KOREA SPECIAL PROMOTION
ปรับโฉมโปรแกรมใหม่...เที่ยวฟินครบกว่าเดิม
สัมผัสมนต์เสน่หข์ อง 4 เมืองดัง อินชอน พาจู ซูวอน ยงอิน
ท่องแดนเทพนิยาย ณ ดงฮวา วิลเลจ
ช็อปของฝากส ุดน่ารักที่ LINE FRIENDS STORE

เล่นกีฬาฤด ูหนาวในที่รม่ หรือ คลายร้อนกับสวนน้าส ุดมันส์ ที่วนั เม้าท์
เพลิดเพลินไปกับ สวนสน ุกระดับโลกเอเวอร์แลนด์ (Everland)
ช็อปจุใจ กับโปรแกรมช็อปเน้นๆ ฟินส ุดๆ ในสถานที่ช็อปปิ้ ง
ยอดฮิต 5 ย่านดัง พาจูเอาท์เล็ท วันเม้าท์ เมียงดง ทงแดมุน ชินชอน
สาหรับใครที่ชื่นชอบการช็อปปิ้ ง ห้ามพลาดดด!!!

**ราคาเริ่มต้น 9900 .- บาท
โดยสายการบิน
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รายการท่องเที่ยว
วันแรก
วันที่สอง

วันที่สาม

วันที่สี่

วันที่หา้

จานวน 5 วัน 3 คืน

ท่าอากาศยานส ุวรรณภ ูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - DONGHWA VILLAGE – CHINA TOWN - PAJU OUTLET
- ONEMOUNT SNOW PRAK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์)
***กรุณาเตรียมชุดว่ายนา้ ด้วยนะคะ
ป้อมฮวาซอง - เรียนทากิมจิ+ชุดฮันบก - สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด)
- ศูนย์การค้าแฟชัน่ แห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
– นัง่ รถชมบรรยากาศของแม่นา้ ฮัน
ศูนย์เวชสาอาง – ศูนย์นา้ มันสนแดง - ศูนย์สมุนไพร
– ท็อกซูกงุ หรือ พระราชวังท็อกซู– หมูบ่ า้ นบุกชอน – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
- ดิวตีฟ้ รี ชองเกชอน - ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE
ศูนย์โสม – ศูนย์พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้ งย่านชินชอน – SUPERMARKET

วันแรก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ - ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

XX.XX น.

คณะเดิ น ทางพร้อ มกัน ที่ จุ ด หมาย สนามบิ น สุ ว รรณภู มิ อาคารผู ้โดยสารระหว่ า งประเทศ ชั้น 4
ณ เคาน์ เตอร์สายการบิ น EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้าหน้ าที่ จากบริษั ท ฯ
คอยให้ก ารต้อ นรั บ และอ านวยความสะดวกในเรื่ อ งของเอกสารตลอดจนสั ม ภาระของท่ า น
(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง) หลังจากเช็คอินและโหลด
สัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้
ข้อแนะนา
เพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึ้ นเครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทุกชนิ ด ต้อง
บรรจุในภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลิตร แม้จะบรรจุ
ของเหลว เจล และสเปรย์ เพียงเล็กน้อยก็ ไม่สามารถนาติดตัวขึ้ นเครื่องบินได้ ภาชนะทั้งหมดต้องใส่
รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด – ปิ ด ผนึ กได้ และมีความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลิตร)
ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มี
เอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซอจากร้
ื้
านค้าปลอดอากร (DUTY FREE SHOPS) ที่
ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึ กปากถุงไม่มีร่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐาน
แสดงว่าได้ซอื้ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศ
จะมีกฎ การนาของเหลว ขึ้ นเครื่องแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้ อหมู เนื้ อ
วัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้อง
เสียค่าปรับ
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
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วันที่สอง

XX.XX น.

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน - DONGHWA VILLAGE - CHINA TOWN - PAJU OUTLET
- ONEMOUNT SNOW PRAK + WATER PARK (ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์)
***กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ าด้วยนะคะ
เดิ น ทางถึ งสนามบิ น นานาชาติ อิ น ชอนประเทศเกาหลี ใต้ (กรุ ณ าปรับ เวลาของท่ านให้เร็วขึ้ น 2
ชั ่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว นาท่านเดินทางสู่ DONGHWA VILLAGE หมู่บา้ นที่ถูกตกแต่ง วาดสีสนั เนรมิตให้สวยงาม
ดัง่ เทพนิ ยาย ประกอบไปด้วยนิ ยายโด่งดังหลายเรื่อง อาทิ หนู น้อยหมวกแดง สโนว์ไวท์กบั คนแคระทั้ง
7 ปี เตอร์แพน ฯลฯ ที่ทาให้ท่านย้อนสู่วยั เด็กอีกครั้งหนึ่ ง ไม่ว่าท่ านจะเดินไปทางไหน ก็แช้ะรูปได้เก๋
สุดๆ
จากนั้นนาท่านชมความงามย่านอินชอนไชน่าทาวน์ ชุมชนเก่าแก่ที่กาเนิ ดจากการเปิ ดท่าเรือเมืองอิน
ชอนในปี ค.ศ. 1883 ชุมชนแห่งนี้ มีอายุกว่าร้อยปี แต่ยงั คงกลิ่นอายความเป็ นจีนผสมผสานเกาหลีไว้ได้
เป็ นอย่างดี และที่นี่ยงั เป็ นย่านไชน่ าทาวน์แห่งเดียวในเกาหลีใต้ดว้ ย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู จาจังเมียน หรือเมนู บะหมี่ดาเกาหลี
(JAJANGMYEON) ประกอบด้วยบะหมี่ คลุ กกับซอสที่ ทาจากเต้าเจี้ ยวดา เป็ นอาหารยอดฮิ ตของชาว
เกาหลีใต้

บ่าย

จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ ง PAJU OUTLET แห่งใหม่และใหญ่ที่สุดในเกาหลี ซึ่งมีรา้ นค้าหลากหลายกว่า 165
ร้านค้าและมีสินค้า BRAND NAME ดังๆมากมาย อาทิ เช่ น ARMANI, CALVIN KLEIN, DIESEL, DKNY,
GUESS, ESCADA ฯลฯ ลดราคามากมายหลายร้า นและมี ร าคาถู ก กว่ า ประเทศไทยให้ ท่ า นได้
ช็อปกันอย่างจุใจ
พาท่านสู่ลานกีฬาฤดูหนาวในที่ร่ม ONEMOUNT SNOW PARK แหล่งท่องเที่ยวใหม่ล่าสุดใกล้กรุงโซล
ให้ท่านได้สนุ กสนานกับการเล่นสกีและเล่นเครื่องเล่นมากมายหลากหลายชนิ ด ทั้ง บันจี้ จัมฟ์ , ไม้ลาก
เลื่อน, ม้าหมุน,สไลเดอร์น้ าแข็ง นอกจากนี้ ท่านยังสามารถคลายร้อนกับ WATER PARK สวนน้ า
มีสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS & GOLF, CLUB, WATER PARK, SHOPPING MALL
หากท่านใดที่ไม่อยากเล่น SNOW PARK ท่านสามารถเดินช็อปปิ้ งตามอัธยาศัย มีท้งั H&M,
ADIDAS,SPAO และมีอีกหลากหลายของแบรนด์ช้นั นา (ไม่รวมบัตรเข้า+ไม่รวมค่าเช่าชุด+อุปกรณ์)
(**หมายเหตุ: ท่านไหนประสงค์ที่จะเล่นสวนน้ ากรุณาเตรียมชุดว่ายน้ ามาด้วยนะคะ^^)

เย็น

รับ ประทานอาหารเย็ น ณ ภั ต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ว ย เมนู บาร์บี คิ ว เกาหลี (BBQ KOREA)
อาหารปิ้ งย่างสไตล์เกาหลี ประกอบด้วย กุง้ ปลาหมึก หมู ไก่ เนื้ อ ต่างๆ รับประทานพร้อมเครื่องเคียง
ของเกาหลี ผักสด กิมจิ ซุป ผัดวุน้ เส้นเกาหลี สลัดผักสดๆ พร้อม ไอศกรีมทานได้ไม่อ้นั
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หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SUWON: BENIKEA SUWON หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่สาม

ป้ อมฮวาซอง - เรียนทากิมจิ+ชุดฮันบก - EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด)
- ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน - DONGDAEMUN DESIGN PLAZA(DDP)
– นั ่งรถชมบรรยากาศของแม่น้ าฮัน

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ พาท่ านเดิ นทางสู่ ป้ อมฮวาซอง ตั้งอยู่ในเมืองซูวอน ซึ่งอยู่ทางใต้ของกรุงโซลออกไปราวๆ 50
กิโลเมตร เป็ นป้ อมโบราณที่มีความสาคัญเเละสวยงามเป็ นอย่างมากเพราะได้รบั การบูรณะมาเป็ นอย่าง
ดี เเละเป็ นเเลนด์ม าร์ค ส าคัญ ของเมื อ งซูว อนที่ เมื่ อใครมาเยือ นเเล้วต้องมาเที่ ยวชมความสวยงาม
ตระการตาเเห่งนี้
จากนั้นเดินทางสู่ กิมจิแลนด์ ร่วมประสบการณ์ในการทากิมจิอาหารประจาชาติ ของเกาหลี ให้ท่านได้
สนุ กสนานในการลองทาและชิมกิมจิฝีมือของตัวท่านเอง จากนั้นเชิญท่านเข้าร่วมเป็ นส่วนหนึ่ งของชาว
เกาหลีโดยการแต่งกายโดยชุดประจาชาติ ชุดฮันบก พร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก!!! เพื่อไปอวดคนทาง
บ้าน...

เที่ยง

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ว ย ชาบู ช าบู ( SHABU SHABU) หรื อ
สุกี้เกาหลี ประกอบไปด้วย ผักสดหลายชนิ ด เห็ดตามฤดูกาลโอเด้ง เต้าหู ้ หมูสไลด์ ต้มในน้ า
ซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยของเกาหลี ที่รสชาติถูกปากคนไทย

บ่าย

เต็มอิ่มกับสวนสนุ กที่ดีที่สุดของเกาหลี สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ด้วยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่
สามารถเล่นเครื่องเล่นต่างๆ ได้ทุกชนิ ดและไม่จากัดรอบ สวนสนุ กที่นี้ถูกขนานนาม ว่า “ดิสนี ยแ์ ลนด์
เกาหลี” มีชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ ให้ท่านสนุ กกับเครื่องเล่นหลากหลายชนิ ด อาธิ เช่น ทีเอกซ
เพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนั งสามมิติ บ้านผีสิงหมุน ท่านไหนที่ไม่ช อบการเล่นเครื่อง
เล่น สามารถเข้าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกได้ที่นี่ และชมความน่ ารักของหมีที่สามารถสื่อสาร
กับคนได้ เดินชมและถ่ายรูปกับสวนดอกไม้ซึ่งผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:
สวนทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน: สวนดอกกุหลาบ/ กรกฎาคม: สวนดอกทานตะวันหรือดอก
กุหลาบ/ สิงหาคม-กันยายน: สวนดอกลิลลี่/ ตุลาคม-พฤศจิกายน: สวนดอกเบญจมาศ)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบปิ้ ง
ย่างที่ มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้ อวัวหรือเนื้ อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้ อนุ่ ม แล้วนาไป
ย่างบนแผ่ นโลหะที่ ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้ อนั้ นจะย่างเป็ นชิ้ นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้ว ต้องใช้
กรรไกรตัดเป็ นชิ้ นพอดีคา ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก และกระเทียม กิมจิ
จากนั้นนาท่านช็อปปิ้ งต่อที่ ศูนย์การค้าแฟชั ่นแห่งเกาหลี ทงแดมุน ให้ท่านได้เลือกซื้ อ เสื้ อผ้าเครื่อง
แต่งกาย เครื่องหนังรองเท้า นอกจากนี้ ยังมีรา้ นเครื่องสาอางต่างๆ เรียงรายตามตึกริมสองข้างถนนให้
ท่านได้เลือกชม นอกจากนี้ ยังมีเวทีการแสดงร้องเต้นเปิ ดหมวกให้ผทู ้ ี่อยากแสดงความสามารถ มาแสดง
ให้ ช มกั น อี ก ด้ ว ย และฝั ่ ง ตรงข้า มของ ทงแดมุ น ท่ า นสามารถเดิ น ข้า มไปชม ตึ ก DDP หรื อ
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DONGDAEMUN DESIGN PLAZA เป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์ การประชุม รวมไปถึง
นิ ทรรศการต่างๆ

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่สี่

ศูนย์เวชสาอาง – ศูนย์น้ ามันสนแดง - ศูนย์สมุนไพร
– ท็อกซูกุง หรือ พระราชวังท็อกซู– หมู่บา้ นบุกชอน – N SEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์)
- ดิวตี้ ฟรี ชองเกชอน - ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง - LINE FRIENDS STORE

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่รา้ นช็อปปิ้ งที่ ศูนย์เวชสาอาง ให้ท่านได้เลือกซื้ อเครื่องสาอางคุณภาพดีในราคา
ย่อมเยา อาทิเช่นครีมน้ าแตก, ครีมโบท็อกซ์, ครีมหอยทาก ฯลฯ
นาท่านชม ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่ มีสรรพคุณ ช่วยชะล้าง
ไขมันในเส้นเลือด เพื่อป้ องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจน
ยิ่งขึ้ น ต่อด้วย ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮ๊อกเกตนามู ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อย
แล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่ า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่ม
ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายใน
ผนั งของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึ้ น และยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเองอีก
ด้วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซัมเกทัง หรือเมนู ไก่ตนุ๋ โสม อาหารวังใน
สมัยก่อน ปั จจุบันเป็ นอาหารเลื่องชื่อมากของเมืองหลวง ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนี ยว รากโสม พุทรา
แดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา
และเกลือ

บ่าย

ในช่วงบ่ายนาท่านเข้าชม พระราชวังถ็อกซูกุง ที่แปลว่า “พระราชวังแห่งความมัง่ คัง่ ” เป็ นหนึ่ งในห้า
พระราชวังของราชวงศ์โชซอนที่เก่าแก่กว่า 500 ปี มีจุดเด่นคืออาคารภายในพระราชวังนั้ นเป็ นการ
ผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตก เพราะนอกจากจะมีอาคารแบบเกาหลีที่
สวยงามแล้ว ยังมีอาคารที่เป็ นสถาปั ตยกรรมแบบนี โอคลาสสิคด้วย แม้บรรยากาศภายในจะเก่าแก่ แต่
มากไปด้วยคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ที่ชวนให้น่าหลงใหล
หลังจากนั้นพาท่านไปชมหมู่บา้ นดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน
ตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง, พระราชวังชางด๊อกกุง และอารามหลวงจองเมียว คาว่า บุกชอน มี
ความหมายแปลว่าหมู่บา้ นทางตอนเหนื อ ตามตาแหน่ งที่ต้งั ของหมู่บา้ นที่อยูท่ างทิศเหนื อของคลองชอง
เกชอนและชงโน หมู่บา้ นประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็ นที่ต้งั ของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง และ
เป็ นที่ เก็บ รัก ษาสภาพแวดล้อมของเมือ งไว้ เพื่ อเป็ นการบอกเล่ าประวัติศาสตร์ และเป็ นมรดกทาง
วัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า 600 ปี
หลังจากนั้นนาท่านช็อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) ที่นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านได้เลือก
ซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด ทั้ง น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ ใน
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บริ เวณดิ ว ตี้ ฟรี ท่ า นสามารถเดิ น ไปชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมั ย ราชวงศ์
โชซอน อายุกว่า 600 ปี โดยมีความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุ งโซลแต่
ในช่วง ค.ศ.1957- ค.ศ.1977 ได้มีการพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด จนกระทัง่ ปี ค.ศ.2002 นาย
ลี มยองปาร์ค ผูไ้ ด้รบั ตาแหน่ งเป็ นผูว้ ่าการกรุงโซล ได้เสนอโครงการฟื้ นฟูคลองชองเกชอน เพื่อฟื้ นฟู
ธรรมชาติสองฝั ่งคลอง จนปั จจุบันคลองชองเกชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่สาคัญมากใน กรุง
โซล
น า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ ห อ ค อ ย ก รุ ง โ ซ ล N SEOUL TOWER ซึ่ ง อ ยู่ บ น เ ข า
นัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปด
เหลี่ยมปาลกั๊กจอง, สวนสัตว์เล็กๆสวนพฤกษชาติ, อาคารอนุ สรณ์ผูร้ กั ชาติอนั ชุง กุน อิสระให้ทุกท่าน
ได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์)
เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูพลุ โกกิ (BULGOGI) เมนู ที่มีส่วนผสม หมู
หมักชิ้ นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักต่ างๆ เช่น กะหลา่ ปลี ฟั กทองอ่อน ถัว่ งอก แครอท เห็ดและวุน้ เส้น
นามาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ท้งั แบบแห้งและน้ า พร้อมเครื่องเคียงต่าง ๆ ได้แก่ ถัว่ งอกดอง วุน้
เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ
จากนั้นพาทุกท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ งที่ ศูนย์รวมของวัยรุน่ เกาหลี เมียงดง ได้ชื่อว่าเป็ นแหล่ง
รวมแฟชัน่ แบรนด์เกาหลีช้นั นา ซึ่งในแต่ละวันจะมีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซื้ อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า, รองเท้า, กระเป๋า, เครื่องสาอางซึ่งเป็ นที่รจู ้ กั อย่างดี
ของคนไทย อาทิ LANEIGE, ETUDE, LOPE, CHARMZONE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP เสื้ อผ้า
เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรียย์ อดฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มรี ูปดาราคนโปรดของ
ท่านอยูใ่ นสินค้า...
นอกจากนี้ ท่ า นสามารถพบกับ ร้า น LINE FRIENDS STORE ที่ เต็ ม ไปด้ว ยสิ น ค้า LINE OFFICIAL ที่
จาหน่ ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตูน LINE ไม่ว่าจะเป็ น หมีบราวน์ แซลลี่ เจมส์ หรือโคนี่ ซึ่งแต่
ละตัวจะมีสินค้าที่ระลึกให้เลือกซื้ อเยอะแยะไปหมด เช่น สมุดโน้ต ตุ๊กตา เคสโทรศัพท์ เสื้ อผ้า กระเป๋า
เครื่องเขียน ฯลฯ ภายในร้านยังมีมุมน่ ารักๆ ให้ถ่ายรูปกันอย่างจุใจอีกด้วย แต่ที่เป็ นไฮไลท์เด่นของร้าน
เลย คือ เจ้าหมีบราวน์ตวั ยักษ์ใหญ่ที่ต้งั อยูห่ น้าร้าน ที่ใครไปใครมาก็ตอ้ งถ่ายภาพเป็ นที่ระลึกแม้แต่คน
เกาหลีเอง งานนี้ สาวกไลน์ ห้ามพลาด!!

หลังจากนั้นนาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SEOUL: BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาวมาตรฐานเกาหลีใต้
วันที่หา้

ศูนย์โสม – ศูนย์พลอยอเมทิส – ช้อปปิ้ งย่านชินชอน – SUPERMARKET - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
เช้านี้ พาท่านรูจ้ กั และเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม เพราะเกาหลี
ใต้เป็ นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วย
บารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด และเสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง ท่านไหนที่
ต้อ งท างานดึ ก นอนดึ ก หรื อ พั ก ผ่ อ นไม่ เพี ย งพอ สามารถทานเพื่ อ ลดความอ่ อ นล้า ท าให้รู ้สึ ก
กระปรี้ กระเปร่า ร่างกายรูส้ ึกสดชื่น..อิสระให้ท่านได้ซื้อกลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้ หญ่ที่ท่าน
รักและนับถือ
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จากนั้ นนาท่ านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสี ม่วงที่ มีชื่อเสี ยงของประเทศเกาหลีซึ่งชาว
เกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอยชนิ ดนี้ ติดตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้ นในชีวิต
เที่ยง

รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัต ตาคาร บริ ก ารท่ า นด้ว ย เมนู จิม ดัก (JIMDAK) เป็ นเมนู ไก่
ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี คลุกด้วยน้ าซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่อง
เคียงเกาหลี

บ่าย

หลังจากนั้นนาท่านสู่แหล่งช็อปปิ้ ง ย่านชินชอน บริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งของ
นักศึกษาย่าน 3 มหาวิทยาลัยชื่อดัง คือมหาวิทยาลัยมยอนเซ มหาวิทยาลัยซอกัง และมหาวิทยาลัยสตรี
อีฮวา ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ อสินค้าต่างๆมากมาย อาทิเช่น เครื่องสาอาง เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า เป็ น
ต้น และนอกจากนี้ ท่ านยังสามารถเข้าชม เก็บภาพสวยๆของวิวทิ วทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัย ได้ตาม
อัธยาศัย
หลังจากนั้ นได้เวลานาท่านสู่ สนามบินอินชอน เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ
ช้อปปิ้ งที่ SUPERMARKET เพื่อซื้ อของฝากคนทางบ้าน ที่ รา้ นแห่งนี้ มีขนมพื้ นเมืองเกาหลีหลากชนิ ด
รวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ วและของฝากของที่ระลึก ได้เวลา
นาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

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 ***
*
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อัตราค่าบริการ เดือน มิถุนายน 60
พีเรียตเดินทาง
13 - 17 JUN
15 – 19 JUN
16 – 20 JUN
18 – 22 JUN
19 – 23 JUN
20 – 24 JUN
21 – 25 JUN
17 – 21 JUN
24 – 28 JUN
25 – 29 JUN
26 – 30 JUN
27 – 01 JUN
28 – 02 JUN
29 – 03 JUN
30 – 04 JUN

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

9,900.-

9,900.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

ZE/7C/TW/LJ

11,900.-

11,900.-

สายการบิน

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

ZE/7C/TW/LJ

12,900.-

12,900.-

4,900.-

อัตราค่าบริการ เดือน กรกฏาคม 60
พีเรียตเดินทาง
01 – 05 JUL
02 – 06 JUL
03 – 07 JUL
04 – 08 JUL
05 – 09 JUL
09 – 13 JUL
10 – 14 JUL
11 – 15 JUL
12 – 16 JUL
13 – 17 JUL
14 – 18 JUL
15 – 19 JUL
16 – 20 JUL
17 – 21 JUL
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หมายเหตุ : อัตราค่าบริการ :
- หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.- จากราคาผูใ้ หญ่
- หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ตั ๋ว (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900 บาท /ท่าน

หมายเหตุ :
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมราคาและเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ ขึ้ นอยูต่ ามความเหมาะสม
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสายการบินในระดับเทียบเท่ากันและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน
โปรแกรมเปลี่ยนแปลงได้, ตารางทัวร์สลับโปรแกรมได้, ตามความเหมาะสม*
โปรดตรวจสอบข้อมูลให้มนั ่ ใจก่อนทาการโอนเงินจองทุกครั้ง
กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนั ดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านั้ น!!! และหากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้
ทราบ หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่
*** ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์น้ ามันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการ
เข้าร้านดังกล่าว บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิม่ ท่านละ 300 USD***
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก
หรือเข้าประเทศที่ระบุ**กรุ
ในรายการเดิ
นทางดทางบริ
ฯจะไม่นรจองภายใน
บั ผิดชอบใดๆทั3้งสิ้วันและขอสงวนสิ
ทธิ์ที่จะไม่คืน
ณาชาระมั
จาหลัษงทั จากวั
น
ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***

และชาระส่ วนที่เหลือทัง้ หมดก่ อนการเดินทางภายใน 14 วัน**
******มัดจาขัน้ ต่า 5,000.- บาท/ท่ าน/ทริป******

อัตราทัวร์ รวม :
 ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
๊ ADAPTER
 ปลักไฟ

www.wtravel.co.th

WVC5/WRT

อัตราทัวร์ไม่รวม :
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนั งสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่ มที่ สัง่ เพิ่มนอกเหนื อรายการ(หากท่ านต้องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติ ดต่ อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,000 บาท หรือ 30,000 วอน ต่อทริป
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15-20 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญ
ถิ่นที่อยู่ 4)สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะ
เป็ นผูด้ าเนิ นการยื่น วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่ างหาก (สาหรับหนั งสื อเดิ นทางต่ างด้าว เจ้าของหนั งสื อ
เดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
 ค่าลิฟท์ที่ N SEOUL TOWER
 ค่าเข้า,ค่าเช่าชุด,อุปกรณ์สกี ที่ ONEMOUNT SNOW PRAK + WATER PARK
หมายเหตุ :
**จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึ้ นไป
1. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ เนื่ องจากไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน ทั้งไทยและต่างประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย
หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือ ถูกปฎิเสธ
ในกรณี อื่ นๆ **การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่ กรม
แรงงานเท่านั้น ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
4. **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งที่ไทย และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออก
หรือเข้าประเทศ เนื่ องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือในกรณีอื่นๆ **การพิจารณาเป็ น
เอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานเท่านั้น ซึ่งอยูน่ อกเหนื อความ
รับผิดชอบของบริษัท ทั้งนี้ กรณีที่ท่านไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ
ทั้งสิ้ น
5. หนั งสื อเดิ นทาง (PASSPORTS) ของท่ าน นั บจากวันที่ เดิ นทางไปและกลับ ต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6
เดือนขึ้ นไป และต้องเหลือหน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับ ตราได้ และต้องอยู่ใน
สภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชารุด หรือฉีกขาด
6. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล
7. หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (INVOICE) กรุณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงิน
พร้อมหน้าพาสปอร์ตของผูเ้ ดินทาง และชาระเงินทั้งหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
8. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
9. ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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10. เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
11. ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่
กับเวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็ นสาคัญ
12. มัคคุเทศก์ พนั กงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมี
เอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษัทฯ กากับเท่านั้น
13. ในกรณี ที่ ลู ก ค้า ตั้ งครรภ์ ต้อ งมี ใ บรับ รองจากแพทย์ว่ า สามารถเดิ น ทางท่ อ งเที่ ย วได้ และมี อ ายุ ไม่ เกิ น 7
วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้องแจ้งให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
14. กรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
15. กรณีที่ท่านซื้ อเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตัว๋ เครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก:
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมา กรุป๊ นักเรียน กรุป๊ ดูงาน เมื่อชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้ น

***ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ท้งั หมด

***พาสปอร์ตจะต้องมีอายุเหลือใช้งานมากกว่า 6 เดือนขึ้ นไป
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 ซึ่งอยูน่ อกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ใดๆ ทั้งสิ้ น
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