วันที่ 1

โปรแกรมการท่องเที่ยว
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่สตรอเบอรี่ – สวนแห่งความสงบงามเช้ า – เกาะนามิ

วันที่ 3

วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – ศูนย์เครื่ องสาอาง –ตลาดฮงอิก

วันที่ 4

ศูนย์โสม – น ้ามันสนเข็มแดง – ย่านอินซาดง – SM Duty Free – โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตี ้ฟรี –
ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพร –พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชดุ ฮันบก - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอิน
ชอน – กรุงเทพฯ (พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่วงที่ซากุระบานเท่านัน)
้

วันที่ 5

วันที่ 1
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
……. น คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน… Jinair /T’way
เจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ทา่ นก่อนขึ ้นเครื่ อง
…….. น
ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Jinair /T’way เที่ยวบินที่ ……..
(บริษัทจะแจ้ งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ ก่อนเดินทาง
หากลูกค้ าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้ วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจองค่ะ)

วันที่ 2
…….. น
เช้ า

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – ไร่ สตรอเบอรี่ – สวนแห่ งความสงบงามเช้ า – เกาะนามิ
ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย
นาท่านสู่ ไร่ สตรอเบอรี่ เชิญท่านลิ ้มรสผลสดในบรรยากาศ
ไร่ ส ตรอเบอร์ รี่จ ริ ง ๆ ได้ เรี ย นรู้ วิ ถี ชี วิ ต ชาวไร่ ส ตรอเบอรี่ ข อง
เกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ ผลสตรอเบอรี่ ที่ขนาดใหญ่
เป็ นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน จากนัน้ พาท่านไป
ยัง สวนแห่ งความสงบงามเช้ า (The Garden of Morning
Calm) เป็ นสวนสวยที่ตงอยู
ั ้ ่บนพื ้นที่ 30000 ตารางเมตร ที่นี่เปิ ดให้ เข้ าชมตลอดทัง้ ปี เป็ นหนึ่งในสถานที่ที่
น่าสนใจในจังหวัดคยองกีโด สวนนีเ้ ป็ นสวนส่วนตัวที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศเกาหลีเป็ นพืน้ ที่ทางศิลปะที่มี
ความสมดุลระหว่างความสวยงามตามธรรมชาติ กับแนวคิดของเกาหลี และที่นี่ดงึ ดูดนักท่องเที่ยวให้ มาเที่ยว
กันมาถึง 600,000 คนต่อปี ด้ วยวัตถุประสงค์คือ เพื่อส่งเสริ มความงามของดอกไม้ และพืชเกาหลีไปทัว่ โลก
ต้ อ งห้ ามพลาด!! กั บ เทศกาล Spring Festival of The Garden of Morning Calm เทศกาลที่ ร วบรวม
บรรดาดอกไม้ สวยๆ ไว้ มากมาย ซึง่ จะจัดขึ ้นในช่วงเดือน เมษายน – พฤษภาคมของทุกปี
ในช่วงฤดูหนาว จะเป็ นเทศกาล Lighting Festival at The Garden of Morning Calm เป็ นงานประดับแสง
ไฟที่ ใหญ่ ที่สุดในประเทศเกาหลี ครอบคลุมพื น้ ที่ กว่า 330,000 ตารางเมตร รวมไฟที่ใช้ ประดับประมาณ
30,000 ดวง เพิ่มสีสนั ให้ กบั สวนในยามค่าคืนฤดูหนาว โดยจะจัดขึ ้นในช่วงเดือนธันวาคม – มีนาคมของทุกปี

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูทคั คัลบี (ไก่ผดั ซอสเกาหลี)
นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรื อเฟอร์ รี่ เพื่ อข้ ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็ น สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่ง
สาหรับคู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเรื่ องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะ

ค่า
วันที่ 3
เช้ า

เที่ยง

นามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้ ที่ลอยอยูท่ างตอนเหนือของแม่น ้าฮันและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่
แห่งนี ้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลาง
แมกไม้ แห่งสวนสนที่สงู เสียดฟ้า ดงต้ นสน ดอกสน เลือกนัง่ ที่ม้านัง่ ข้ างชายฝั่ ง เพื่อชมบรรยากาศอันโรแมน
ติกใต้ เงาไม้ มองดูพนั ธุ์สตั ว์ตา่ งๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า (2) เมนูชาบูชาบู
จากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั PACIFIC HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ –ศูนย์ เครื่ องสาอาง –ตลาดฮงอิก
รับประทานอาหารเช้ า (3) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนันน
้ าท่านสู่ วัดวาวูจองซา ตังอยู
้ ใ่ น เมืองซูวอน ท่านจะได้ ชม
ความงาม ของ พระเศี ย รของพระพุ ท ธรู ป ขนาดมหึ ม า ซึ่ ง
ประดิษฐานอยู่ด้านหลังสระน ้าขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมี
พระพุทธรู ปองค์เล็กๆ วางเรี ยงรายอยู่โดยรอบ และเมื่อเดินขึน้ สู่
เนินเขา จะพบ อุโบสถ ซึง่ ภายในเป็ นที่ประดิษฐานพระนอน ขนาด
ใหญ่ที่แกะสลักมาจากไม้ ซึ่งนามาจาก อินเดีย นอกจากนี ้ที่วดั แห่ง
นี ้ยังเป็ นที่เก็บรักษาระฆัง ที่ใช้ ตีในพิธีเปิ ดกีฬาโอลิมปิ คในปี ค.ศ.1988 อีกด้ วย นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอ
เวอร์ แลนด์ สวนสนุกนี ้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของ ประเทศ
โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ตังอยู
้ ท่ ่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้ นงั่ กระเช้ าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้ าป่ าสิงโต และเสือสามารถอยู่
ด้ วยกันได้ อย่างเป็ นสุขชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้ เป็ นอย่างดี เข้ าสูด่ ินแดนแห่งเทพ
นิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้ เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน

รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูคลั บี (หมูยา่ งเกาหลี)
ต่อมาอิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณ ศูนย์ เครื่ องสาอาง มีให้ เลือกมากมาย
หลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครี ม นา้ แตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ จากนัน้ พาท่าน ช็อปปิ ง้ ต่อที่
ตลาดฮงอิก แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่ อยู่ล้อมรอบไปด้ วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้ าในย่านนีส้ ่วนใหญ่ เป็ น
สินค้ าวัยรุ่นที่ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื ้อผ้ าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์ เกาหลีรองเท้ ากระเป๋ าเครื่ องประดับ

เครื่ อ งส าอาง และยั ง มี ร้ านแบรนด์ เนมอยู่ ทั่ ว ไปเช่ น EVISU, ZARA ทุ ก วั น เสาร์ ล านหน้ าประตู ข อง
มหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรูปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื ้อผ้ า และของแฮนด์เมด ที่
น่ารักและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิน้ เดียวเพื่ อให้ ได้ เลือกซือ้ บางที่อาจเป็ นสินค้ าที่มีชิน้
เดียวในโลก

เย็น
วันที่4
เช้ า

เที่ยง

รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูจิมดัก (ไก่ผดั ซอส)
และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ศูนย์ โสม – นา้ มันสนเข็มแดง – ย่ านอินซาดง – SM Duty Free – โซลทาวเวอร์ – ชินเซเกดิวตีฟ้ รี
– ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า (6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พาท่านเข้ าชมศูนย์ โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดี
ที่ สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื อ้ โสมที่ มี คุณ ภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลับไปบารุงร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรักและนับ ถือ นาท่านเข้ าชม นา้ มันสนเข็มแดง (Red Pine)
ปั จจุบนั นิยมมารับประทานเพื่อล้ างพิษในร่างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือดทัว่ ทังร่้ างกาย ป้องกันไขมันอุดตันใน
เส้ นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้ น
รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูซมั กเยทัง (ไก่ตนุ๋ โสม)
จากนันพาท่
้
านไปยัง ย่ านอินซาดง (Insa-dong) ตังอยู
้ ่ใจกลางเมืองที่เป็ นย่านเก่าแก่ที่สาคัญของเมืองโซล
ประกอบด้ วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทังสองข้
้
างทาง ภายในตรอกเป็ นร้ านอาหาร
แบบดังเดิ
้ ม โรงน ้าชา ร้ านกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี ้เป็ นแหล่งรวมแกลเลอรี่ ตา่ งๆ กว่า 100 แห่ง คุณ
จะสามารถชมงานศิลปะแบบดังเดิ
้ มของเกาหลี ภาพวาด และประติมากรรมอันสวยงามได้ ที่นี่ โดยแกลเลอรี่ ที่
มีชื่อเสียงมากที่สุด ได้ แก่ Hakgojae Gallery ซึ่งเป็ นศูนย์กลางศิลปะพื ้นบ้ าน, Gana Art Gallery หอส่งเสริ ม
ศิลปิ น และ Gana Art Center โรงน ้าชาและร้ านอาหารตามตรอกซอกซอยต่างจัดแต่งได้ อย่างลงตัวกับแกล
เลอรี่ และยังมีร้านค้ าให้ ได้ เดินช้ อปปิ ง้ กันอย่างสนุกสนานเหมาะสาหรับคนทุกเพศทุกวัย

แล้ วพาท่านช็อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสินค้ าชันน
้ าให้ ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า 500
ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ
จากนันน
้ าท่านย้ อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่
ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์ *.*. ซึ่ง
เป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมื อ งที่ สูง ที่ สุด ในโลกมี ความสูง ถึ ง 480 เมตร เหนื อ ระดับ น า้ ทะเล ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุ งโซล ได้ รอบทิศ 360 องศา ที่ค่รู ักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้ องทาคือ การคล้ องกุญแจคู่รัก Love
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้ อความ หรื อชื่อของคู่รักไว้ บนแม่กญ
ุ แจและก็จะนาแม่กญ
ุ แจนี ้
ไปคล้ องกับรัว้ เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้ าจะทิ ้งไปด้ วยความเชื่อที่ว่าหากคูร่ ักคูใ่ ด ได้ มาเยือนและคล้ องกุญแจคูร่ ัก
กันที่นี่จะทาให้ ความรักของทังคู
้ ย่ ืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล

เย็น

จากนัน้ พาท่า นช็ อ ปปิ ง้ ณ ห้ า งชิ น เซเกะ ดิว ตี ฟ้ รี (Shinsegae
Duty Free) เป็ นห้ างที่มีขนาดใหญ่มาก อยู่ใจกลางกรุ งโซล โดยมี
โซนเครื่ องสาอางค์แบบ Duty Free ที่ใหญ่ ที่สุดในเกาหลี และเน้ น
สินค้ าแฟชัน่ งานดีไซน์ ที่ผสมผสานกันระหว่างความเก่ากับความ
ใหม่ ไปจนถึงแบรนด์หรูระดับโลกอย่างครบครัน
รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูบาบีควิ บุฟเฟ่ ต์
จากนัน้ เดินเวลาท่านเดินช็อปปิ ง้ ณ ตลาดเมี ยงดง แหล่งช็อปปิ ง้ ขึ ้นชื่อและ
สถานที่รวมแฟชั่นชัน้ นาของกรุ งโซลหรื อที่ คนไทยรู้ จักกับในชื่อสยามแสควร์
เกาหลี ท่ า นจะพบกั บ สิ น ค้ าวัย รุ่ น มากมายหลากหลายยี่ ห้ อไม่ ว่ า จะเป็ น
เครื่ องส าอางยี่ ห้ อดัง ๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE
HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื อ้ ผ้ าแฟชั่น มี ส ไตล์ , รองเท้ าส้ น สูง น่ารั ก ๆ, รองเท้ า
ผ้ าใบเก๋ๆ, นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมีวยั รุ่น หนุ่ม
สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน

วันที่5
เช้ า

เที่ยง

......... น.
......... น.

และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ศูนย์ สมุนไพร –พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย+ใส่ ชุดฮันบก - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบิน
อินชอน – กรุงเทพฯ (พิเศษ ชมซากุระ@ยออีโด เฉพาะช่ วงที่ซากุระบานเท่ านัน้ )
รับประทานอาหารเช้ า (9) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
แล้ วนาท่านสู่ศู นย์ สมุ นไพรโบกานยอง สมุ นไพรบ ารุ งตั บ ต้ นไม้ ชนิดนี เ้ จริ ญ เติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลี
รุ่ น ใหม่ นิ ย มน ามารั บ ประทานเพื่ อ ช่ ว ยดูแ ลตับ ให้ สะอาดแข็ ง แรง
ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สาร
ตกค้ า งจากอาหารและยา จากนัน้ น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สาหร่ าย (Seaweed Museum) เป็ นสถานที่ ผลิตและแสดงการเลีย้ ง
สาหร่ ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื ้อสาหร่ าย พร้ อมทัง้ ทดลอง
ชิมได้ ตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็ นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้ ว
เชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่งเป็ นชุดประจาชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจาลอง 4 มิติซึ่ง
มีความสวยงามและประทับใจ พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้ าน
(ช่วงที่ดอกซากุระบาน จะพาท่านไป) ชมดอกซากุระ หรื ออีกชื่อนึงเรี ยกว่าดอกเชอรี่ (Cherry Blossom) จะ
บานสะพรั่ง ไปทัว่ ถนนยออิโด (Yeouido's Streets) ซึง่ มีต้นซากุระ
กว่า 1,400 ต้ นในบริ เวณนี ้ ในเดือนเมษายนในแต่ละปี ประมาณ
กลางเดือน จะมีการจัดเทศกาลดอกซากุระ ณ ถนนสายนี ้ ทุกท่าน
จะได้ สั ม ผั ส สี สั น แห่ ง ดอกซากุ ร ะ พร้ อมถ่ า ยรู ป เป็ นที่ ร ะลึ ก ใน
บรรยากาศสุดโรแมนติค กับสีขาวอมชมพูของดอกซากุระที่สวยงาม
รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูบลุ โกกิ
แล้ วพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้ านค้ าสนามบิน หรื อซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ า พื ้นเมือง
เป็ นการส่งท้ ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจิม้ หมูย่าง
เกาหลี จากนันเดิ
้ นทางไปยังสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน Jinair /T’way เที่ยวบินที่ ...........
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

FLIGHT DETAILS

Jinair
T’WAY

LJ004

BKK - ICN

22.25-05.40+1

LJ003

ICN - BKK

17.10-21.10

LJ002

BKK - ICN

01.05 - 08.25

LJ001

ICN - BKK

19.55 - 23.35

TW102

BKK - ICN

01.20-08.40

TW101

ICN - BKK

20.05-00.10+1

อัตราค่าบริการ
ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า
12 ปี

เดือน

วันเดินทาง

14,900 -

มีนาคม

04 – 08 , 10 – 14 , 24 – 28
02 – 06 , 08 – 12 , 12 – 16 , 16 – 20
22 – 26 , 26 – 30 , 30 – 03
06 – 10 , 14 – 18 (LJ/TW)
20 – 24 , 28 – 01
08 – 12 , 22 – 26 , 28 – 02

15,900 -

เมษายน

02 – 06 , 16 – 20 , 20 – 24
26 – 30 , 30 – 04
04 – 08 , 10 – 14 , 14 – 18
18 – 22 , 24 – 28

INFANT

พักเดีย่ ว

15,900 16,900 3,000 - 5,900 -

16,900 17,900 -

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้ องไม่ น้อยกว่ า 20 ท่ าน
อัตรานีร้ วม
• ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
• ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
• นา้ ดื่มท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กบั การผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนั้นๆ)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่รวม
• ค่าทาหนังสื อเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
• ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,500 บาท / ทิป / ท่ าน
(ในส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
• ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีทตี่ ้ องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณีทผ
ี่ ้เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ า
หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง
หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ด้วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การเปลีย่ นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงานทีเ่ กีย่ วข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความ
ควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้เู ดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรื อทั้งหมด โดยความสมัครใจ
ของผู้เดินทางเอง และ/หรื อไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
 บริ ษท
ั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่ วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
 เด็ก หมายถึง ผูท
้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี

หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*.
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 1 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 23 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 33วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้**
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม


