GRAND SUMMER’S VACATION
• คลายร้อนบนลานสกีในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
หรือสวนน้ากลางแจ้ง ที่ ONEMOUNT SNOW / WATER PARK
• ตระการ และสัมผัสความรุ่งเรืองในอดีตของชนชาวฮัน่
ณ พระราชวังเคียงบก และความรุ่งเรืองในพิ พิธภัณฑ์พื้นบ้าน
• เดิ นเล่นในเมืองสีลูกกวาด LA PROVENCE
• สักการะขอพรสิ่ งศักดิ์ สิทธิ์ ณ วัดโชเกซา
• สนุกกับเครื่องเล่นมากมายที่ EVERLAND
• ช้ อปปิ้ งอย่างจุใจที่ PAJU OUTLET และ ทุกย่านดังของเกาหลีใต้
• ช้อปของฝากสุดน่ ารักที่ LINE FRIENDS STORE
• ชมความงามของกรุงโซลในมุมมองที่เหนื อกว่า ที่ N SEOUL
TOWER

โรงแรม/ที่พกั : ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน
KOREAN AIR

| สายการบิน : ASIANA AIRLINES /

#ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน

โปรแกรมการเดิ นทาง

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน | LA PROVENCE|PAJU OUTLET
ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่า
ชุด และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ) ***เตรียมชุดว่ายน้า***
เรียนทากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและ
เครื่องเล่นไม่จากัด)| N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวช
สาอาง
ศูนย์การค้าแฟชันแห่
่ งเกาหลีทงแดมุน| DONGDAEMUN DESIGN
PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้ามันสนแดง | นังรถผ่
่ านชมบลูเฮ้าส์ |พระราชวัง
เคียงบก
พิพธิ ภัณฑ์พน้ื บ้าน | ถนนแฟชันฮงอิ
่ กวอคกิง้ สตรีท| TRICK EYE
MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE

2

3

4

5

อาหาร

วัดโชเกซา|หมู่บ้านบุกชอนฮันอก| DUTY FREE |คลองชองเกชอน
ศูนย์โสม | ศูนย์พลอยอเมทิส| SUPERMARKET

โรงแรม/ที่พกั

B. L. จิมดัก
D. ชาบูชาบู

SUWON
หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

B. โรงแรม
L. คาลบิ
D. ซัมเกทัง

BENIKEA
SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

BENIKEA
B. โรงแรม
SEOUL HOTEL
L. บาร์บคิ วิ เกาหลี หรือเทียบเท่า
D. โรงแรมมาตรฐาน
B. โรงแรม
L. พุลโกกิ
D. -

-
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#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
DAY 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
คณะเดินทางพร้อมกันทีจ่ ุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน ASIANA AIRLINES / KOREAN AIR / THAI
AIRWAYS โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกใน
เรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ต
ให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่าน
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศ
ยานนานาชาติอนิ ชอน
สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

เวลาเดิ นทางจากประเทศไทย

เวลาเดิ นทางถึงประเทศเกาหลีใต้

OZ742
OZ744
KE658

23.55 น.
01.50 น.
23.20น.
23.10 น.

07.30 น.
07.30 น.
06.50 น.
06.35 น.

TG658

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

DAY 2 :

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน | LA PROVENCE| PAJU OUTLET | ONE
MOUNT SNOW PARK / WATER PARK
(ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์ เสริ ม)
#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE)

เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอนประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของ
ท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมงเพื
่
อ่ ให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธกี าร
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ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ หมูบ่ า้ นลาโพรวองซ์ (LA
PROVENCE)หมูบ่ า้ นสุดชิค สไตล์ยุโรปแห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศบ้านเรือนสุดน่ารักและ
ร้านค้าระบายสีลกู กวาดหวานๆ อิสระให้ทา่ นถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึกได้ตามอัธยาศัย
#PAJU OUTLET

จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ทสี่ ดุ ในเกาหลี ซึง่ มีรา้ นค้า
หลากหลายกว่ า 165 ร้า นค้า และมีส ิน ค้า BRAND NAMEมากมาย อาทิเ ช่น ARMANI,
CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้านและ
มีราคาถูกกว่าประเทศไทยให้ทา่ นได้ชอ้ ปกันอย่างจุใจ
#จิ มดัก (JIMDAK)

เที่ ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิมดัก (JIMDAK)เป็ น
เมนูไก่ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ พร้อมเครือ่ งเคียงเกาหลี
#ONEMOUNT SNOW PARK

บ่ า ย พาท่ า นสู่ ล านกี ฬ าฤดู ห นาวในที่ ร่ ม ONEMOUNT SNOWPARKแหล่ ง
ท่องเทีย่ วใหม่ลา่ สุดใกล้กรุงโซล ให้ทา่ นได้สนุกสนานกับการเล่นไอซ์สเก็ตและเล่นเครือ่ งเล่น
มากมายหลากหลายชนิด ทัง้ บันจี้จมั ฟ์ , ไม้ลากเลือ่ น, ม้าหมุน,สไลเดอร์น้ าแข็ง นอกจากนี้
ท่ า นยัง สามารถคลายร้อ นกับ ONEMOUNT WATER PARK สวนน้ า ที่ม ีส ิ่ง อ านวยความ
สะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หาก
ท่า นใดที่ไ ม่อ ยากเล่น SNOW PARK ท่า นสามารถเดิน ช้อ ปปิ้ งตามอัธยาศัย มีท งั ้ H&M,
ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชนั ้ นา (ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์)(**
หมายเหตุ: ท่านไหนประสงค์ทจะเล่
ี ่ นสวนน้ ากรุณาเตรียมชุดว่ายน้ ามาด้วยนะคะ)
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU)

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
หรือสุก้เี กาหลี ประกอบไปด้วย ผักสดหลายชนิด ต้มในน้ าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อ ม
เครือ่ งเคียงและข้าวสวยของเกาหลี ทีร่ สชาติถูกปากคนไทย

หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั SUWON : BENIKEA SUWON
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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DAY 3 :

เรียนทากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่
จากัด)

N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิ ฟท์) | ศูนย์เวชสาอาง | ศูนย์การค้าแฟชันแห่
่ ง
เกาหลี
ทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ
LED ROSE GARDEN
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
#เรียนทากิ มจิ

เช้านี้พาท่านเดินทางสู่ กิ มจิ ร่วมประสบการณ์ในการทากิมจิอาหารประจาชาติของ
เกาหลี ให้ทา่ นได้สนุกสนานในการลองทาและชิมกิมจิฝีมอื ของตัวท่านเอง
#ฮันบก

จากนัน้ เชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจาชาติ
ชุดฮันบกพร้อมถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก!!! เพือ่ ไปอวดคนทางบ้าน...
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เต็มอิม่ กับสวนสนุกทีด่ ที สี่ ดุ ของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ดว้ ยบัตร SPECIAL
PASS TICKET ทีส่ ามารถเล่นเครือ่ งเล่นต่างๆ ได้ทกุ ชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุกทีน่ ถี่ ูก
ขนานนาม ว่า “ดิสนีย์แลนด์เกาหลี” มีชอ่ื เสียงมากทีส่ ดุ ของประเทศ ให้ทา่ นสนุกกับเครือ่ งเล่น
หลากหลายชนิด อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้าน
ผีสงิ หมุน ท่านไหนทีไ่ ม่ชอบการเล่นเครือ่ งเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูแ่ รกของ
โลกได้ทนี่ ี่ และชมความน่ารักของหมีทสี่ ามารถสือ่ สารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวน
ดอกไม้ซงึ่ ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคมมิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคมกันยายน: สวนดอกลิลลี/่ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ)
#คาลบิ (KALBI)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ
(KALBI)อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างทีม่ ชี อ่ื เสียงของเกาหลี
เป็ นการนาเนื้อหมูมาหมักกับ
เครือ่ งปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วนาไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ตอนย่างหมูนนั ้ จะย่างเป็ น
ชิน้ โตพอสมควร พอใกล้สกุ แล้วต้องใช้กรรไกรตัดเป็ นชิน้ พอดีคา ทานกับเครือ่ งเคียงจาพวก
ผัก และกระเทียม กิมจิ
#N SEOUL TOWER

บ่าย เมือ่ รับประทานอาหารเสร็จนาท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL
TOWERซึง่ อยู่บนเขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ฐานของหอคอยมีสงิ่ ที่
น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกักจอง,
๊
สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคาร
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อนุสรณ์ผรู้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทกุ ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคูห่ อคอยตามอัธยาศัยหรือ
คล้องกุญแจคูร่ กั (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)
#ศูนย์เวชสาอาง

หลังจากนัน้ เดินทางสู่ ศูนย์เวชสาอางให้ท่านได้เลือกซื้อเครือ่ งสาอางคุณภาพดีใน
ราคาย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
#ทงแดมุน (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)

จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งที่ ศูนย์การค้าแฟชันแห่
่ งเกาหลี ทงแดมุนให้ทา่ นได้เลือกซือ้
เสือ้ ผ้าเครือ่ งแต่งกาย เครือ่ งหนังรองเท้า เครือ่ งกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีขนมขบเคีย้ วและ
ร้านเครือ่ งสาอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ทา่ นได้เลือกชม นอกจากนี้ยงั มีเวที
การแสดงร้องเต้นเปิ ดหมวกให้ผทู้ อี่ ยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝั ง่
ตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่านสามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN
PLAZAเป็ นสถานทีส่ าหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเว้นท์ การประชุม รวมไปถึงนิทรรศการต่างๆ
นอกจากนี้ทา่ นยังสามารถชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN ***ทัง้ นี้การจัด
แสดงขึน้ อยู่กบั สภาพภูมอิ ากาศ***
#ซัมเกทัง

เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทังหรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม
อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลือ่ งชือ่ มากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ ว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครือ่ งเคียงทีเ่ รียกว่า กักตุก ี เส้น
ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ

หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 4 :

ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง | นัง่ รถผ่านชมบลูเฮ้าส์| พระราชวัง
ิ กวอคกิ้งสตรีท | TRICK EYE
เคียงบกพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน | ถนนแฟชันฮงอ
่
MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

#ศูนย์สมุนไพร

จากนัน้ นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิทธิเรี์ ยบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่
ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพ
ร่างกายของท่านเองอีกด้วย
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#ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง#นัง่ รถผ่านชมบลูเฮ้าส์

นาท่านชม ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ทีม่ ี
สรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพือ่ ป้ องกันการอุด ตันของเส้นเลือด พร้อมชมการ
สาธิต เพื่อ ให้ใ ห้ท่า นได้เ ห็น สรรพคุณ อย่ า งชัด เจนมากยิ่ง ขึ้น ผ่า นชมด้า นหน้ า ทาเนี ย บ
ประธานาธิ บดี (บลูเฮ้าส์) ซึง่ อยู่ในทาเลทีด่ ีทสี่ ุด ตามหลักโหราศาสตร์ มีทวิ เขาน้อ ยใหญ่
เรียงรายซ้อนตัวอยู่ด้านหลัง ด้านหน้าเป็ นอนุสรณ์สถานนกฟี นิกซ์สญ
ั ลักษณ์แห่งสันติภาพ
อันงดงาม ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ าพุ นับเป็ นจุดทีม่ ฮี
วงจุย้ ทีด่ ที สี่ ดุ ของกรุงโซล
#พระราชวังเคียงบ๊อก#พิ พิธภัณฑ์พื้นบ้าน

นาท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อกพระราชวังโบราณใหญ่ทสี่ ุด ในประวัติศาสตร์
เกาหลีมอี ายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี้มหี มู่พระทีน่ งั ่ มากกว่า 200 หลัง และได้ถูกทาลาย
ไปในสมัยทีญ
่ ปี่ นเข้
ุ่ ามายึดครอง และทัง้ ยังเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่
ประทับของกษัตริย์ สร้างขึน้ ในสมัยราชวงศ์โชซอนซึง่ เป็ นราชวงศ์สดุ ท้ายภายใต้การปกครอง
ของระบอบกษัตริย์เกาหลี ปั จจุบนั ได้รบั การบูรณะให้ใ กล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่ สุด
และนาท่านเยี่ย มชม พิ พิธภัณฑ์พื้นบ้านย้อ นอดีตสัมผัสชีวติ ความเป็ นอยู่และเรื่อ งราวใน
ประวัตศิ าสตร์เกาหลี
#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี
(BBQ KOREA) อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลีรบั ประทานพร้อมเครือ่ งเคียงของเกาหลี มีหมู มี
เนื้อ ผักสด กิมจิ ซุป
#ฮงอิ กวอคกิ้งสตรีท

บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนาท่านสู่ ฮงอิ กวอคกิ้ งสตรีทเป็ นถนน
ย่านมหาวิทยาลัย ฮงอิก ซึง่ มีชอ่ื เสียงด้านศิลปะ ทีน่ จี่ ะมีบรรดานักศึกษานาของประดิษฐ์จาก
แฮนด์เมดมาวางจาหน่ายและมีรา้ นค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชม
งานศิลปะตลอดทาง
#TRICK EYE MUSEUM

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUMพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะสามมิติ ต้นฉบับ
ของเกาหลี สถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมทีท่ งั ้ คนเกาหลีและนักท่องเทีย่ วต่างชาตินิย มมาเก็บ
ภาพ พร้อมโพสท่า เก๋ๆ กับฉากสามมิติ ทาให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สงิ่ ที่น่าเบื่อ
และเข้า ใจยากอีก ต่อ ไป จากนัน้ พาท่า นสู่ ICE MUSEUM เมือ งน้ า แข็ง ที่ม ีผ ลงานศิลปะ
แกะสลัก น้ า แข็ง กว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ ใ นที่เ ดีย ว ภายในจ าลองเป็ นเมือ งต่ า งๆที่ทุก อย่ า ง
กลายเป็ นน้าแข็ง! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น้าแข็งและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เดิน
เทีย่ วอย่างไม่รสู้ กึ เบือ่
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#เมียงดง

พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดงได้ชอ่ื ว่าเป็ น
แหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่าง
ล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า,
เครือ่ งสาอางซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE,
CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เป็ นต้น ยังมี เสือ้ ผ้า เครือ่ งประดับ, ซีด ี
เพลง, วีซดี -ี ดีวดี หี นังและซีรยี ์ยอดฮิต ตลอดจนของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดาราคนโปรดของท่านอยู่ใน
สินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้ กัน
#LINE FRIENDS STORE

นอกจากนี้ท่า นสามารถพบกับ ร้า น LINE FRIENDS STORE ทีเ่ ต็มไปด้วยสิน ค้า
LINE OFFICIAL ทีจ่ าหน่ ายสินค้าของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบ
ราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่ แต่ละตัวจะมีสนิ ค้าทีร่ ะลึกให้เลือ กซื้อเยอะแยะไปหมด เช่น
สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสือ้ ผ้า กระเป๋ า เครือ่ งเขียน ฯลฯ ซึง่ ภายร้านยังมีมมุ น่ารักๆ ให้
ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ทเี่ ป็ นไฮไลท์เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ใ หญ่ท ี่
ตัง้ อยู่หน้าร้าน ทีใ่ ครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นทีร่ ะลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง
***อิ สระอาหารเย็น***

หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ พ่ี กั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

DAY 5 :

วัดโชเกซา | หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก | DUTY FREE I
คลองชองเกชอน I ศูนย์สมุนไพร I ศูนย์น้ามันสนแดง I SUPERMARKET
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

#วัดโชเกซา

จากนัน้ นาท่านสู่ วัดโชเกซาวัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนทีม่ ชี อ่ื เสีย งของ
ประเทศเกาหลี ถึงแม้จะเป็ นวัดทีต่ งั ้ อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแต่ภายในวัดมีความ
เงียบสงบและสวยงามมาก ภายในวัดมีต้นไม้ใ หญ่ทมี่ คี วามสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่
และเจดีย์ทแี่ กะสลักจากหินสูง 7 ชัน้ นอกจากนี้ย ั งมีความสาคัญในการจัดพิธีการสาคัญ แห่
โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูตขิ องพระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่น้จี ะเริม่ ต้นตัง้ แต่สนาม
กีฬาทงแดมุน เคลือ่ นขบวนไปตามถนนชงโนและมาสิน้ สุดทีว่ ดั แห่งนี้
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#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก

หลังจากนัน้ พาท่านไปชม หมูบ่ า้ นดัง้ เดิมของเกาหลี หมูบ่ า้ นบุกชอนฮันอก ทีม่ ี
ประวัตศิ าสตร์ยาวนาน ตัง้ อยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และ
อารามหลวงจองเมียว คาว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมูบ่ า้ นทางตอนเหนือ ตามตาแหน่ง
ทีต่ งั ้ ของหมูบ่ า้ นทีอ่ ยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมูบ่ า้ นประกอบด้วยตรอก
ซอกซอยอันเป็ นทีต่ งั ้ ของบ้านแบบดัง้ เดิมกว่าร้อยหลังและเป็ นทีเ่ ก็บรักษาสภาพแวดล้อมของ
เมืองไว้ เพือ่ เป็ นการบอกเล่าประวัตศิ าสตร์ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรม ตัง้ แต่สมัย
ราชวงศ์โชซอนทีม่ อี ายุกว่า 600 ปี
#พลุโกกิ (BULGOGI)

เที่ยง รั บ ประทานอาหาร ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ ว ย เมนู พุ ล โกกิ
(BULGOGI)เมนู ทมี่ สี ่วนผสม หมูหมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นามาต้มรวมกัน
โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้า พร้อมเครือ่ งเคียงต่างๆ ได้แก่ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุง
รสสาหร่าย กิมจิ
#DUTY FREE #คลองชองเกชอน

บ่าย หลังจากนัน้ นาท่านช็อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท ี่ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE)ทีน่ ี่ม ี
สินค้าชัน้ นาให้ท่านได้เลือ กซื้อ มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น้ าหอม เสื้อ ผ้า เครื่อ งสาอาง
กระเป๋ า นาฬิกา เครือ่ งประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้ฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเก
ชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84
กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซลแต่ใ นช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มกี ารพัฒ นา
ประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทังปี
่ ค.ศ.2002 นายลี มยองปาร์ค ผูไ้ ด้รบั ตาแหน่ งเป็ นผูว้ ่า
การกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้ นฟู คลองชองเกชอน เพื่อ ฟื้ นฟู ธรรมชาติสองฝั ง่ คลอง จน
ปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญมากใน กรุงโซล
#ศูนย์โสม

พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม
เพราะเกาหลีใ ต้เ ป็ นประเทศที่ม ีก ารผลิต โสมเกาหลีท ี่ม ีคุ ณ ภาพเป็ นอัน ดับ 1 ของโลก
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง ท่านไหนทีต่ ้อ งทางานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพีย งพอ
สามารถทานเพือ่ ลดความอ่อนล้า ทาให้รสู้ กึ กระปรี้กระเปร่า ร่างกายรูส้ กึ สดชืน่ ..อิสระให้ท่าน
ได้ซอ้ื กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทที่ า่ นรักและนับถือ
#ศูนย์พลอยอเมทิ ส

จากนัน้ นาท่านเดิน ทางสู่ ศูนย์พ ลอยอเมทิ สหรือพลอยสี ม่วงทีม่ ชี ่อื เสีย งของ
ประเทศเกาหลีซงึ่ ชาวเกาหลีเชือ่ ว่าถ้าได้มพี ลอยชนิดนี้ตดิ ตัวไว้จะทาให้มโี ชคลาภและสิง่ ดีๆ
เกิดขึน้ ในชีวติ
GRAND SUMMER’S VACATION
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#SUPERMARKET

หลังจากนัน้ ได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ งที่ SUPERMARKETเพือ่ ซื้อของฝากคนทางบ้าน ทีร่ า้ นแห่งนี้มขี นม
พืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ต๋นุ โสมทีบ่ รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่
ข้าวและของฝากของทีร่ ะลึก

ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน

รหัสเที่ยวบิน

เวลาเดิ นทางจากประเทศเกาหลีใต้

เวลาเดิ นทางถึงประเทศไทย

OZ741
OZ743
KE659

18.30 น.
20.20 น.
19.45น.

22.05 น.
00.20 น.
23.50 น.

TG689

11.20 น.

15.10 น.

GRAND SUMMER’S VACATION
#อัตราค่าบริการ

เดือน สิงหาคม 2019 :
พีเรียดเดิ นทาง
02 - 06 สิ งหาคม
07 - 11 สิ งหาคม
08 - 12 สิ งหาคม
09 - 13 สิ งหาคม
14 -18 สิ งหาคม
16 - 20 สิ งหาคม
21 - 25 สิ งหาคม
23 - 27 สิ งหาคม
28 - 01 กันยายน
30 - 03 กันยายน

สายการบิ น

ราคาผูใ้ หญ่
19,900.19,900.20,900.20,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.-

ราคาเด็กไม่เสริ ม
เตียง
19,900.19,900.20,900.20,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.19,900.-

GRAND SUMMER’S VACATION
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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 ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทัง้ นี้ขน้ึ อยู่ตาม
์
ความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบิน
์
โปรแกรมเปลีย่ นแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มนใจก่
ั ่ อนทาการโอนเงินจองทุกครัง้
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าทีจ่ ะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน้ !!! และหากมีการเปลีย่ นแปลงจะ
รีบแจ้งให้ทราบ
หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
***ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น้ ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่
ต้องการเข้าร้านดังกล่าว
บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเก็
บค่าบริการเพิม่ ท่านละ 300 USD***
์
***กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื
ค่าบริการ
ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***
กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดิ นทางภายใน 14 วัน
********มัดจาขัน้ ตา่ 5,000.- บาท/ท่าน/ทริ ป******

#อัตราทัวร์รวม
 ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
 ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ ะบุ หรือเทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
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 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครือ่ งเล่นไม่จากัด
 ปลักไฟ
๊ ADAPTER

#อัตราทัวร์ไม่รวม

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เอง
ต่างหาก)
 ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่ น ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริ ป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3%
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3.ใบสาคัญ
ถิน่ ทีอ่ ยู่
4.สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ น
ผูด้ าเนินการยื่นวีซ่าให้ทา่ นโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องทาเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER

#หมายเหตุ
 จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
 เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
 ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินและตารางการบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
 ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผา่ นการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ ไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง การกระทาทีส่ อ่ ไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิ
เสธในกรณีอ่นื ๆ**การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานเท่านัน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีไ่ ทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทาง
ออกหรือเข้าประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอ่นื ๆการ
พิจารณาเป็ นเอกสิทธิและวิ
์ จารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานเท่านัน้ ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัง้ นี้กรณีทท่ี ่านไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์
ไม่คนื ค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ สิน้
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันทีเ่ ดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6
เดือนขึน้ ไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่
ในสภาพทีส่ มบูรณ์ ไม่ชารุด หรือฉีกขาด
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 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล
 หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงิน
พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่ วบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ไี ด้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้
์
ขึน้ อยูก่ บั เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้เพือ่ ความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ิทธิในการให้
คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯ นอกจาก
์
มีเอกสาร ลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษทั ฯ กากับเท่านัน้
 ในกรณีทล่ี ูกค้าตัง้ ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์วา่ สามารถเดินทางท่องเทีย่ วได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับ
จากวันทีเ่ ดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า
 กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณีทท่ี ่านซือ้ เฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั ๋วเครือ่ งบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงิน
ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 รูปทีใ่ ช้ในเอกสารนี้ เป็ นรูปเพือ่ การโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม

การยกเลิก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ทกุ กรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน้

หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่วา่ จะเป็ นกอง
ตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไป
ในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่นื ๆ ซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ใดๆ ทังสิ
้ น้
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