SUMMER’S VACATION
• คลายร้อนบนลานสกี ในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้
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

#ตารางสรุปโปรแกรมท่ องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน

โปรแกรมการเดิ นทาง

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน | LA PROVENCE | PAJU OUTLET
ONEMOUNT SNOW PARK / WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด
และอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ) ***เตรียมชุดว่ายน้า***
เรียนทากิ มจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและ
เครื่องเล่นไม่จากัด) | N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิฟท์) | ศูนย์เวช
สาอาง
ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลีทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN
PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้ามันสนแดง | นั ่งรถผ่านชมบลูเฮ้าส์ | พระราชวัง
เคียงบก
พิพิธภัณฑ์พนื้ บ้าน | ถนนแฟชั ่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท | TRICK EYE
MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE

2

3

4

5

วัดโชเกซา | หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก | DUTY FREE | คลองชองเกชอน
ศูนย์โสม | ศูนย์พลอยอเมทิ ส | SUPERMARKET

อาหาร

โรงแรม/ที่พกั

B. L. จิ มดัก
D. ชาบูชาบู

SUWON
หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

B. โรงแรม
L. คาลบิ
D. ซัมเกทัง

BENIKEA SEOUL
HOTEL
หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

B. โรงแรม
L. บาร์บิคิว
เกาหลี
D. B. โรงแรม
L. พุลโกกิ
D. -

BENIKEA SEOUL
HOTEL
หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

-

SUMMER’S VACATION

1

SUMMER’S VACATION
#โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี5 วัน 3 คืน
DAY 1 :

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ | ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
คณะเดินทางพร้อมกันทีจ่ ุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4
ณ เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั
ฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรด
แสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าทีใ่ นวันเดินทาง) หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระ
เรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน

สายการบิ น

รหัสเที่ยวบิ น
ZE512
7C2202
LJ002
TW102
ZE514

เวลาเดิ นทางจากประเทศไทย เวลาเดิ นทางถึงประเทศเกาหลีใต้
22.20 น.
01.00 น.
01.05 น.
01.20 น.
01.55 น.

06.00 น.
08.40 น.
08.25 น.
08.40 น.
09.45 น.

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
ความจุรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวทีไ่ ด้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณ
ทีเ่ หมาะสม 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 :

LA PROVENCE | PAJU OUTLET | ONE MOUNT SNOW PARK / WATER
PARK
(ไม่รวมบัตรเข้า+ค่าเช่าชุด และอุปกรณ์เสริม)
#หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE)
เช้า เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอนิ ชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2
ชัวโมงเพื
่
่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว พาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านลาโพรวองซ์ (LA PROVENCE) หมู่บ้านสุดชิค สไตล์ยุโรป
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#PAJU OUTLET
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ ง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ทส่ี ุดในเกาหลี ซึง่ มีรา้ นค้าหลากหลายกว่า
165 ร้านค้าและมีสนิ ค้า BRAND NAME มากมาย อาทิเช่น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL,
DKNY, GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้าน และมีราคาถูกกว่าประเทศไทยให้ท่าน
ได้ชอ้ ปกันอย่างจุใจ
#จิ มดัก (JIMDAK)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จิ มดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่
ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อม
เครื่องเคียงเกาหลี
#ONEMOUNT SNOW PARK
บ่าย พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในทีร่ ่ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่งท่องเทีย่ วใหม่ล่าสุด
ใกล้กรุงโซล ให้ท่านได้สนุ กสนานกับการเล่นไอซ์สเก็ตและเล่นเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิด
ทัง้ บันจีจ้ มั ฟ์ , ไม้ลากเลื่อน, ม้าหมุน,สไลเดอร์น้าแข็ง นอกจากนี้ท่านยังสามารถคลายร้อนกับ
ONEMOUNT WATER PARK สวนน้าทีม่ สี งิ่ อานวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF,
CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดที่ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถ
เดินช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย มีทงั ้ H&M, ADIDAS,SPAO และอีกหลายแบรนด์ชนั ้ นา (ไม่รวมบัตรเข้า+
ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์) (**หมายเหตุ : ท่านไหนประสงค์ทจี ่ ะเล่นสวนน้ ากรุณาเตรียมชุดว่ายน้ า
มาด้วยนะคะ)
#ชาบูชาบู (SHABU SHABU)
เย็น รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู (SHABU SHABU) หรือ สุกเ้ี กาหลี
ประกอบไปด้วย ผักสดหลายชนิด ต้มในน้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย
ของเกาหลี ทีร่ สชาติถูกปากคนไทย
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ที่พกั SUWON : BENIKEA SUWON
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
DAY 3 :

เรียนทากิมจิ + ชุดฮันบก | สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด)
N SEOUL TOWER (ไม่รวมค่าลิ ฟท์) | ศูนย์เวชสาอาง | ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่ง
เกาหลี
ทงแดมุน | DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) | ชมบรรยากาศดอกไม้ไฟ
LED ROSE GARDEN
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
#เรียนทากิ มจิ
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เช้านี้พาท่านเดินทางสู่ กิ มจิ ร่วมประสบการณ์ในการทากิมจิอาหารประจาชาติของเกาหลี ให้ท่านได้
สนุกสนานในการลองทาและชิมกิมจิฝีมอื ของตัวท่านเอง
#ฮันบก
จากนัน้ เชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายชุดประจาชาติ ชุดฮันบก พร้อม
ถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก!!! เพื่อไปอวดคนทางบ้าน...
#สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เต็มอิม่ กับสวนสนุกทีด่ ที ส่ี ุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS
TICKET ทีส่ ามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิดและไม่จากัดรอบ สวนสนุกทีน่ ่ถี ูกขนานนาม ว่า
“ดิสนียแ์ ลนด์เกาหลี” มีช่อื เสียงมากทีส่ ุดของประเทศ ให้ท่านสนุ กกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิด
อาทิ เช่น ทีเอ็กซ์เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสงิ หมุน ท่านไหนที่ไม่
ชอบการเล่นเครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ทน่ี ่ี และชมความน่ารัก
ของหมีทส่ี ามารถสื่อสารกับคนได้เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซง่ึ ผลัดเปลีย่ นหมุนเวียนตาม
ฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน: สวนทิวลิป/ พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม : สวน
ดอกทานตะวันหรือดอกกุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน : สวนดอกลิลลี/่ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอก
เบญจมาศ)
#คาลบิ (KALBI)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบ
ปิ้ งย่างทีม่ ชี ่อื เสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้อวัวหรือเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้ว
นาไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนัน้ จะย่างเป็ นชิน้ โตพอสมควร พอใกล้สุกแล้ว
ต้องใช้กรรไกรตัดเป็ นชิน้ พอดีคา ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก และกระเทียม กิมจิ
#N SEOUL TOWER
บ่าย เมื่อรับประทานอาหารเสร็จนาท่านเดินทางสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึง่ อยูบ่ น
เขานัมซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก ฐานของหอคอยมีสงิ่ ทีน่ ่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลา
แปดเหลีย่ มปาลกักจอง,
๊
สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผรู้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้
ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)
#ศูนย์เวชสาอาง
หลังจากนัน้ เดินทางสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซือ้ เครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา
อาทิเช่นครีมน้าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
#ทงแดมุน (DONGDAEMUN) #DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP)
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งที่ ศูนย์การค้าแฟชันแห่
่ งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซือ้ เสือ้ ผ้าเครื่อง
แต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ยงั มีขนมขบเคีย้ วและร้านเครื่องสาอางต่างๆ
เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ยงั มีเวทีการแสดง ร้อง เต้น เปิ ดหมวก
ให้ผทู้ อ่ี ยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย และฝัง่ ตรงข้ามของ ทงแดมุน ท่าน
สามารถเดินข้ามไปชม ตึก DDP หรือ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA
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ซัมเกทัง

เย็น

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารวัง
ในสมัยก่อน ปัจจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนียว รากโสม
พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงทีเ่ รียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม
พริกไทยดา และเกลือ
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ที่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL
หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
DAY 4 :

ศูนย์สมุนไพร | ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง | นัง่ รถผ่านชมบลูเฮ้าส์ | พระราชวัง
เคียงบก พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน | ถนนแฟชั ่นฮงอิกวอคกิ้งสตรีท | TRICK EYE
MUSEUM
ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง | LINE FRIENDS STORE
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
#ศูนย์สมุนไพร
จากนัน้ นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์
เรียบร้อยแล้ว สรรพคุณช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต
ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีกด้วย
#ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง #นัง่ รถผ่านชมบลูเฮ้าส์
นาท่านชม ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ทีม่ สี รรพคุณ ช่วยชะ
ล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือด พร้อมชมการสาธิต เพื่อให้ให้ท่านได้เห็น
สรรพคุณอย่างชัดเจนมากยิง่ ขึน้ ผ่านชมด้านหน้าทาเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์) ซึง่ อยู่ในทาเลทีด่ ี
ทีส่ ุดตามหลักโหราศาสตร์ มีทวิ เขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยู่ดา้ นหลัง ด้านหน้าเป็ นอนุสรณ์
สถานนกฟี นิกซ์สญ
ั ลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม ชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร
และวงเวียนน้าพุ นับเป็ นจุดทีม่ ฮี วงจุย้ ทีด่ ที ส่ี ุดของกรุงโซล
#พระราชวังเคียงบ๊อก #พิ พิธภัณฑ์พื้นบ้าน
นาท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณใหญ่ทส่ี ุดในประวัตศิ าสตร์เกาหลีมอี ายุกว่า
600 ปี พระราชวังแห่งนี้มหี มู่พระทีน่ งมากกว่
ั่
า 200 หลัง และได้ถูกทาลายไปในสมัยทีญ
่ ป่ี ่ นุ เข้ามายึด
ครอง และทัง้ ยังเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นทีป่ ระทับของกษัตริย์ สร้างขึน้ ในสมัย
ราชวงศ์โชซอนซึง่ เป็ นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริยเ์ กาหลี ปัจ จุบนั ได้รบั
การบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากทีส่ ุด และนาท่านเยีย่ มชม พิ พิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย้อน
อดีตสัมผัสชีวติ ความเป็ นอยู่และเรื่องราวในประวัตศิ าสตร์เกาหลี
#บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)
อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลีรบั ประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ
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#ฮงอิ กวอคกิ้งสตรีท
บ่าย หลังจากรับประทานอาหารกลางวันนาท่านสู่ ฮงอิ กวอคกิ้งสตรีท เป็ นถนนย่านมหาวิทยาลัย
ฮงอิก ซึง่ มีช่อื เสียงด้านศิลปะ ทีน่ ่จี ะมีบรรดานักศึกษานาของประดิษฐ์จากแฮนด์เมดมาวางจาหน่าย
และมีรา้ นค้าขายสินค้าวัยรุ่นต่างๆ อิสระให้ท่านได้เดินเล่นและชมงานศิลปะตลอดทาง
#TRICK EYE MUSEUM
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ TRICK EYE MUSEUM พิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะสามมิติ ต้นฉบับของเกาหลี
สถานทีท่ ่องเทีย่ วยอดนิยมทีท่ งั ้ คนเกาหลีและนักท่องเทีย่ วต่างชาตินิยมมาเก็บภาพ พร้อมโพสท่า
เก๋ๆ กับฉากสามมิติ ทาให้การเดินชมนิทรรศการศิลปะไม่ใช่สงิ่ ทีน่ ่าเบื่อและเข้าใจยากอีกต่อไป...
จากนัน้ พาท่านสู่ ICE MUSEUM เมืองน้าแข็งทีม่ ผี ลงานศิลปะแกะสลักน้าแข็งกว่า 50 ชิน้ รวมอยู่ใน
ทีเ่ ดียว ภายในจาลองเป็ นเมืองต่างๆทีท่ ุกอย่างกลายเป็ นน้าแข็ง! เอาใจเด็กๆด้วยสไลเดอร์น้าแข็ง
และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายให้คุณได้เดินเทีย่ วอย่างไม่รสู้ กึ เบื่อ
#เมียงดง
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง ได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวม
แฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึง่ ในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า, รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่องสาอางซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่าง
ดีของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, IOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP
เป็ นต้น ยังมี เสือ้ ผ้า เครื่องประดับ, ซีดเี พลง, วีซดี -ี ดีวดี หี นังและซีรยี ย์ อดฮิต ตลอดจนของทีร่ ะลึกทีม่ ี
รูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้าหลากหลายชนิดให้ได้เลือกซือ้ กัน
#LINE FRIENDS STORE
นอกจากนี้ท่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STORE ทีเ่ ต็มไปด้วยสินค้า LINE OFFICIAL ที่
จาหน่ายสินค้าของทีร่ ะลึกเกีย่ วกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึง่
แต่ละตัวจะมีสนิ ค้าทีร่ ะลึกให้เลือกซือ้ เยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสือ้ ผ้า
กระเป๋ า เครื่องเขียน ฯลฯ ซึง่ ภายร้านยังมีมุมน่ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ทเ่ี ป็ นไฮไลท์
เด่นของร้านเลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่หน้าร้าน ทีใ่ ครไปใครมาก็ต้องถ่ายภาพเป็ นที่
ระลึกแม้แต่คนเกาหลีเอง
*** อิ สระอาหารเย็น ***
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสู่ทพ่ี 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
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#วัดโชเกซา
จากนัน้ นาท่านสู่ วัดโชเกซา วัดศูนย์กลางของพุทธศาสนานิกายเซนทีม่ ชี ่อื เสียงของประเทศเกาหลี
ถึงแม้จะเป็ นวัดทีต่ งั ้ อยู่ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองแต่ภายในวัดมีความเงียบสงบและสวยงาม
มาก ภายในวัดมีต้นไม้ใหญ่ทม่ี คี วามสูงกว่า 26 เมตร อาคารเก่าแก่ และเจดียท์ แ่ี กะสลักจากหินสูง 7
ชัน้ นอกจากนี้ยงั มีความสาคัญในการจัดพิธกี ารสาคัญ แห่โคมไฟรูปดอกบัว ในวันก่อนวันประสูตขิ อง
พระพุทธเจ้า โดยขบวนแห่น้จี ะเริม่ ต้นตัง้ แต่สนามกีฬาทงแดมุน เคลื่อนขบวนไปตามถนนชงโนและ
มาสิน้ สุดทีว่ ดั แห่งนี้
#หมู่บ้านบุกชอนฮันอก
หลังจากนัน้ พาท่านไปชมหมู่บ้านดัง้ เดิมของเกาหลี หมู่บ้านบุกชอนฮันอก ทีม่ ปี ระวัตศิ าสตร์
ยาวนาน ตัง้ อยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว คา
ว่า บุกชอน มีความหมายแปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามตาแหน่งทีต่ งั ้ ของหมู่บ้านทีอ่ ยู่ทางทิศ
เหนือของคลองชองเกชอนและชงโน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็ นทีต่ ัง้ ของบ้านแบบ
ดัง้ เดิมกว่าร้อยหลังและเป็ นทีเ่ ก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้
เพื่อเป็ นการบอกเล่า
ประวัตศิ าสตร์ และเป็ นมรดกทางวัฒนธรรมตัง้ แต่สมัยราชวงศ์โชซอนทีม่ อี ายุกว่า 600 ปี
#พลุโกกิ (BULGOGI)
เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพลุ โกกิ (BULGOGI)เมนูทม่ี ี
ส่วนผสม หมูหมักชิน้ บางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่างๆ นามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบ
แห้งและน้า พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ
#DUTY FREE #คลองชองเกชอน
บ่าย หลังจากนัน้ นาท่านช็อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี (DUTY FREE)ทีน่ ่มี สี นิ ค้าชัน้ นาให้
ท่านได้เลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น้าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา
เครื่องประดับ ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้ฟรีท่านสามารถเดินไปชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณใน
สมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลาง
กรุงโซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มกี ารพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทังปี
่ ค.ศ.
2002 นายลี มยองปาร์ค ผูไ้ ด้รบั ตาแหน่งเป็ นผูว้ ่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้ นฟูคลองชองเก
ชอน เพื่อฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝัง่ คลอง จนปัจจุบนั คลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วที่
สาคัญมากใน กรุงโซล
#ศูนย์โสม
พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้
เป็ นประเทศทีม่ กี ารผลิตโสมเกาหลีท่มี คี ุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วย
บารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง ท่านไหน
ทีต่ ้องทางานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความอ่อนล้า ทาให้รสู้ กึ
กระปรีก้ ระเปร่า ร่างกายรูส้ กึ สดชื่น..อิสระให้ท่านได้ซอ้ื กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ท่ี
ท่านรักและนับถือ
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#ศูนย์พลอยอเมทิ ส
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิ ส หรือพลอยสีม่วงทีม่ ชี ่อื เสียงของประเทศเกาหลีซง่ึ ชาว
เกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มพี ลอยชนิดนี้ตดิ ตัวไว้จะทาให้มโี ชคลาภและสิง่ ดีๆเกิดขึน้ ในชีวติ
#SUPERMARKET
หลังจากนัน้ ได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อปปิ้ งที่ SUPERMARKETเพื่อซือ้ ของฝากคนทางบ้าน ทีร่ า้ นแห่งนี้มขี นมพืน้ เมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมทีบ่ รรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของที่
ระลึก
ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

สายการ
บิ น

รหัสเที่ยวบิ น

เวลาเดิ นทางจากประเทศเกาหลี
ใต้

เวลาเดิ นทางถึงประเทศไทย

ZE511
LJ001
7C2203
TW101
ZE513

17.30 น.
19.55 น.
20.05 น.
20.25 น.
20.35 น.

21.20 น.
23.35 น.
00.00 น.
00.10 น.
00.55 น.

R’S VACATION
#อัตราค่าบริการ

เดือน สิงหาคม 2019
พีเรียดเดิ นทาง
01 – 05 สิ งหาคม
02 – 06 สิ งหาคม
03 – 07 สิ งหาคม
04 – 08 สิ งหาคม
05 – 09 สิ งหาคม
06 – 10 สิ งหาคม
07 – 11 สิ งหาคม
08 – 12 สิ งหาคม
09 – 13 สิ งหาคม

สายการบิ น

ราคาผูใ้ หญ่

ราคาเด็กไม่เสริ ม
เตียง

14,900.14,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.-

14,900.14,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.-
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10 – 14 สิ งหาคม
11 – 15 สิ งหาคม
12 – 16 สิ งหาคม
13 – 17 สิ งหาคม
14 – 18 สิ งหาคม
15 – 19 สิ งหาคม
16 – 20 สิ งหาคม
17 – 21 สิ งหาคม
18 – 22 สิ งหาคม
19 – 23 สิ งหาคม
20 – 24 สิ งหาคม
21 – 25 สิ งหาคม
22 – 26 สิ งหาคม
23 – 27 สิ งหาคม
24 – 28 สิ งหาคม
25 – 29 สิ งหาคม
26 – 30 สิ งหาคม
27 – 31 สิ งหาคม
28 – 01 กันยายน
29 – 02 กันยายน
30 – 03 กันยายน
31 – 04 กันยายน

13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.-

13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.13,900.13,900.13,900.13,900.14,900.14,900.14,900.14,900.-

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
SUMMER’S VACATION
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***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
และชาระส่วนทีเ่ หลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจาขัน้ ต่า 5,000.- บาท/ท่าน/ทริป******

#อัตราทัวร์รวม











ค่าตั ๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าอาหารตามทีร่ 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
ปลักไฟ
๊ ADAPTER

#อัตราทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่ม
ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทัง้ ทริป
 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 (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า - ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
 ค่าลิฟท์ท่ี N SEOUL TOWER
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#หมายเหตุ
 จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
 เทีย่ วบิน ราคาและรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
 ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินและตารางการบินทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่องจากไม่ผ่านการพิจารณาใน
การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทัง้ ไทยและต่างประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง การกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิเสธในกรณีอ่นื ๆ**การพิจารณาเป็ นเอก
สิทธิและวิ
์ จารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษทั ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
 กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ ทีไ่ ทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้า
ประเทศ เนื่องจากมีสงิ่ ผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอ่นื ๆการพิจารณาเป็ นเอกสิทธิและ
์
วิจารณญาณของเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานเท่านัน้ ซึง่ อยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั
ทัง้ นี้กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื ค่าทัวร์ใดๆ ทัง้ สิน้
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันทีเ่ ดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึน้ ไป และต้อง
เหลือหน้ากระดาษพอ ให้เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพทีส่ มบูรณ์ ไม่ชารุด หรือฉีก
ขาด
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล
 หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมหน้า
พาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯ ไม่ครบ อาทิไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 ทางบริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลง
ต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
 ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ไี ด้ตามความเหมาะสม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั เวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆทีอ่ าจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิในการให้
คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษทั ฯ นอกจากมีเอกสาร ลง
์
นามโดยผูม้ 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)
 รูปทีใ่ ช้ในเอกสารนี้ เป็ นรูปเพือ่ การโฆษณา และประกอบรายละเอียดโปรแกรม
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การยกเลิก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื ค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน้

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

หนังสือเดินทาง จะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 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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