TIM KOREA SPRING SEASON
ฉลองปิดเทอมนี้ ที่สวนสน ุกอันดับหนึ่งของเกาหลี
เต็มอิ่มกับสวนสน ุกเอเวอร์แลนด์ เต็มวัน!! เอาใจเด็กๆ ที่ชื่นชอบ
สวนสน ุก เล่นเครือ่ งเล่นได้ไม่จากัดรอบ!!!
ชมสถานที่ถ่ายทาซี่รยี่ เ์ กาหลีชื่อดังต่างๆ อาธิเช่น แดจังกึม , จูมง, ลีซาน
ณ YONG IN MBC DRAMIA
นัง่ รถไฟหัวมังกร ชมบรรยากาศรอบเมืองซ ูวอน ดินแดนแหล่งอารยธรรมของเกาหลี
แถมฟรี!! ชมซาก ุระที่ถนนยออิโดะที่มีตน้ ซาก ุระกว่า 1,400 ต้น
ให้ท่านจะได้สมั ผัสสีสนั แห่งดอกซาก ุระ พร้อมถ่ายร ูปเป็นที่ระลึกในบรรยากาศส ุดโรแมนติก
(เฉพาะเทศกาลเท่านัน้ !!!)

รายการท่องเที่ยว
วันแรก
วันที่สอง
วันที่สาม
วันที่สี่

วันที่หา้

จานวน 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ – YONG IN MBC DRAMIA – ป้อมมรดกโลกฮวาซอง
- นัง่ รถไฟหัวมังกรชมเมืองซ ูวอน
ทาข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND เต็มวัน (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด)
- DRUMCAT SHOW หรือ FANTA STICK SHOW
- ชมซากุระบานที่ ถนนยออิโด (**เฉพาะเทศกาลเท่านัน้ ) หรือ ถ่ายรูปคู่กบั นกฟี นิกซ์
– พระราชวังเคียงบ๊อก - พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน - บลูเฮ้าส์ – ศูนย์เวชสาอาง – ศูนย์นา้ มันสนแดง
– ศูนย์สมุนไพร -ศุนย์การค้าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง
N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) - ศูนย์โสม - DUTY FREE - คลองชองเกชอน
- ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET

พักโรงแรมระดับ 3 ดาวมาตราฐานของประเทศเกาหลีใต้

ซ ูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน

***ในราคาเริม่ ต้น 16,900.- บาท***
ตลอดเดือน มีนาคม – มิถ ุนายน 59
วันแรก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

- ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

XX.XX น. คณะเดินทางพร้อมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 ณ
เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ
คอยให้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**
โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลด
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นําท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
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
ข้อแนะนา
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิ ด ต้องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สําหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุของเหลว เจล
และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ไม่สามารถนําติดตัวขึ้ นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส
ซึ่งเปิ ด – ปิ ด ผนึ กได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน 1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร) ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น ได้แก่
นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกํากับชัดเจน ของเหลว เจล และ
สเปรย์ ที่ซอจากร้
ื้
านค้าปลอดอากร (Duty free shops) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึ กปาก
ถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้ซอื้ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนําไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ
จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึ้ นเครื่องแตกต่างกัน การนําผลิตภัณฑ์ของสด
ที่ทาํ จากสัตว์ไม่ว่าเนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญาตให้นําเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆเพราะหาก
ศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
วันที่สอง

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน – เกาะนามิ – YONG IN MBC DRAMIA
– ป้อมมรดกโลกฮวาซอง – นั ่งรถไฟหัวมังกรชมเมืองซูวอน

XX.XX น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้ น 2
ชั ่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว …นําท่านเดินทางสู่ ท่าเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฟากไปยัง เกาะนามิ ตั้งอยูก่ ลางทะเลสาบ
ซองเพียง ชื่อ “นามิ ” ตั้งขึ้ นเพื่อเป็ นเกียรติแก่นายพลนามิ เกาะนามิน้ันเรียกตัวเองว่า Naminara
Republic และเรียกตัว๋ เรือข้ามฟากและตัว๋ เข้าชมเกาะว่าวีซ่า ทําให้รสู้ ึกเสมือนข้ามมาเที่ยวรัฐๆ หนึ่ ง
ที่เป็ นเอกเทศออกมาจากเกาหลี บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วย ต้นสน ต้นเกาลัด ต้น

แปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล
เป็ นสถานที่โรแมนติก สําหรับคู่รกั หนุ่ มสาว และที่พกั ผ่อนหย่อนใจของครอบครัว ที่นี้เคยเป็ นหนึ่ ง
ในสถานที่ถ่ายทําละครเกาหลี WINTER LOVE SONG หรือเพลงรักในสายลมหนาว และภาพยนต์
ไทยเรื่อง กวนมีนโฮ ใครที่อยากแชะรูปคู่กบั เบยองจุน และทิวสนที่เรียงตัวสวยงามทอดยาวไปจนสุด
ลูกหูลกู ตา ต้องไม่พลาดที่จะมาเยือนที่นี้สักครั้ง...อิสระให้ท่านถ่ายรูปได้ตามอัธยาศัย...ได้เวลา
สมควรนัง่ เรือกลับมายังฝัง่ ..
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ดักคาลบี้ (DAKKALBI) ไก่ผดั เผ็ด
บาร์บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิ ยม อีกชนิ ดหนึ่ ง ของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเนื้ อไก่ที่หนั ่ เป็ นชิ้ นๆ
และผักต่างๆมาผัดรวมกันกับซอสบาร์บีคิวในกระทะแบนเหล็กขนาดใหญ่

บ่าย จากนั้นพาท่านเดินทางสู่
YONG IN MBC DRAMIA หรือ โรงถ่ายละครย้อนยุคค่าย MBC สําหรับ
ใครที่เป็ นแฟนๆซี่รี่ยเ์ กาหลีโบราณ ห้ามพลาดเด็ดขาด เพราะที่นี้เป็ นสถานที่ถ่ายทําซี่รี่ยเ์ กาหลีชื่อ
ดังต่างๆ อาธิเช่น แดจังกึม, จูมง มหาบุรุษกูบ้ ลั ลังก์, ลีซาน จอมบัลลังก์พลิกแผ่นดิน ,ทงอี จอมนาง
คู่บลั ลังก์, คังชิ , ฯลฯ ธีมพาร์คนี้ สร้างขึ้ นบนพื้ นที่กว่า 30,000 ตารางเมตร ของเมืองยงอิน ที่ถูก
เนรมิตให้เป็ นหมู่บา้ นโบราณ เพื่อใช้เป็ นโลเคชัน่ หลักในการถ่ายทําซีรียอ์ ิงประวัติศาสตร์ของค่าย
MBC ฉากที่สร้างทั้งหมดได้ผ่านการศึกษาและค้นคว้าให้ใกล้เคียงกับประวัติศาสตร์มากที่สุด ไม่ว่า
จะเป็ น วัง ท้องพระโรง หมู่บา้ นเกาหลีโบราณ ตําหนักพระสนม ฯลฯ ซึ่งปั จจุบนั ที่นี่ยงั ใช้เป็ นที่ถ่าย
ทําอยู่ รับรองว่าแฟนๆ ซีรียท์ ุกคน ต้องคุน้ ตากับที่นี่เป็ นแน่ นอนและบ้างทีท่านเองจะได้เจอนักแสดง
ตัวเป็ นๆ ให้ท่านได้ดกู ารถ่ายทําแบบติดขอบเฟรมกันเลย ทีเดียว หรือท่านไหนต้องการแต่งตัวเป็ น
พระ-นางหรือสวมบทเป็ นพระ-นาง แบบในเรื่อง ก็มีสตูดิโอให้ เช่าชุด ถ่ายรูปที่ใช้กนั จริงๆ ในซีรีส์
ไว้บริการด้วย (ไม่รวมค่าเช่าชุด)
จากนั้นนําท่านสู่ ป้อมมรดกโลกฮวาซอง เป็ นป้อมที่ต้งั ตะหง่านมีอายุมากกว่า 200 ปี ซึ่งได้รบั
การจดทะเบียนเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก UNESCO เมื่อปี ค.ศ 1997 ซึ่งถูก
สร้างในสมัยพระเจ้าชองโจ กษัตริยอ์ งค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน พระองค์ทรงต้องการสร้างป้อม
แห่งนี้ ขึ้ นมาเพื่อต้องการย้ายหลุมศพของพระบิดาจากภูเขาเบบงซอล มาที่ ฮวาซอง และต้องการ
สร้างเมืองหลวงขึ้ นมาใหม่ เพื่อเสริมความยิง่ ใหญ่ของความเป็ นกษัตริย์ นําทุกท่านจะได้ชื่นชมกับ
ป้อมปราการแต่ละป้อมที่มีความยิง่ ใหญ่ และชมความงดงามของวิว บริเวณหน้าป้อมฮวาซอง
พาท่านนัง่ รถไฟหัวมังกร ชมบรรยากาศรอบเมืองซูวอน ดินแดนแหล่งอารยธรรมของเกาหลี เมือง
โบราณที่มีประวัติอนั ยาวนาน โดยขบวณรถจะวิ่งผ่านประตูประจํา ทิศ 4 ทิศ โดยทิศเหนื อมีชื่อว่า จัง
อันมุน ( Janganmun ) ทิศใต้เรียกว่า พัลทัลมุน ( Pandalmun ) ทิศตะวันออกคือ ชางนยูงมูน
(Changryongmun) และทิศใต้คือ ฮวาซอมุน ( Hwaseomun ) ให้ท่านสัมผัสกับบรรยากาศ รอบ
เมืองซูวอนและถ่ายรูปเก็บไว้เป็ นที่ระลึก นอกจากความสวยงามของตัวป้อมแล้ว บริเวณลานกว้างจะ
เป็ นสนามยิงธนู ให้ท่านสามารถลองยิงธนูประลองความแม่นยํากันได้อีกด้วย (ไม่รวมค่ายิงธนู )
เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย
โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)
ประกอบไปด้วยปลาหมึกและหมูสามชั้นสไลค์ โดยนาลงไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้ํา
ขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ เสริฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปร้อนๆ
หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SUWON: M HOTEL SUWON หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

วันที่สาม เรียนทาข้าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก - สวนสนุก
EVERLAND เต็มวัน (รวมบัตรเข้าและเครื่อง
เล่นไม่จากัด) - DRUMCAT SHOW หรือ FANTA STICK SHOW
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ นําท่านร่วมเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมกับการเรียนทําข้าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจําชาติเกาหลี
ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่ งในอาหารเกาหลียอดนิ ยมของคนไทยอีกเมนูหนึ่ ง และจากนั้นเชิญท่านร่วมเป็ นส่วน
หนึ่ งของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายชุดประจําชาติต่างๆ (ชุดฮันบก) พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก เพื่อ
ไปอวดคนทางบ้าน...
หลังจากสนุ กสนานกับการทําข้าวห่อสาหร่าย และใส่ชุดฮันบกแล้ว ให้เวลาทุกท่าน เต็มอิ่มกับสวน
สนุ กที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ทั้งวัน ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่
สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิ ดและไม่จาํ กัดรอบ สวนสนุ กที่นี้ถูกขนานนามว่า “ ดิสนี ย์
แลนด์เกาหลี ” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุ กกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิ ด อาธิเช่น
ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ชอบการเล่น
เครื่องเล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ และชมความน่ ารักของหมีที่
สามารถสื่อสารกับคนได้ เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล
(มีนาคม-เมษายน : สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน : สวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน :
สวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน : สวนดอกเบญจมาศ)
****(รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) ***ให้เวลาท่านสนุกกับสวนสนุกทั้งวัน ตัง้ แต่เวลา
10.00 – 16.00 น.(**สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เปิ ด 10.00 โมงเช้า)
หมายเหตุ ** ท่านสามารถนําข้าวห่อสาหร่ายเข้าไปทานในสวนสนุ กได้ ภายในสวนสนุ กมี
ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถเลือกรับประทานทานได้ตามอัธยาศัย
หลังจากนั้นนําท่านชมโชว์ DRUM CAT SHOW หรือ FANTA STICK SHOW
DRUM CAT SHOW เป็ นการโชว์ที่แสดงความสามารถของผูห้ ญิงทั้งวงในการตีกลองและเล่นเครื่อง
ดนตรีสากลได้อย่างมหัศจรรย์ แถมยังใส่ความเซ็กซี่มีเสน่ หแ์ บบสาวเกาหลีที่ใคร ๆ เห็นแล้วต้องดู
กันจนจบโชว์ ซึ่งโชว์นี้กําลังเป็ นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลีเวลานี้
FANTA STICK SHOW เป็ นการแสดงละครเพลง THE MUSICAL บอกเล่าเรื่องราวความรักอันอมตะ
ระหว่างชายหนุ่ มที่เชี่ยวชาญการตีกลองกับวิญญาณของแฟนสาวที่เชี่ยวชาญดนตรีเครื่องสาย อาทิ
เช่น ฟรุต ไวโอลิน ซอ และกายากึม ที่ผกู พันและตามหากันตั้งแต่อดีตภพจนถึงปั จจุบนั สื่อสารผ่าน
ดนตรีโบราณและศิลปะร่วมสมัย อย่างบีบอย และแจสแดนซ์ โดยแฝงมุกตลก ดึงให้ผชู้ มได้เข้ามีส่วน
ร่วมในโชว์ได้อย่างน่ ารักตลอดการแสดง (ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกโชว์ของแต่ละคณะ โดย
ขึ้ นอยูก่ บั ทางเกาหลีเป็ นผูเ้ ลือกให้)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู BBQ KOREA อาหารปิ้ งย่างสไตล์
เกาหลี ประกอบด้วย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้ อ ต่างๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงของเกาหลี ผัก
สด กิมจิ ซุป ผัดวุน้ เส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีมทานได้ไม่อ้นั

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SEOUL : BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้

ชมซากุระที่ถนน ยออิโด (**เฉพาะเทศกาลเท่านั้น)
หรือ ถ่ายรูปกับนกฟี นิกซ์ – พระราชวังเคียงบ๊อก – พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน – บลูเฮ้าส์
– ศูนย์เวชสาอาง – ศูนย์น้ ามันสนแดง – ศูนย์สมุนไพร – ศุนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน –
ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
ร่วมฉลองเทศกาลดอกซากุระเกาหลี ที่ ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออิโดะ ( Yeouido’s
Streets) ที่มีตน้ ซากุระกว่า 1,400 ต้นในบริเวณนี้ ณ ถนนสายนี้ ท่านจะได้สมั ผัสสีสนั แห่งดอก
ซากุระ พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติก นอกจากถนนแห่งนี้ ยังมีสถานที่อื่นๆ
อาธิเช่น กรุงโซล ภูเขานัมซาน นัมซานทาทวเวอร์ เมืองซูวอน เอเวอร์แลนด์ ป้อ มมรดกโลกซูวอน
ภูเขาซอรัค อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ฯลฯ
****หมายเหตุ : **รายการนี้ ต้องรอพยากรณ์ของซากุระออก ซึ่งปกติเทศกาลจะจัดขึ้ นวันที่ 110 เมษายน 59)
วันที่สี่

หรือ แวะถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกกับอนุ สาวรียร์ ปู นกฟี นิ กซ์ ตั้งอยูบ่ ริเวณทําเนี ยบรัฐบาลหรือ บลูเฮ้าท์
นกฟี นิ กซ์เป็ นสัญลักษณ์แห่งความเป็ นอมตะ ให้ท่านได้ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัว
มังกร และวงเวียนนํ้าพุ นับเป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของกรุงโซล
หลังจากนั้นนําท่านเข้าสู่ พระราชวังเคียงบ๊อก พระราชวังโบราณใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์เกาหลีมี
อายุกว่า 600 ปี พระราชวังแห่งนี้ มีหมู่พระที่นัง่ มากกว่า 200 หลัง และได้ถูกทําลายไปในสมัยที่
ญี่ปุ่นเข้ามายึดครอง และทั้งยังเคยเป็ นศูนย์บญ
ั ชาการทางการทหารและเป็ นที่ประทับของกษัตริย์
สร้างขึ้ นในสมัยราชวงศ์โชซอนซึ่งเป็ นราชวงศ์สุดท้ายภายใต้การปกครองของระบอบกษัตริยเ์ กาหลี
ปั จจุบนั ได้รบั การบูรณะให้ใกล้เคียงกับพระราชวังเดิมมากที่สุด
และนําท่านเยีย่ มชม พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ย้อนอดีตสัมผัสชีวิตความเป็ นอยูแ่ ละเรื่องราวใน
ประวัติศาสตร์เกาหลี ผ่านชมด้านหน้า ทาเนียบประธานาธิบดี (บลูเฮ้าส์ ) ซึ่งอยูใ่ นทําเลที่ดีที่สุด
ตามหลักโหราศาสตร์ มีทิวเขาน้อยใหญ่เรียงรายซ้อนตัวอยูด่ า้ นหลัง ด้านหน้าเป็ นอนุ สรณ์สถานนก
ฟี นิ กซ์สญ
ั ลักษณ์แห่งสันติภาพอันงดงาม ชมทัศนี ยภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวีย ง
นํ้าพุ นับเป็ นจุดที่มีฮวงจุย้ ที่ดีที่สุดของกรุงโซล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตนุ๋ โสม
(SAMGYETANG) อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่
จะมีขา้ ว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้น
ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดํา และเกลือ เสริฟ์ท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
หลังจากนั้นเดินทางสู่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซื้ อเครื่องสําอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา
อาทิเช่นครีมนํ้าแตก , ครีมโบท็อกซ์ , ครีมหอยทาก ฯลฯ เป็ นต้น นําท่านชม ศูนย์น้ ามันสนเข็ม
แดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้นเลือด เพื่อ
ป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิง่ ขึ้ น

จากนั้นนําท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสาํ หรับ
บุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมัน
ที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพ
ร่างกายของท่านเองอีกด้วย
พาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวม
แฟชัน่ แบรนด์เกาหลีช้นั นํา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้ อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า, เครื่องสําอางซึ่งเป็ นที่รจู้ กั อย่าง
ดีของคนไทย อาทิ Laneige, Etude, Iope, Charmzone, Skin food,The Face Shop เสื้ อผ้า
เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์ อดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรปู ดาราคนโปรด
ของท่านอยูใ่ นสินค้า...

หลังจากนั้นนําท่านนําท่านช้อปปิ้ งที่ ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ
เสื้ อผ้าเครื่องแต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า เครื่องกีฬาต่างๆ นอกจากนี้ ยังมีขนมขบเคี้ ยวและร้าน
เครื่องสําอางค์ต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ ยังมีเวทีการ
แสดงร้องเต้นเปิ ดหมวกให้ผทู้ ี่อยากแสดงความสามารถ มาแสดงให้ชมกันอีกด้วย
คา่

รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ชาบูชาบู ( SHABU SHABU) สุกี้สไตล์
เกาหลี ประกอบไปด้วยผักสดหลากหลายชนิ ด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู้ เบคอน หมูสไลด์ ต้ม
ในนํ้าซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย เกาหลีที่รสชาติถูกปากคนไทย

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่หา้ -

N SEOUL TOWER - ศูนย์โสม - DUTY FREE - คลองชองเกชอน
- ศูนย์พลอยอเมทิส - SUPERMARKET
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ นําท่านสู่ หอคอยกรุงโซล N SEOUL TOWER ซึ่งอยูบ่ นเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่
สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกั๊กจอง , สวนสัตว์
เล็กๆสวนพฤกษชาติ , อาคารอนุ สรณ์ผรู้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่
หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลีใต้
เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ซึ่งใครๆที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่น
ชอบหาซื้ อเป็ นของฝาก เพราะราคาจะถูกว่าเมืองไทยและมีคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริม
ความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลัง โดยมีสรรพคุณ
ทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
ป้องกันมะเร็ง ท่านไหนที่ตอ้ งทํางานดึก นอนดึก หรือพักผ่อนไม่เพียงพอ สามารถทานเพื่อลดความ
อ่อนล้า ทําให้รสู้ ึกกระปรี้ กระเปร่า ร่างกายรูส้ ึกสดชื่น..

เที่ยง

หลังจากนั้น นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนําให้ท่านได้
เลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด ทั้ง นํ้าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ
ฯลฯ ในบริเวณดิวตี้ ฟรีท่านสามารถเดินไปชม
คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัย
ราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุง
โซลแต่ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ ปี ค.ศ.
2002 นายลี มยองปาคร์ ผูไ้ ด้รบั ตําแหน่ งเป็ นผูว้ ่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้ นฟูคลองชองเก
ชอน เพื่อฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝัง่ คลอง จนปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่
สําคัญมากในกรุงโซล
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู จมิ ดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่
ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี คลุกด้วยนํ้าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อม
เครื่องเคียงเกาหลี
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีม่วงที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีซึ่งชาว
เกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิ ดนี้ ติดตัวไว้จะทําให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต หลังจากนั้นได้
เวลานําท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ งที่
SUPERMARKET เพื่อซื้ อของฝากคนทางบ้าน ที่รา้ นแห่งนี้ มีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิ ดรวมทั้งกิม
จิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของที่ระลึก ได้เวลานําท่าน
ออกเดินทางสู่สนามบิน

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
***********ด้วยความสวัสดิภาพและความประทับใจตลอดการเดินทาง**************
หมายเหตุ

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

อัตราค่าบริการ เดือน เมษายน 59
พีเรียตเดินทาง
สายการบิน
เมษายน 2559

ผูใ้ หญ่
ท่านละ

เด็กไม่เสริม
เตียง

16,900.-

16,900.-

17,900.-

17,900.-

18,900.-

18,900.-

23,900.-

23,900.-

17,900.-

17,900.-

16,900.-

16,900.-

17,900.-

17,900.-

สายการบิน

ผูใ้ หญ่
ท่านละ

เด็กไม่เสริมเตียง

01-05 MAY
02-06 MAY

ZE/7C/TW/LJ
ZE/7C/TW/LJ

16,900.15,900.-

16,900.15,900.-

03-07 MAY

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

04-08 MAY / 05-09 MAY
06-10 MAY
07-11 MAY / 08-12 MAY
09-13 MAY / 10-14 MAY
11-15 MAY / 12-16 MAY
13-17 MAY
14-18 MAY / 15-19 MAY
16-20 MAY
17-21 MAY

ZE/7C/TW/LJ
ZE/7C/TW/LJ

17,900.16,900.-

17,900.16,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

ZE/7C/TW/LJ
ZE/7C/TW/LJ
ZE/7C/TW/LJ

15,900.14,900.15,900.-

15,900.14,900.15,900.-

03 - 07 APR / 04 - 08 APR
05 - 09 APR
06 - 10 APR / 07 - 11 APR
08 - 12 APR
10 - 14 APR
13 - 17 APR
15 - 19 APR
16 - 20 APR / 17 - 21 APR
18 - 22 APR / 19 - 23 APR
20 - 24 APR / 21 - 25 APR
22 - 26 APR / 23 - 27 APR
24 - 28 APR / 25 - 29 APR
26 - 30 APR / 27 – 01 MAY
28 – 02 MAY 29 - 03 MAY
30 - 04 MAY

TWAY
หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ

TWAY
หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ

EASTAR JET
หรือเทียบเท่า TW/7C/LJ

TWAY
หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ

TWAY
หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ

TWAY
หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ

TWAY
หรือเทียบเท่า ZE/7C/LJ

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

4,900.-

อัตราค่าบริการ เดือน พฤษภาคม 59
พีเรียตเดินทาง
พฤษภาคม 2559

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

4,900

18-22 MAY / 19-23 MAY
20-24 MAY
21-25 MAY / 22-26 MAY
23-27 MAY
24-28 MAY
25-29 MAY / 26-30 MAY
27-31 MAY
28-01 JUN / 29-02 JUN
30-03 JUN
31-04 JUN

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

ZE/7C/TW/LJ
ZE/7C/TW/LJ
ZE/7C/TW/LJ

15,900.14,900.15,900.-

15,900.14,900.15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

16,900.-

16,900.-

ZE/7C/TW/LJ
ZE/7C/TW/LJ
ZE/7C/TW/LJ

15,900.14,900.15,900.-

15,900.14,900.15,900.-

สายการบิน

ผูใ้ หญ่
ท่านละ

เด็กไม่เสริมเตียง

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

ZE/7C/TW/LJ

14,900.-

14,900.-

ZE/7C/TW/LJ

15,900.-

15,900.-

อัตราค่าบริการ เดือน มิถุนายน 59
พีเรียตเดินทาง
มิถนุ ายน 2559
01-05 JUN / 02-06 JUN
03-07 JUN / 04-08 JUN
05-09 JUN
06-10 JUN
07-11 JUN / 08-12 JUN
09-13 JUN / 10-14 JUN
11-15 JUN / 12-16 JUN
13-17 JUN
14-18 JUN / 15-19 JUN
16-20 JUN / 17-21 JUN
18-22 JUN / 19-23 JUN
20-24 JUN
21-25 JUN / 22-26 JUN
23-27 JUN / 24-28 JUN
25-29 JUN / 26-30 JUN
27-01 JUL
28-02 JUL / 29-03 JUL
30-04 JUL

พักเดี่ยวเพิ่ม
ท่านละ

4,900.-

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ
1. หากท่านต้องการห้องสําหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- ท่านละ จากราคาผูใ้ หญ่
หมายเหตุ
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงโปรแกรมหรื อรายการอาหารโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าทังนี
้ ้ขึ ้นอยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลีย่ นแปลงได้ , ตารางทัวร์ สลับโปรแกรมได้ , ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้ อมูลให้ มนั่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครัง้
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
้ และหากมีการเปลีย่ นแปลงจะรี บแจ้ งให้ ทราบ
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่
*** ลูกค้ ามีความจาเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์ โสม, ศูนย์ สมุนไพร, ศูนย์ เวชสาอาง, ศูนย์ นา้ มันสนแดง, ศูนย์ พลอยอเมทิส หากท่านไม่ต้องการ
เข้ าร้ านดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่ าบริการเพิ่มท่ านละ 8,000.-บาท***
***กรณีท่ กี องตรวจคนเข้ าเมืองทัง้ ที่กรุ งเทพฯ และในต่ างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก
หรือเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่ รับผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่
คืนค่ าบริการไม่ ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***
**กรุณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน และชาระส่วนที่เหลือทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน

********มัดจาขั้นต ่า 5,000.- 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 และนําเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด

อัตราทัวร์ไม่รวม
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 900 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทั้งทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แล้วทาง
บริษัทฯจะเป็ นผูด้ าํ เนิ นการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
 ค่าเช่าชุดฮันบกที่ YONG IN MBC DRAMIA
 ค่ายิงธนูที่ป้อมฮวาซอง
หมายเหตุ
**จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตัว๋
เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่ องจากไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่ องจาก มีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือถูกปฎิ
เสธในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
3. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทาง
ออกหรือเข้าประเทศ เนื่ องจาก มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การ
พิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่ง
อยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ทา่ นไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษทั ฯ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น
4. หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6
เดือนขึ้ นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่
ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชาํ รุด หรือฉีกขาด
5. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล
6. หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชําระ
เงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชําระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน

7. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ ,
ไม่ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมา
ขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
9. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
10. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้
ขึ้ นอยูก่ บั เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและ
ประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
11. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจาก
มีเอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
12. ในกรณีที่ลกู ค้าตั้งครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน
นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
13. เทศกาลชมซากุระที่ยออิโด จัดขึ้ นตั้งแต่วนั ที่ 1-10 เมษายน 59 เท่านั้น
14. วันที่ท่านเข้าสวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ทางบริษัทให้เวลาท่านในการเล่นสวนสนุ กเต็มวัน สําหรับมื้ ออาหาร
ท่านสามารถนําข้าวห่อสาหร่ายที่ท่านทําเข้าไปทานในสวนสนุ กได้นอกจากนี้ ภายในสวนสนุ กมีรา้ นอาหาร
เครื่องดื่มต่างๆให้ท่านสามารถเลือกรับประทานได้ตามอัธยาศัย
การยกเลิก
- ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ไม่มีค่าใช้จา่ ย
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วันยึดมัดจา 50%
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 7 วันยึดเงินค่าทัวร์ท้งั หมด
***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด

***พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จา่ ยต่างๆ ได้เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆเป็ นที่
เรียบร้อยแล้ว ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจ
คนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่สอ่ ไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น

