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FLIGHT DETAILS
THAI AIRWAY

TG8086

11 SEP

BKK - ICN

21.35 – 05.00+1

TG8089

15 SEP

ICN - BKK

22.50 – 02.40+1

้ เครือ
นำ้ หน ักกระเป๋ำโหลด 30 กิโลกร ัม ถือขึน
่ ง 7 กิโลกร ัม

่ นอนอีกครงก่
้ั อนเดินทาง
บริษท
ั จะแจ้งไฟล ์ทและเวลาทีแน่
่
หากลู กค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครืองบิ
นภายในประเทศ
่ อนทาการจองค่ะ*****
*****กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่
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รายการทัวร ์
ว ันที่ 1
11 ก ันยำยน 62

รายการทัวร ์

เช้า

่
เทียง

เย็น

่ ก
ทีพั

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ– ออกเดินทาง
จากสนามบินสุวรรณภูมิ

-

-

-

-

-

บีบิมบับ
+
ซุป

คัลบี

NEW M HOTEL
หรือเทียบเท่ า
ระดับ 3 ดาว

ซัมเกทัง

INTER CITY HOTEL
หรือเทียบเท่ า
ระดับ 3 ดาว

ว ันที่ 2
12 ก ันยำยน 62

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – พาจูเอ้ าท์
เลท – ถา้ ควังมยอง

ว ันที่ 3
13 ก ันยำยน 62

ป้ อมฮวาซอง – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ –
ศูนย์ เครื่องสาอางค์ – ตลาดทงแดมุน +
ตลาดพัมโทแกบี (Bamdokkaebi Market)
@DDP
ศูนย์ โสม – นา้ มันสนเข็มแดง –
มหาวิทยาลัยอีแด –พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย +
ทาคิมบับ - ถ่ ายชุดฮันบก – ดิวตีฟ้ รี –
ตลาดเมียงดง
ศูนย์ สมุนไพร – ย่ านยอนนัมดง – ย่ าน
มหาวิทยาลัยฮงแด – ร้ านละลายเงินวอน
กรุ งเทพฯ

ว ันที่ 4
14 ก ันยำยน 62

ว ันที่ 5
15 ก ันยำยน 62

วันที่ 1

โรงแรม

บาบีคิว
บุฟเฟ่ ต์

โรงแรม

บุลโกกิ

ชาบู
ชาบู

INTER CITY HOTEL
หรือเทียบเท่ า
ระดับ 3 ดาว

โรงแรม

จิมดัก

-

-

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

18.30 น คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ ... สายการบินไทย
เจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯ คอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ทา่ นก่อนขึ ้นเครื่ อง
21.35 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG8086 บริการเสิร์ฟอาหารร้ อนบนเครื่ อง
(บริษัทจะแจ้ งไฟล์ ทและเวลาที่แน่ นอนอีกครัง้ ก่ อนเดินทาง
หากลูกค้ าเดินทางมาจากต่ างจังหวัดด้ วยเครื่องบินภายในประเทศ กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจองค่ ะ)

วันที่ 2

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – PAJU PREMIUM OUTLET – ถา้ ควังมยอง

05.00 น
เช้ า

ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย จากนันน
้ าท่านช็อปปิ ง้ พาจู พรี เมี่ยม เอ้ าท์ เลต PAJU
PREMIUM OUTLET แหล่งช้ อปปิ ง้ แห่งใหม่ และใหญ่ที่สดุ ในเกาหลี ซึง่ มีร้านค้ าหลากหลายกว่า 165
ร้ านค้ าและมีสินค้ าแบรนด์ดงั มากมาย เช่น Armani, Calvin, Diesel , DKNY , Guess , Escada ฯลฯ
อิสระให้ ทา่ นช็อปปิ ง้ ตามอัธยาศัย
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เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูบีบมิ บับ (ข้ าวยาเกาหลี+ซุป)
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ ถา้ ควังมยอง ซึ่งในอดีตคือเหมื องถ่านหินตัง้ แต่สมัยยุคอาณานิคมญี่ ปุ่นเป็ น
สถานที่ ส าคัญ แห่งหนึ่งทางประวัติศาสตร์ ของประเทศเกาหลี ตงั ้ อยู่ที่เมื องควางมยอง จังหวัดคยองกี โด
กาเนิดขึน้ ในปี 1912 ก่อนจะถูกทิง้ ร้ างในปี 1972 และในปั จ จุบันได้ กลายเป็ น สถานที่ ท่องเที่ ยวแห่ งใหม่
หลังจากที่ได้ ถกู เปิ ดให้ เข้ าชมได้ อีกครัง้ ในปี 2011 ทาให้ ที่นี่เป็ นถ ้าที่มีอายุถึง 100 ปี ที่มีความสวยงาม และ
ยังเป็ นถ ้าแห่งเดียวในเขตปริ มณฑลอีกด้ วย ด้ านในถ ้ามีทงพิ
ั ้ พิธภัณฑ์และพื ้นที่ทางประวัติศาสตร์ ที่น่าสนใจ
นอกจากนีย้ งั มีโลกใต้ นา้ Cave Aqua World ให้ ได้ ชม และมีห้องโถงในการจัดแสดงดนตรี และศิลปะต่างๆ
อีกด้ วย ซึง่ ความพิเศษของถ ้านี ้คือ หน้ าร้ อน ภายในถ ้าจะเย็น แต่หน้ าหนาวภายในถ ้าจะอบอุน่

ค่า

รับประทานอาหารค่า (2) เมนูคลั บี (หมูยา่ งเกาหลี)
จากนันน
้ าท่านเข้ าสู่ที่พกั NEW M HOTELหรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ป้ อมฮวาซอง –สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ - ศู นย์ เครื่ องสาอางค์ – ตลาดทงแดมุน + ตลาดพัมโทแกบี
(Bamdokkaebi Market) @DDP

วันที่ 3
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า (3) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พาท่านเดินทางไปชม ป้ อมฮวาซอง(Hwaseong Fortress) ซึ่งเป็ นสิ่งก่อสร้ างขนาดใหญ่ ตงั ้ แต่ยุคโจซอน
(Joseon) สร้ างขึ น้ ช่ ว งปี ค.ศ.1794-1796 เป็ นป้ อ มปราการประจ าเขต Suwon-si ของจัง หวัด เคี ย งกี โด
(Gyeonggi-do) เพื่อเป็ นรากฐานสาหรับการสร้ างเมืองใหม่ในบริเวณนี ้กาแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง
5.5 กิโลเมตร มีประตู 4 ประตูในแต่ละทิ ศและมีรูปแบบทางสถาปั ตยกรรมที่ยิ่งใหญ่และงดงาม ป้อมฮวาซอง
ถูกสร้ างขึ ้นด้ วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสาหรับใช้ เป็ นจุดยิงปื น หรื อ ธนูได้ เชื่อ กันว่าเป็ นการสร้ างที่มีการใช้
เทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ของยุ ค นั น้ และที่ นี่ ไ ด้ ถู ก ขึ น้ ทะเบี ย นเป็ นมรดกโลกทางด้ าน
ประวัตศิ าสตร์ เมื่อปี ค.ศ. 1997 ด้ วย ถึงแม้ วา่ จะเคยผ่านการสู้รบและถูกทาลายไปหลายส่วน แต่ก็มีการบรูณะ
ขึ ้นใหม่ตามรูปแบบดังเดิ
้ ม ปั จจุบันจะมีการแสดงหลายแบบที่บริ เวณนี ้ เช่น การเดินสวนสนามของทหารสมัย
โบราณ เป็ นต้ น
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนู BBQ Buffet
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกนี ้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุก
กลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ตังอยู
้ ท่ ่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้ นงั่ กระเช้ า
ลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคูแ่ รกของโลก ที่นี่ทา่ นจะพบว่า
เจ้ าป่ าสิงโต และเสือสามารถอยูด่ ้ วยกันได้ อย่างเป็ นสุขชมความน่ารักของหมี ที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้
เป็ นอย่างดี เข้ าสูด่ นิ แดนแห่งเทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึง่ จะปลูกดอกไม้ เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่ อง
เล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จดั ตามตาราง
ประจาวัน
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ต่อมาอิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณ ศูนย์ เครื่ องสาอาง มีให้ เลือก
มากมายหลายยี่ห้อ เช่น ครี มน ้าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้งโรตี โลจูคสิ ฯลฯ
จากนันพาท่
้
านช็อปปิ ง้ ต่อที่ ตลาดทงแดมุน เป็ นตลาดที่
เต็มไปด้ วยร้ านค้ ามากมาย และห้ างสรรพสินค้ าที่ทนั สมัย
กว่า 10 แห่งตังอยู
้ ท่ า่ มกลางบรรยากาศแบบดังเดิ
้ มของ
บริเวณฮึนอินจิมนุ หรื อประตูตะวันออก เป็ นแหล่งค้ าของ
สินค้ าประเภทผ้ า เครื่ องแต่งกายเครื่ องหนัง เครื่ อง-นอน
เครื่ องใช้ ภายในบ้ าน อุปกรณ์กีฬา เครื่ องกีฬา รองเท้ า
และอื่นๆ สินค้ ามีความหลากหลาย และทันสมัยในราคาที่
ไม่แพง พิเศษสุดพาท่านเดินชม ตลาดพัมโทแกบี ณ Dongdaemun Design Plaza (DDP) อีกหนึง่ ตลาด
นัดที่ถือเป็ นอีเว้ นท์พิเศษที่จดั ขึ ้นทุกปี แหล่งช้ อปปิ ง้ สุดชิคที่มีสินค้ าแฮนด์เมด เครื่ องประดับ และสตรี ทฟู้ด
มากมาย ทังยั
้ งมีมินิคอนเสิร์ตและดนตรี สดในช่วงดึกให้ เหล่านักช้ อปได้ เพลิดเพลินกับเสียงเพลงและ
บรรยากาศยามค่าคืนในกรุงโซล

เย็น
วันที่4
เช้ า

เที่ยง

รับประทานอาหารเย็น (5) เมนูซมั เกทัง (ไก่ตนุ๋ โสม)
และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม INTER CITY HOTELหรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ศูนย์ โสม – นา้ มันสนเข็มแดง – มหาวิทยาลัยอีแด – พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย +ทาคิมบับ
ถ่ ายชุดฮันบก – ดิวตีฟ้ รี – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า (6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
พาท่านเข้ าชมศูนย์ โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดี
ที่ สุด ชมวงจรชี วิตของโสม พร้ อมให้ ท่านได้ เลื อกซื อ้ โสมที่ มี คุณ ภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า
กลับไปบารุงร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ท่านรักและนับถือ 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) เมนูบลุ โกกี (หมูผดั ซอสเกาหลี)
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จากนัน้ พาท่านไปยัง ย่ านมหาวิทยาลัยสตรี อีฮวา Ewha Womans University เป็ นมหาวิทยาลัยสตรี ที่มี
ชื่อเสียง และมีความโดดเด่นของอาคารเรี ยนเป็ นอย่างมาก และที่น่าสนใจนัน่ ก็คือ เป็ นสถานที่ ที่มีวิวทิวทัศน์ที่
สวยงาม บริเวณโดยรอบนัน้ เต็มไปด้ วยต้ นไม้ ที่ไม่เพียงแต่ให้ ร่มเงาแต่ยงั ให้ ความสวยงามเป็ นอย่างมาก ทังใน
้
ยามดอกไม้ บานอย่างซากุระ หรื อช่วงฤดูใบไม้ ร่วงที่มีการเปลี่ยนสีของใบไม้ ที่สวยงามมากๆทังนี
้ ้บริ เวณถนน
หน้ ามหาวิทยาลัยหรื อที่ เรี ยกกันว่า ย่ า นอี แด ยังเป็ นย่านช้ อปปิ ง้ ยอดนิยมของบรรดาวัยรุ่ นนักศึกษาและ
นักท่องเที่ยวอีกด้ วย สินค้ าราคาไม่แพง แถมได้ ชมวิวที่สวยงามเดินเที่ยวอย่างเพลิดเพลินใจที่สดุ

จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภั ณ ฑ์ สาหร่ าย (Seaweed Museum) เป็ นสถานที่ ผลิตและแสดงการเลีย้ ง
สาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื อ้ สาหร่ าย พร้ อมทังทดลองชิ
้
มได้ ตามอัธยาศัย และชมการแปรรู ป
สาหร่ายเป็ นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้ วเชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่ง
เป็ นชุดประจาชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจาลอง 4 มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พร้ อม
ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้ าน

แล้ วพาท่านช็อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสินค้ าชันน
้ าให้ ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า 500
ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ
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เย็น

วันที่5
เช้ า

รับประทานอาหารเย็น (8) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี
จากนันเดิ
้ นย่อยต่อกันที่ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ ง้ ขึ ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชัน่ ชันน
้ าของกรุงโซลหรื อที่คน
ไทยรู้ จัก กับ ในชื่ อ สยามแสควร์ เกาหลี ท่ า นจะพบกับ สิ น ค้ าวัย รุ่ น มากมายหลากหลายยี่ ห้ อ ไม่ ว่า จะเป็ น
เครื่ องสาอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื ้อผ้ า
แฟชัน่ มีสไตล์, รองเท้ าส้ นสูงน่ารักๆ, รองเท้ าผ้ าใบเก๋ๆ, นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่งที่นี่
จะมีวยั รุ่น หนุม่ สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน

และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม INTER CITY HOTELหรือเทียบเท่ าระดับ 3 ดาว
ศูนย์ สมุนไพร – ย่ านยอนนัมดง – ย่ านมหาวิทยาลัยฮงแด – ร้ านละลายเงินวอน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า (9) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
แล้ วนาท่านสู่ศูนย์ สมุนไพรบารุ งตับ สมุนไพรชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนื อน า้ ทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลี รุ่น ใหม่นิย มน ามารับประทานเพื่ อช่วยดูแลตับให้ สะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่ม แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหารและยา
ต่อมานาท่านสูย่ ่ านยอนนัมดง ชื่อนี ้อาจจะยังไม่ค้ นุ หูมากนักแต่เป็ นที่ๆ สายชิวห้ ามพลาดเลย
เพราะเป็ นเป็ นย่านที่ดีไซน์เนอร์ รุ่นใหม่ที่มีความครี เอทีฟออกมาเปิ ดร้ านกันเนื่องจากค่าเช่าในเมืองมีราคาแพง
มาก หลายคนเป็ นร้ านกาแฟฮิปๆตามซอย ร้ านบูติคเก๋ๆ เวลาเดินไประหว่างทางจะมีร้านกาแฟสวยๆเก๋ๆซ่อน
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ตัวอยู่มากมาย เดินดูทิวทัศน์ไปแวะจิบกาแฟไปชิ ลล์สุดๆ ซึ่งย่านยอนนัมดงนี ้อยู่ไม่ไกลกับย่านฮงแดที่ทกุ คน
น่าจะคุ้นหูกันอยู่แล้ ว ร้ านกาแฟที่ เราแนะนาจะเป็ นร้ านยอนนัม ดง ชื่อเหมือนย่านเลย ซึ่งจุดเด่นของคาเฟ่
นอกจากจะเป็ นกาแฟและเบเกอรี่ ที่รสชาติอร่ อยแล้ ว ภายในร้ านยังตกแต่งเป็ นแนวการ์ ตูน เหมื อนกับซีรี่ย์
เกาหลีเรื่ อง Wให้ ทกุ ท่านได้ ถ่ายภาพสวยๆน่ารักๆเก็บไว้ เป็ นที่ระลึกด้ วย

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (10) เมนูจิมดัก (ไก่และวุ้นเส้ นเกาหลีผดั ซอส)
เดินเล่นย่อยอาหารก่อนกลับ ที่ ย่านสุดฮิป ย่ านมหาวิทยาลัยฮงแด หรื อ ตลาดฮงอิก แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่อยู่
ล้ อมรอบไปด้ วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สินค้ าในย่านนี ้ส่วนใหญ่เป็ นสินค้ าวัยรุ่ นที่ทนั สมัยและราคาไม่
แพงเช่นเสือ้ ผ้ าที่ออกแบบโดยดีไซด์เนอร์ เกาหลีรองเท้ ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบ
รนด์เนมอยู่ทวั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ ลานหน้ าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะใน
รู ปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสือ้ ผ้ า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ของ
บางอย่างทามาชิ ้นเดียวเพื่อให้ ได้ เลือกซื ้อ บางที่อาจเป็ นสินค้ าที่มีชิ ้นเดียวในโลก

จากนัน้ พาท่านละลายเงินวอนที่ ร้ านละลายเงิน วอน หรื อซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ า
พื ้นเมืองเป็ นการส่งท้ ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจิ ้ม
หมูยา่ งเกาหลี

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (11) เมนูอดู ้ ง
แล้ วเดินทางไปยังสนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย
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22.50 น.
02.40 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8089 บริการเสิร์ฟอาหารร้ อนบนเครื่ อง
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

11 – 15 กันยายน 2562
อัพเกรด Business Class (ไป-กลับ)

ผู้ใหญ่ พกั
2 ท่ าน

เด็กอายุตา่ กว่ า
12 ปี

16,900 -

INFANT

พักเดีย่ ว

7,000 - 5,900 8,000 -

** หากต้ องการรีเควสทีน่ ั่งบนเครื่ องบิน กรุณาแจ้ ง ณ ตอนทีท่ าการจอง**
บัตร ROP (Royal Orchid Plus) ทุกชนิด ไม่ สามารถใช้ สิทธิ์ + นน เพิม่ ได้ เเละสะสมไมล์ไม่ ได้ ทุกกรณี
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 30 กก.)
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่ าน (กรณีจ่ายเป็ นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ ะ)
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีทตี่ ้ องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 25 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
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ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั 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 กี่ยวข้ 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 30 กิโลกรัม*.*.*.
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(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**


HNT-ICN-09
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

