้มในน้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย
ของเกาหลี ทีร่ สชาติถูกปากคนไทย
#ศูนย์เวชสาอาง
จากนัน้ นาทุกท่านสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้ เครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิ
เช่นครีมน้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)
อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลีมเี นื้อสัตว์ให้เลือกรับประทาน เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด
กิมจิ ซุป
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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DAY 4 :

วัดบงอึนซา I ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง I ศูนย์พลอยอเมทิ ส I ศูนย์สมุนไพร
พระราชวังชางด็อกกุง I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I คาเฟ่ HARRY POTTER ,
ONE PIECE I DUTY FREE
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
#วัดบงอึนซา
เช้านี้จะพาท่านไปไหว้พ ระขอพรที่วดั บงอึ นซา เมื่อ เดินผ่านประตูใหญ่ข องวัดเข้ามาจะพบกับ
อาคารไม้ขนาดใหญ่ 4 หลังทีเ่ ป็ นตัวแทนกษัตริยบ์ นสวรรค์ พร้อมเทพยามสีท่ ศิ ติดอาวุธครบมือ และ
ประตูสแี ดงทีถ่ ูกเพ้นท์เป็ นรูปนักรบน่ าเกรงขาม สถาปัตยกรรมภายในวัดบงอึนซามีความคล้ายคลึง
กับสถาปัตยกรรมของวัดทางพุทธศาสนาอื่นๆในประเทศเกาหลี ซึง่ ใช้สแี ดงและสีเขียวเป็ นสีพน้ื ฐาน
และเพ้น ท์รูป ดอกไม้ก ับ สัต ว์ใ นต านานเพื่อ ตกแต่ ง อาคาร ซึ่ง รูป แบบการตกแต่ ง ข้า งต้นยัง คง
หลงเหลือรอดมาจากเหตุการณ์ไฟไหม้และสงครามอยู่ไม่ก่แี ห่งในปัจจุบนั นี้ หนึ่งในนัน้ คือ ห้องโถง
พัน จอน(Panjeon Hall) ที่เ ก่ า แก่ ท่ีสุ ด สร้า งเสร็จ ในปี 1856 ตกแต่ ง ด้ว ยบล็อ คไม้แ กะสลัก รู ป
พวงมาลัยดอกไม้ทงั ้ สิ้น 3,175 ชิ้น และยัง มีพ ระพุทธรูปหินอ่ อนแกะสลักที่ใหญ่ท่สี ุดในเกาหลี มี
ความสูงถึง 23 เมตร เป็ นสถานทีทค่ี นเกาหลีนิยมเดินทางมาไหว้ขอพรในวันปี ใหม่
#ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีท่มี สี รรพคุณ
ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็น
ภาพอย่างชัดเจนยิง่ ขึน้
#ศูนย์พลอยอเมทิ ส
ต่อด้วย ศูนย์พลอยอเมทิ สหรือพลอยสีม่วงที่มชี ่อื เสียงของประเทศเกาหลีซ่งึ ชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้า
ได้มพี ลอยชนิดนี้ตดิ ตัวไว้จะทาให้มโี ชคลาภและสิง่ ดีๆเกิดขึน้ ในชีวติ
#ศูนย์สมุนไพร
จากนัน้ นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสาหรับ
บุคคลทีน่ ิยมดื่มชา กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมัน
ที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพ
ร่างกายของท่านเองอีกด้วย
#ซัมเกทัง
เที่ ย ง รับ ประทานอาหาร ณ ภัต ตาคารบริก ารท่ า นด้ว ยเมนู ซัม เกทังหรือ เมนู ไก่ ตุ๋ นโสม
(SAMGYETANG) ตารับชาววังในสมัยก่อน ปัจจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายใน
ตัวไก่จะมีขา้ ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงทีเ่ รียกว่า กักตุกี เส้น
ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ เสิรฟ์ ท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
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#พระราชวังชางด็อกกุง
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุงซึง่ เป็ นพระราชวังหลวงวังทีส่ องทีส่ ร้างต่อจากพระราชวัง
เคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังทีม่ คี วามสาคัญอย่างมากต่อกษัตริยห์ ลายๆ พระองค์ใน
ราชวงศ์โชซอน ทีม่ สี ภาพดีและสมบูรณ์ทส่ี ุดใน 5 พระราชวังหลวงทัง้ หมดทีย่ งั คงเก็บรักษาไว้ และ
ทีน่ ่ยี งั ได้รบั การขึน้ ทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997
#เมียงดง
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดงได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่ง รวม
แฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้อ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสื้อ ผ้า , รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่องสาอางซึ่งเป็ น ที่รู้จกั
อย่ า งดีข องคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE
SHOP เป็ นต้น
#LINE FRIENDS STORE
นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ที่เต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL
ที่จาหน่ ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่
ซึง่ แต่ละตัวจะมีสนิ ค้าทีร่ ะลึกให้เลือกซือ้ เยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสือ้ ผ้า
กระเป๋ า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึ่งภายในร้านยังมีมุมน่ ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ท่เี ป็ น
ไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ใหญ่ท่ตี งั ้ อยู่หน้า ร้าน ทีใ่ คร ๆ ก็ต้องถ่ายภาพเป็ น
ทีร่ ะลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง
#934 KING CROSS HARRY POTTER
พลาดไม่ได้ทจ่ี ะต้องมาเช็คอินคาเฟ่ เก๋ๆอย่าง 934 KING CROSS เป็ นคาเฟ่ ทจ่ี าลองฉากแฮร์ร่ี พอต
เตอร์ จะเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มาไว้ท่โี ซลย่านฮงแด มีทงั ้ ขนมและ
เครื่องดื่มมากมายให้เลือก ทีส่ าคัญมีมุมให้ได้ถ่ายรูปหลายมุม ไม่มเี บื่อแน่นอน
#ONE PIECE
อีกหนึ่ง คาเฟ่ ที่น่า มาเช็คอินไม่ แพ้กนั ก็คือ Cafa de ONE PIECE เป็ นร้านที่ต กแต่ ง สไตล์ ONE
PIECE ในร้านเป็ นบรรยากาศแบบสบายๆเป็ นกันเอง มีอ าหารให้เ ลือ กหลากหลาย บางเมนู ถูก
ออกแบบมาให้เป็ นรูปตัวการ์ตูนในเรื่อง ONE PIECE นอกจากนี้ยงั มีโซนขายของทีร่ ะลึกจากการ์ตูน
ONE PIECE อีกด้วย
#โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI)
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย โอซัมบุลโกกิ (OSAMBULGOGI) มี
ส่วนประกอบหลักคือ วุน้ เส้น ผักกาดขาว เนื้อหมู ผัดในกระทะจนเข้ากัน รสชาติหวานเผ็ดเล็กน้อย
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี กั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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DAY 5 :

N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิ ฟท์) I ศูนย์โสม I SUPERMARKET
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
#N SEOUL TOWER
นาท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWERซึ่งอยู่บนเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สูง
ทีส่ ุดในโลก ฐานของหอคอยมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกักจอง,
๊
สวนพฤกษชาติ,
อาคารอนุสรณ์ผรู้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือ
คล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)
#จิ มดัก (JIMDAK)
เที่ ย ง รับ ประทานอาหาร ณ ภัต ตาคาร บริก ารท่ า นด้ว ย เมนู จิ ม ดัก (JIMDAK)เป็ น เมนู ไ ก่
ประกอบด้วยวุ้นเส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อม
เครื่องเคียงเกาหลี
#ศูนย์โสม
จากนัน้ พาท่านรู้จกั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสมเพราะ
เกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มกี ารผลิตโสมเกาหลีท่มี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก และมีคุณประโยชน์
นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จติ ใจสงบและเพิ่ ม
พละกาลัง โดยมีสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจของคุณได้เป็ นอย่างดี ช่วยป้ องกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด ฯลฯ
#SUPERMARKET
หลังจากนัน้ ได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อ ปปิ้ ง ที่ SUPERMARKETเพื่อ ซื้อ ของฝากคนทางบ้าน ที่ร้านแห่ง นี้มีข นมพื้นเมือ งเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบ่ รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของที่
ระลึก
ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบินออกเดินทาง
จาก ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

BKK – ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN - BKK

ASIANA AIRLINES

OZ742

01.10 – 09.15

OZ741

18.30 – 22.05

KOREAN AIR

KE658

22.40 – 06.10

KE659

20.10 – 00.20

THAI

TG658

23.10 – 06.35

TG689

11.20 – 15.15
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GRAND AUTUMN’S SOUL 2019
#อัตราค่าบริการ
เดือน กันยายน 2019
พีเรียดเดิ นทาง
01 – 05 กันยายน
02 – 06 กันยายน
03 – 07 กันยายน
04 – 08 กันยายน
05 – 09 กันยายน
06 – 10 กันยายน
07 – 11 กันยายน
08 – 12 กันยายน
09 – 13 กันยายน
10 – 14 กันยายน
11 – 15 กันยายน
12 – 16 กันยายน
13 – 17 กันยายน
14 – 18 กันยายน
15 – 19 กันยายน
16 – 20 กันยายน
17 – 21 กันยายน
18 – 22 กันยายน
19 – 23 กันยายน
20 – 24 กันยายน
21 – 25 กันยายน
22 – 26 กันยายน
23 – 27 กันยายน
24 – 28 กันยายน
25 – 29 กันยายน
26 – 30 กันยายน
27 – 01 ตุลาคม
28 – 02 ตุลาคม
29 – 03 ตุลาคม
30 – 04 ตุลาคม

สายการบิ น

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริ ม
เตียง

18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.-

18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.18,900.18,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.-
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เดือน ตุลาคม 2019
พีเรียดเดิ นทาง
01 – 05 ตุลาคม
02 – 06 ตุลาคม
03 – 07 ตุลาคม
04 – 08 ตุลาคม
05 – 09 ตุลาคม
06 – 10 ตุลาคม
07 – 11 ตุลาคม
08 - 12 ตุลาคม
09 - 13 ตุลาคม
10 - 14 ตุลาคม
11 - 15 ตุลาคม
12 - 16 ตุลาคม
13 - 17 ตุลาคม
14 - 18 ตุลาคม
15 - 19 ตุลาคม
16 - 20 ตุลาคม
17 - 21 ตุลาคม
18 - 22 ตุลาคม
19 - 23 ตุลาคม
20 - 24 ตุลาคม
21 - 25 ตุลาคม
22 - 26 ตุลาคม
23 - 27 ตุลาคม
24 - 28 ตุลาคม
25 - 29 ตุลาคม
26 - 30 ตุลาคม
27 - 31 ตุลาคม
28 - 01 พฤศจิ กายน
29 - 02 พฤศจิ กายน
30 - 03 พฤศจิ กายน
31 - 04 พฤศจิ กายน

สายการบิ น

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริ ม
เตียง

20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.21,900.21,900.21,900.21,900.20,900.20,900.20,900.20,900.21,900.21,900.22,900.21,900.21,900.21,900.21,900.21,900.21,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.-

20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.21,900.21,900.21,900.21,900.20,900.20,900.20,900.20,900.21,900.21,900.22,900.21,900.21,900.21,900.21,900.21,900.21,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.20,900.-
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เดือน พฤศจิกายน 2019
พีเรียดเดิ นทาง
01 – 05 พฤศจิ กายน
02 – 06 พฤศจิ กายน
03 – 07 พฤศจิ กายน
04 – 08 พฤศจิ กายน
05 – 09 พฤศจิ กายน
06 – 10 พฤศจิ กายน
07 – 11 พฤศจิ กายน
08 - 12 พฤศจิ กายน
09 - 13 พฤศจิ กายน
10 - 14 พฤศจิ กายน
11 - 15 พฤศจิ กายน
12 - 16 พฤศจิ กายน
13 - 17 พฤศจิ กายน
14 - 18 พฤศจิ กายน
15 - 19 พฤศจิ กายน
16 - 20 พฤศจิ กายน
17 - 21 พฤศจิ กายน
18 - 22 พฤศจิ กายน
19 - 23 พฤศจิ กายน
20 - 24 พฤศจิ กายน
21 - 25 พฤศจิ กายน
22 - 26 พฤศจิ กายน
23 - 27 พฤศจิ กายน
24 - 28 พฤศจิ กายน
25 - 29 พฤศจิ กายน
26 - 30 พฤศจิ กายน
27 - 01 ธันวาคม
28 - 02 ธันวาคม
29 - 03 ธันวาคม
30 - 04 ธันวาคม

สายการบิ น

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริ ม
เตียง

19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.-

19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.-
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หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดีย่ ว สามารถจ่ายเพิม่ เติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้ หญ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ต ั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน

หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้ขน้ึ อยู่ตามความเหมาะสม
์
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน
์
โปรแกรมเปลีย่ นแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มนใจก่
ั ่ อนทาการโอนเงินจองทุกครัง้
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าทีจ่ ะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน้ !!! และหากมีการเปลีย่ นแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ
หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
***ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น้ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการเข้าร้าน
ดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเก็บค่าบริการเพิม่ ท่านละ 300 USD***
***กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทังที
้ ก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิที์ จ่ ะไม่คนื ค่าบริการ
ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางภายใน 14 วัน
********มัดจาขัน้ ตา่ 5,000.- บาท / ท่าน / ทริป******

#อัตราทัวร์รวม










ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
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 ปลักไฟ
๊ ADAPTER

#อัตราทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป
 หากผูเ้ ดินทางไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม 5,000 บาท
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
 ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3.ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4.
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยื่นวีซ่า
ให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER
 ค่ากระเช้าทีอ่ ุทยานแห่งชาติซอรัคซาน

#หมายเหตุ
 จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
 เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
 ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินและตารางการบินทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณา
ในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ ไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่นื ๆ**การ
พิจารณาเป็ นเอกสิทธิและวิ
ซึง่ อยู่
์ จารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานเท่านัน้
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีไ่ ทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอ่นื ๆการพิจารณาเป็ นเอกสิทธิและ
์
วิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานเท่านัน้
ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั ทัง้ นี้กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ สิน้
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันทีเ่ ดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป
และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์ ไม่
ชารุด หรือฉีกขาด
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
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 หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ไี ด้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิในการให้
คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร
์
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
 ในกรณีทล่ี กู ค้าตัง้ ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่
เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุป๊ ดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณีทท่ี ่านซือ้ เฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก :
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน
้

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว ใน
กรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน
ของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่า
ทัวร์ใดๆ ทัง้ สิน้
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