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พิเศษ สุ ดๆ!!! เล่ นสกีสุดมันส์ พร้ อมสัมผัสอากาศหนาวสุ ดขั้ว
พร้ อมเมนูบุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่ าง 2 มื้อ / ซีฟู๊ด 1 มื้อ อิ่มจุใจ

วันที่

วันที1่
เตะ

โปรแกรมการเดินทาง

เช้ า

กลางวัน

เย็น

x

x

✈

โรงแรม

1

สนามบินสุ วรรณภูมิ

2

สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เกาะนามิ – ลานสกี

3

ไร่ สตอเบอร์ รี่ – พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย – การทาข้ าวห่ อสาหร่ าย(คิมบับ) –
สวมชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์

Galaxy Hotel
หรื อเทียบเท่ า

4

ศู นย์ นา้ มันสนเข็มแดง – คอสเมติกเซนเตอร์ – ศู นย์ สมุนไพรฮอคเก
นามู – พระราชวังชางด๊ อกกุง – ดิวตีฟ้ รี – ย่ านเมียงดง

Galaxy Hotel
หรื อเทียบเท่ า

5

เอ็นโซลทาวเวอร์ – ศู นย์ สมุนไพรโสมเกาหลี – โรงงานพลอยอเมทิส –
ฮงแดช้ อปปิ้ งสตรีท – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
ประเทศเกาหลีใต้ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

Central Plaza Hotel
หรื อเทียบเท่ า

✈

✈

สนามบินสุ วรรณภูมิ

คณะพร้อมกันที่ “สนามบินสุ วรรณภูมิ” อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู 2 เคาน์ เตอร์ ของสายการบิน เจจูแอร์ /อีสตาร์ เจ็ท/จินแอร์ /ทีเวย์ โดย
มีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์ คอยอานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
**หมายเหตุ** เคาน์ เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่ องออกอย่ างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสารต้ องพร้ อม ณ ประตูขนึ้ เครื่ องก่อนเวลาเครื่ องออก 40 นาที และอย่ า
ลืมนาหนังสื อเดินทางเล่มจริงมา ณ วันออกเดินทางด้ วย (หากผู้เดินทางมีเล่มพาสปอร์ ตมากกว่ า 1 เล่ม ให้ นาติดตัวมาด้ วย)
xx.xx
เหินฟ้าสู่ “สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ ” เดินทางโดยสายการบินของ เจจูแอร์ /อีสตาร์ เจ็ท/จินแอร์ /ทีเวย์ รายละเอีย ดไฟล์ ทบิน
ตามตารางสายการบินดังนี้ **หมายเหตุ: สาหรับเที่ยวบินดังกล่ าวที่ระบุไว้ ข้างต้ น ไม่ มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ อง รบกวนทุกท่ าน
รับประทานให้ เรียบร้ อยก่อนขึน้ เครื่ อง**
xx.xx

สายการบิน
เจจูแอร์

7C2206
7C2203

ขาไป
ขากลับ

เวลาออก
01.45
20.05

อีสตาร์ เจ็ท

ZE512
ZE513

ขาไป
ขากลับ

22.20
20.35

06.00
00.55+1

LJ012
LJ011
TW102
TW101

ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ

22.55
18.30
01.25
20.05

06.10+1
21.55
08.45
00.25+1

จินแอร์
ทีเวย์

เที่ยวบินที่

เวลาถึง
09.20
23.59
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วันที2่

สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ – เกาะนามิ – ลานสกี

xx.xx

เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ ” (เวลาที่ประเทศเกาหลี เร็ วกว่ าเมื องไทย 2 ชั่ วโมง กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเพื่ อ
ความสะดวกในการนัดหมายเวลา) หลังจากผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมื องและศุ ลกากรเรี ยบร้ อยแล้ว ขอต้อนรั บสู่ ประเทศเกาหลี พบไกด์
ท้องถิ่นและนัง่ รถโค้ชปรับอากาศ จากนั้นนาท่านไปยังสถานที่แรกของการเดินทางครั้งนี้คือที่ “เกาะนามิ (Nami Island)” ชมทิ วทัศน์ซ่ ึ งเคยใช้
เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครทีวี “Winter Love Song” อันโด่งดังไปทัว่ ทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามิน้ ีมีรูปร่ างคล้ายใบไม้ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของ
แม่น้ าฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุ สานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่ งสวนสน
ที่สูงเสี ยดฟ้า ผ่านดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลื อกนัง่ ที่มา้ นัง่ ริ มฝั่งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติ คใต้เงาไม้ พร้ อมมี เวลาให้ท่ านได้เก็บ โลเคชั่น
ประทับใจ ให้ท่านได้อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่ งตั้งอยู่บนเกาะหรื อจะเลือกขี่จกั รยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัย

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วยเมนู “ทัคคาบี้ (Dakkalbi)” อาหารเกาหลีสไตล์ ผัดร้ อน เสิ ร์ฟอาหารแบบ Real Time Cooking โดย
จะทาการผัดและปรุงอาหารต่ อหน้ าลูกค้าโดยนาไก่บาบีควิ ต้ อก (ข้ าวเหนียวปั้ นเกาหลี) และผักต่ างๆ ลงผัดกับซอสพริ กเกาหลีในกระทะแบน
วิธีการทานแบบเมี่ยงคาไทย โดยห่ อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนาข้ าวสวย และสาหร่ ายแห้ งมาผัดรวมกับทัคคาบี้ (มื้อที1่ )

บ่ าย

นาท่านเดินทางสู่ “ลานสกี (Ski)” เพื่อให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่ นสกี ซึ่ งประเทศเกาหลี ให้มีสถานที่ เล่ นสกีที่ได้รับ
ความนิยมอยู่หลายแห่ง ลานสกีของเกาหลีจึงเป็ นที่รู้จกั กันดีในทัว่ เอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ จี นและญี่ ปุ่น ตลอดจนนักสกีระดับอาชี พจากยุโรป
และอเมริ กา จึงได้มีการออกแบบลานสกีที่ได้ระดับมาตรฐานมากที่ สุด โดยมี การแบ่ งพื้นที่ สาหรั บ ผูท้ ี่ เริ่ มเล่ น เลื่ อนตาแหน่ งไปจนถึ งระดับ
ADVANCE ทั้งยังมีสิ่งอานวยความสะดวกไว้มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นโรงแรมที่ พกั ร้ านอาหาร มิ นิมาร์ ท อิ สระให้ท่านที่ หลงใหลในการเล่ นสกี
หรื อจะตื่นเต้นกับความเร็ วของสโนว์บอร์ดที่ไหลเลื่อนลงมาจากเนินสกีบนภูเขาได้อย่างเต็มที่ **หมายเหตุ: ราคาทัวร์ ทรี่ ะบุไว้ ไม่ รวมค่าอุปกรณ์
การเล่น เช่ น ชุดสกี รองเท้าสกี ไม้ โพล และอื่นๆ ราคาประมาณ 50,000 วอน

เย็น
ทีพ่ ัก

จากนั้นนาท่านเดินทางออกจากลานสกี เพื่อไปรับประทานอาหารค่า และเข้าสู่ ที่พกั
รับประทานอาหารคา่ บริการท่านด้ วยเมนู “ชาบูชาบู (Shabu Shabu)” (มื้อที2่ )
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Central Plaza Hotel หรื อเทียบเท่า

วันที3่

ไร่ สตอเบอร์ รี่ – พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย – การทาข้ าวห่ อสาหร่ าย(คิมบับ) – สวมชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรมแรม (มื้อที่ 3)
จากนั้นนาท่านไปยัง “ไร่ สตอเบอร์ รี่ (Stawberry Farm)” ให้ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ท่องเที่ ยวเชิ งเกษตร เก็บ และลิ้ มรสสตรอเบอร์ รี่เกาหลี
สดๆ ท่ามกลางบรรยากาศภายในไร่ สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริ ง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่ สตรอเบอร์ รี่ของเกาหลี ว่ามี วิธีการปลู กอย่างไรจึ ง
ได้ผลสตรอเบอร์รี่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ หวานหอมน่ารับประทานและเป็ นที่ชื่นชอบของทั้งชาวเกาหลี เองและชาวต่ างชาติ รวมถึ งยังเป็ นผลไม้
ส่ งออกของประเทศอีกด้วย *
* **หมายเหตุ: ผลสตอเบอร์ รี่จะออกผลให้ ท่านได้
รับประทานได้ หรื อไม่ น้นั ขึน้ อยู่กบั ช่ วงวันเวลาโดยไม่ สามารถแจ้ งล่วงหน้ าให้ ทราบได้ **
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (Seaweed Museum)” เรี ยนรู ้วิธีการทาสาหร่ ายของชาวเกาหลี การบอกเล่ าเรื่ องราวขั้นตอนความ
เป็ นมาของสาหร่ าย ตั้งแต่เป็ นหัวเชื้อจนถึงขั้นตอนสุ ดท้าย ในประเทศเกาหลีใต้สาหร่ ายนั้นเป็ นที่ นิยมมาก อาหารเกาหลี หลากหลายเมนู ล้วนมี
ส่ วนผสมของสาหร่ าย ยกตัวอย่างเช่น ข้าวยาเกาหลี (บิ บิมบับ) นาท่ านเรี ยนรู ้ “การทาข้ าวห่ อสาหร่ าย (คิมบับ)” อาหารง่ ายๆ ที่ คนเกาหลี นิยม
รับประทาน โดยการนาข้าวสุ กและส่ วนผสมอื่นๆ หลากชนิด เช่น แตงกวา แครอท ผักโขม ไข่ เจี ยว ปู อัด แฮม เป็ นต้น วางแผ่บนแผ่นสาหร่ าย
ม้วนเป็ นแท่งยาวๆ แล้วหัน่ เป็ นชิ้นพอดี คา เสิ ร์ฟพร้ อมหัวไชเท้าดองและกิมจิ ชาวเกาหลี นิยมรั บประทานคิ มบับระหว่างการปิ คนิ คหรื องาน
กิจกรรมกลางแจ้ง หลังจากทุกท่านได้ร่วมกิจกรรมเรี ยบร้อยแล้ว เชิญท่าน “สวมชุดฮันบก (Hanbok)” ซึ่ งเป็ นชุดประจาชาติ ของประเทศเกาหลี
ใต้ ถ่ายรู ปกับฉากจาลอง 4 มิติซ่ ึ งมีความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้านอีกด้วย

เทีย่ ง

บ่ าย

เย็น

ทีพ่ ัก

รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วยเมนู “พอร์ กคาลบิ หรื อ หมู ย่ างเกาหลี (Porkgalbi)” เป็ นเนื้อหมู หมักเครื่ องปรุ ง เนื้อจะหั่นแผ่ นโต
และหนากว่ า เวลาจะรับประทานต้ องนามาย่ างบนตะแกรงเตาถ่ านจนสุ ก และใช่ กรรไกรตัดให้ เป็ นชิ้นเล็กๆ พอคา รั บประทานกับข้ าวสวย กิมจิ
และผักสด ห่ อผักแล้วจิม้ นา้ จิม้ (มื้อที่ 4)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ (Everland)”
เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ง
ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศโดยมีบริ ษทั ซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับ โลกของสัตว์ป่ าซาฟารี ชมไล
เกอร์แฝดคู่แรกของโลก ชมความน่ ารั กของหมี ที่สามารถสื่ อสารกับคนได้เป็ นอย่างดี หรื อเข้าสู่ ดินแดนแห่ งเทพนิ ยาย สวนสี่ ฤดู ซึ่ งจะปลู ก
ดอกไม้เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซ่ ึ ง
กาลังบานสะพรั่งอวดสี สันเต็มสวน ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่ จัดตามตารางประจาวัน และสามารถเล่ นได้ทุกเครื่ องเล่ นไม่ จากัดรอบ
เลือกชมและเลือกซื้ อช้อปปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆ อย่างมากมาย

รับประทานอาหารคา่ บริการท่านด้ วยเมนู “ซัมกเยทัง หรื อ ร้ านไก่ต๋ ุนโสม (Samgyetang)” ไก่ต๋ ุนโสมทีจ่ ะคัดเลือกไก่ทมี่ ีอายุ 49 วันโดยนามาตุ๋น
ทาให้ ได้ เนื้อทีม่ ีความนุ่มเเละมีรสชาติทหี่ วานน่ ารับประทานเป็ นอย่ างยิ่งโดยด้ านในของตัวไก่น้ันจะมีการยัดไส้ ด้วยข้ าวเหนียวขาวเเละมีรากโสม
อายุประมาณ 4 ปี พร้ อมด้ วยกระเทียม และสมุนไพรต่ างๆ อีกหลายชนิดเพื่ อเพิ่มรสชาติ และบารุ งร่ างกายซึ่ งถื อว่ าเป็ นจุดเด่ นของเมนู นี้ โดย
เสิ ร์ฟมาพร้ อมกับเครื่ องเคียงหลายอย่ างทั้ง กิมจิหัวใช้ เท้าเเละเหล้าคนละหนึ่งจอก โดยคุณจะดื่มหรื อเทผสมลงไปในนา้ ซุปก็ได้ (มื้อที่ 5)
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Galaxy Hotel หรื อเทียบเท่า
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เช้ า

เทีย่ ง

บ่ าย

เย็น
ทีพ่ ัก

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรมแรม (มื้อที่6)
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “ศู นย์ นา้ มันสนเข็มแดง (Red Pine)” เป็ นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริ สุทธิ์ 100% ซึ่ งสรรพคุณของน้ ามันสนเข็มแดง
นั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอลและไขมันที่ อุดตันในเส้นเลื อด ลดระดับ น้ าตาลในเลื อด ช่ วยขับ สารพิษออกจาก
ร่ างกายในรู ปแบบของเสี ย เช่น เหงื่อ ปั สสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษ หรื อดี ท็อกซ์เลื อดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลื อดได้สะดวกขึ้ น
ช่วยเพิ่มภูมิตา้ นทานให้กบั ร่ างกาย บารุ งผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ ยงในการเกิดโรคมะเร็ ง
จากนั้นนาท่านสู่ “คอสเมติกเซนเตอร์ (Cosmetic Center)” สวรรค์ของนักช็อปชาวไทย เพื่อเลื อกซื้ อกลับ ไปเป็ นของฝาก มี ให้เลื อกมากมาย
หลากหลายแบนด์ ไม่ว่าจะเป็ นสกินแคร์บารุ งผิวแบรนด์ Dewins และ JSM ที่เป็ นสิ นค้าหลักของทางร้าน ไม่ว่าจะเป็ นครี มหอยทาก ครี มน้ าแตก
ครี มขัดขี้ไคล สแตมเซลล์ โบท็อกซ์ เป็ นต้น และยังมีสินค้าอื่นๆ อาทิเช่น ครี มว่านหางจระเข้ แป้ งม้าโยก ยาย้อมผม แฮนด์ครี ม ยาสระผม ฯลฯ
จากนั้น นาท่ า นสู่ “ศู นย์ สมุ นไพรฮอคเกนามู (Hokenamu)” ต้นไม้ชนิ ด นี้ เจริ ญเติ บ โตในป่ าลึ กบนภู เขาที่ ป ราศจากมลภาวะ และสู งเหนื อ
ระดับน้ าทะเล 50-800 เมตร ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชมสมุนไพรฮอคเกนามูของเกาหลี ที่นามาแปรรู ปเป็ นรู ปแบบต่างๆ ชาวเกาหลี รุ่นใหม่ นิยม
นามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุ หรี่ สารตกค้างจากอาหาร
สรรพคุณรักษาโรค และบารุ งร่ างกายของเกาหลี ที่นามาแปรรู ปเป็ นรู ปแบบต่างๆ
รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วยเมนู “แฮมู ลทัง (Haemultang)” ซุ ปรวมมิต รทะเล เมนู นี้คล้ ายต้ มย าทะเลของเมื องไทย แต่ ความ
เข้ มข้ นน้ อยกว่ ามาก เป็ นการนาอาหารทะเลสดๆ เช่ น ปลาหมึก เนื้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่ าง ๆ เช่ น ผักกาด กะหลา่ ปลี หัวไชเท้ า เห็ดเข็ม
ทอง มาต้ มรวมกันในกะทะบนเตาแก๊ส ทานกับนา้ จิม้ แบบเกาหลี และเครื่ องเคียง เช่ น กิมจิ และสาหร่ าย (มื้อที7่ )
จากนั้น น าท่ า นเที่ ยวชม “พระราชวั ง ชางด๊ อ กกุง (Changdeokgung Palace)” พระราชวัง ที่ มี ค วามวิ จิ ต รงดงามและทรงคุ ณค่ า ที่ สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์เกาหลี ที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริ ย ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นหนึ่ งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การ
ยูเนสโก พระราชวังแห่งเป็ นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 เคยใช้เป็ นที่ประทับของกษัตริ ยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ จนถึ งพระ
เจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของราชวงศ์ ที่สิ้นพระชนม์ลงในปี ค.ศ.1926 ทางรัฐบาลเกาหลี จึงได้อนุ รักษ์พระราชวังแห่ งนี้
เอาไว้อย่างดีที่สุด จากนั้นนาท่านเลือกซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีได้ที่ “ดิวตีฟ้ รี (Duty Free)” ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ ที่สุดในโซลแหล่ งรวมสิ นค้า
แบรนด์เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ น น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสิ นค้าแบรนด์อื่นๆ อี ก
มากมาย โดยชั้นใต้ดินจะเป็ นสิ นค้าแบรนด์หรู และเครื่ องดื่ มแอลกอฮอล์ อาทิ เช่ น Prada,Dior, Louis Vuitton, Bulgari, Longchong, Coach,
Gucci, Michel Kors, Loewe, MiuMiuเป็ นต้นโดยแต่ละชั้นจะแตกต่างกันออกไป เช่น
ชั้นที1่
เป็ นช้อป Chanelและนาฬิกาดังหลากหลายแบนด์ อาทิเช่น Rolex,Hermes, Omega, Tissotเป็ นต้น
ชั้นที2่
เป็ นช้อป MCM
ชั้นที3่
เป็ นโซนเครื่ องสาอางหลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ ว่าจะเป็ นแบรนด์ SulWhasoo, Hera, Laneige, L'Oréal, SU:M37, Estee Lauder,
Lancome, Christian Dior, Biotherm, MAC เป็ นต้น
ชั้นที4่
จะเป็ นสิ นค้าแบรนด์เนมอื่นๆ
ชั้นที5่
จะเป็ นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร
จากนั้นนาท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง “ย่ านเมียงดง (Myeong Dong)” แหล่ งละลายทรั พย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรื อสยามสแควร์
เกาหลี ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้ อผ้า กางเกง รองเท้า น้ าหอม เครื่ องสาอาง ทั้งแบรนด์เนมชื่ อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึ งซี ดีเพลง รู ปดารา และ
ศิลปิ นเกาหลี หรื ออะไรที่วยั รุ่ นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่ องสาอาง ที่คุ้นหู คนไทยที่ ไม่ ว่าจะเป็ น Etude, Skin Food,
The Face Shop, Natural Republic เป็ นต้นราคาเครื่ องสาอาง จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่ นไม่มีขายในประเทศไทย

รับประทานอาหารคา่ บริการท่านด้ วยเมนู “บุฟเฟ่ ต์ เกาหลีปิ้งย่ าง (Korean Grill)” (มื้อที8่ )
นาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก โรงแรม Galaxy Hotel หรื อเทียบเท่า
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วันที5่

เอ็นโซลทาวเวอร์ – ศู นย์ สมุนไพรโสมเกาหลี – โรงงานพลอยอเมทิส – ฮงแดช้ อปปิ้ งสตรีท – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
ประเทศเกาหลีใต้ – สนามบินสุ วรรณภูมิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (มื้อที9่ )
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ “เอ็นโซลทาวเวอร์ (N Seoul Tower)” เป็ นหนึ่งในแหล่งท่ องเที่ ยวสาคัญของเมื องโซลเปิ ดให้บ ริ การมาตั้งแต่ ปี 1980
ตั้งอยู่บนยอดเขานัมซัง สู ง 236 เมตร ให้วิวเมืองโซลและบริ เวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับว่าเป็ นหนึ่งในทาวเวอร์ที่ให้วิวสวยที่สุดในเอเชียโซล
ทาวเวอร์ ได้รับการตกแต่งใหม่ปี 2005 จึงได้ชื่อใหม่เป็ น N Seoul Tower โดย N ที่ เพิ่มขึ้ นมานั้นย่อมาจาก New Look หรื อ รู ปแบบใหม่ โดยมี
การปรับเปลี่ยนและพัฒนาการต่างๆ ทั้งการให้แสงไฟที่หลากหลายและสวยงามขึ้น รวมถึงภายในที่ตกแต่งใหม่ โดยมีร้านอาหารบนหอคอยที่จะ
หมุนครบรอบทุกๆ 48 นาที ชื่อว่า N Grill และห้องน้ าตกแต่งสไตล์อวกาศจุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้เลยเมื่อมาเที่ยว Seoul Tower นัน่ ก็คือ สถานที่
คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ที่มีความเชื่อว่าคู่รักที่มาคล้องกุญแจที่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล โดยที่จะเขียนข้อความหรื อชื่อ
ของคู่รักไว้บนแม่กุญแจ แล้วนาไปคล้องไว้กบั ราวเหล็กบริ เวณฐานของ N Seoul Towerยังเป็ นสถานที่ ถ่ายทาถ่ ายรายการต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ น
รายการ We Got Married ,Running Man และละครเรื่ อง You Who Came From The Star พระนางก็มาคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่อิสระให้ทุกท่านได้
เดินเล่นและถ่ายรู ปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรื อคล้องกุญแจคู่รัก **หมายเหตุ: ราคาทัวร์ ไม่ รวมค่ าขึ้นลิฟท์ และค่ ากุญแจคล้ องคู่ รัก** จากนั้นนา
ท่านเดินทางสู่ “ศู นย์ สมุนไพรโสมเกาหลี (Ginseng Center)” ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพ
ดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมที่มีคุณภาพดี ที่ ที่ สุดและราคาถู กกว่าไทยถึ ง 2 เท่ า เพื่อนาไปบารุ งร่ างกาย หรื อฝาก
ญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ จากนั้นนาท่านสู่ “โรงงานพลอยอเมทิส (Amethyst Factory)” แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสี ม่วง พลอยแห่ ง
สุ ขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึ งสี ม่วงไวน์ มี เสน่ ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้ จะงามจับ ตาเมื่ อนามาท าเป็ นแหวน จี้ ต่ างหู และ
สร้อยข้อมือ

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้ วยเมนู “จิมดัก (Jimdak)” ไก่อบซีอวิ๋ ดาวุ้นเส้ น เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง ปัจจุบันได้ รับความ
นิยมอย่ างแพร่ หลายและรสชาติของจิมดัก ก็เป็ นทีถ่ ูกปาก ถูกลิน้ คนไทยเป็ นอย่ างยิ่ง(มื้อที1่ 0)
จากนั้นนาท่ านไปช้อปปิ้ งที่ “ฮงแดช้ อปปิ้ งสตรี ท (Hongdae Shopping Street)” ตั้งอยู่หน้ามหาวิท ยาลัยฮงอิ ก (Hongik University) ซึ่ งเป็ น
มหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่นในเรื่ องการเรี ยนการสอนเกีย่ วกับศิลปะ นัน่ จึงทาให้บรรยากาศโดยรอบของมหาวิท ยาลัยแห่ งนี้ เต็มไปด้วยสี สั น
ไม่ว่าจะเป็ นห้างร้านค้าแบรนด์ดงั มากมาย ร้านอาหารสุ ดอร่ อย ร้ านกาแฟหลากหลายสไตล์ รวมทั้งผับ บาร์ โดยเฉพาะยามค่ าคื นในย่านนี้ จะ
คึกคักมาก เพราะจะมีท้ งั นักศึกษาและนักท่องเที่ยวมาเดินเล่น ช้อปปิ้ ง สังสรรค์กนั ของบรรดาหนุ่มๆ สาวๆ วัยรุ่ นเกาหลี มี ร้านค้าสิ น ค้าแบรนด์
เนมมากมาย ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า แถมด้วยถนนคนเดิน ให้ท่านได้ละลายทรัพย์ ร้านของฝากน่ารัก เคสโทรศัพท์มากมาย เป็ นต้น
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จากนั้นนาท่ านไปช้อปปิ้ งซื้ อของฝากก่อนกลับ ได้ที่ “ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต (Super Market)” ละลายเงิ นวอน
ซึ่ งมี
ผลิตภัณฑ์มากมายให้ท่านได้เลือกซื้ อ อาทิเช่น สาหร่ าย ขนมต่ างๆ ช็อกโกแล็ตหิ น ซี เรี ยลช็อกโก้ ผลิ ตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมใน
รู ปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี มล้างหน้าโสม เครื่ องสาอางโสม และยังมีกมิ จิ เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี ) ชิ นราเมง (มาม่ าเกาหลี ) นม
กล้วย เป็ นต้น

xx.xx

ถึงเวลาอันสมควรแก่การเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
เดินทางถึง “สนามบินนานาชาติอนิ ชอน ประเทศเกาหลีใต้ ” จัดเตรี ยมสัมภาระให้เพียบพร้อม พร้อมกับโหลดกระเป๋ าและเช็คอินก่อนขึ้นเครื่ อง
เหินฟ้าสู่ สนามบินสุ วรรณภูมิ เดินทางโดยสายการบินของ เจจูแอร์ /อีสตาร์ เจ็ท/จินแอร์ /ทีเวย์ รายละเอียดเทีย่ วบินตามตารางด้ านล่างทีร่ ะบุไว้ **
หมายเหตุ: สาหรับเทีย่ วบินดังกล่าวทีร่ ะบุไว้ ข้างต้ น ไม่ มีบริการอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง รบกวนทุกท่ านรั บประทานให้ เรี ยบร้ อยก่ อนขึ้น
เครื่ อง**

สายการบิน

เวลาออก

เวลาถึง

เจจูแอร์

7C2206
7C2203

ขาไป
ขากลับ

01.45
20.05

09.20
23.59

อีสตาร์ เจ็ท

ZE512
ZE513

ขาไป
ขากลับ

22.20
20.35

06.00
00.55+1

LJ012
LJ011
TW102
TW101

ขาไป
ขากลับ
ขาไป
ขากลับ

22.55
18.30
01.25
20.05

06.10+1
21.55
08.45
00.25+1

จินแอร์
ทีเวย์
xx.xx

เที่ยวบินที่

ถึง “สนามบินสุ วรรณภูมิ” โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**หมายเหตุ**
---------- กาหนดการเดินทางดังกล่าวสามารถเปลีย่ นแปลงได้ ขึน้ อยู่กบั ตามสถานการณ์ ในท้องถิ่น ทีไ่ ม่ สามารถแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าได้ ------------------- พาสปอร์ ตของผู้เดินทางจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือนและถ้ าหากมีพาสปอร์ ตมากกว่ า1เล่ม ควรนาติดตัวไปด้ วย ----------
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**กรณีทกี่ องตรวจคนเข้ าเมือง ทั้งทีก่ รุ งเทพฯ และในต่ างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศทีร่ ะบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้น และขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนค่าบริการ ไม่ ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท**

กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่ พักห้ องละ 2 ท่าน
ราคาท่ านละ

พักเดี่ยวชาระเพิ่ม / ท่าน

29 พฤศจิกายน – 03 ธันวาคม 2562

14,900.-

7,000.-

30 พฤศจิกายน – 04 ธันวาคม 2562

14,900.-

7,000.-

เดือน ธันวาคม 2562
01 – 05 ธันวาคม 2562

17,900.-

7,000.-

17,900.-

7,000.-

17,900.-

7,000.-

18,900.-

7,000.-

17,900.-

7,000.-

18,900.-

7,000.-

17,900.-

7,000.-

17,900.-

7,000.-

17,900.-

7,000.-

17,900.-

7,000.-

11 – 15 ธันวาคม 2562

17,900.-

7,000.-

12 – 16 ธันวาคม 2562

17,900.-

7,000.-

13 – 17 ธันวาคม 2562

17,900.-

7,000.-

14 – 18 ธันวาคม 2562

16,900.-

7,000.-

15 – 19 ธันวาคม 2562

16,900.-

7,000.-

16 – 20 ธันวาคม 2562

16,900.-

7,000.-

17 – 21 ธันวาคม 2562

16,900.-

7,000.-

(วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปกมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

02 – 06 ธันวาคม 2562
(วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปกมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

03 – 07 ธันวาคม 2562
(วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปกมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

04 – 08 ธันวาคม 2562
(วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปกมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

05 – 09 ธันวาคม 2562
(วันคล้ ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ
ปกมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร)

06 – 10 ธันวาคม 2562
(วันรัฐธรรมนนูญ)

07 – 11 ธันวาคม 2562
(วันรัฐธรรมนนูญ)

08 – 12 ธันวาคม 2562
(วันรัฐธรรมนนูญ)

09 – 13 ธันวาคม 2562
(วันรัฐธรรมนนูญ)

10 – 14 ธันวาคม 2562
(วันรัฐธรรมนนูญ)
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18 – 22 ธันวาคม 2562

17,900.-

7,000.-

19 – 23 ธันวาคม 2562

17,900.-

7,000.-

20 – 24 ธันวาคม 2562

17,900.-

7,000.-

21 – 25 ธันวาคม 2562

17,900.-

7,000.-

22 – 26 ธันวาคม 2562

18,900.-

7,000.-

23 – 27 ธันวาคม 2562

18,900.-

7,000.-

24 – 28 ธันวาคม 2562

18,900.-

7,000.-

25 – 29 ธันวาคม 2562

21,900.-

7,000.-

26 – 30 ธันวาคม 2562

21,900.-

7,000.-

27 – 31 ธันวาคม 2562

24,900.-

7,000.-

24,900.-

7,000.-

23,900.-

7,000.-

23,900.-

7,000.-

21,900.-

7,000.-

(วันหยุดสิ้ นปี )

28 ธันวาคม 2562 – 01 มกราคม 2563
(วันหยุดสิ้ นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )

29 ธันวาคม 2562 – 02 มกราคม 2563
(วันหยุดสิ้ นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )

30 ธันวาคม 2562 – 03 มกราคม 2563
(วันหยุดสิ้ นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )

31 ธันวาคม 2562 – 04 มกราคม 2563
(วันหยุดสิ้ นปี +วันขึ้นปี ใหม่ )

เดือน มกราคม 2563
01 – 05 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

02 – 06 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

03 – 07 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

04 – 08 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

05 – 09 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

06 – 10 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

07 – 11 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

08 – 12 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

09 – 13 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

10 – 14 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

11 – 15 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

12 – 16 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

13 – 17 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

14 – 18 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

15 – 19 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

16 – 20 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

(วันขึ้นปี ใหม่ )
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17 – 21 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

18 – 22 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

19 – 23 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

20 – 24 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

21 – 25 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

22 – 26 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

23 – 27 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

24 – 28 มกราคม 2563

17,900.-

7,000.-

25 – 29 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

26 – 30 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

27 – 31 มกราคม 2563

16,900.-

7,000.-

28 มกราคม – 01 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

29 มกราคม – 02 กุมภาพันธ์ 2563

17,900.-

7,000.-

30 มกราคม – 03 กุมภาพันธ์ 2563

17,900.-

7,000.-

31 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ 2563

17,900.-

7,000.-

เดือน กุมภาพันธ์ 2563
01 – 05 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

02 – 06 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

03 – 07 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

04 – 08 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

17,900.-

7,000.-

17,900.-

7,000.-

17,900.-

7,000.-

16,900.-

7,000.-

09 – 13 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

10 – 14 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

11 – 15 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

12 – 16 กุมภาพันธ์ 2563

17,900.-

7,000.-

13 – 17 กุมภาพันธ์ 2563

17,900.-

7,000.-

14 – 18 กุมภาพันธ์ 2563

17,900.-

7,000.-

15 – 19 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

(วันมาฆบูชา)

05 – 09 กุมภาพันธ์ 2563
(วันมาฆบูชา)

06 – 10 กุมภาพันธ์ 2563
(วันมาฆบูชา)

07 – 11 กุมภาพันธ์ 2563
(วันมาฆบูชา)

08 – 12 กุมภาพันธ์ 2563
(วันมาฆบูชา)

(วันหยุดชดเชยมาฆบูชา)
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16 – 20 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

17 – 21 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

18 – 22 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

19 – 23 กุมภาพันธ์ 2563

17,900.-

7,000.-

20 – 24 กุมภาพันธ์ 2563

17,900.-

7,000.-

21 – 25 กุมภาพันธ์ 2563

17,900.-

7,000.-

22 – 26 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

23 – 27 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

24 – 28 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

25 – 29 กุมภาพันธ์ 2563

16,900.-

7,000.-

26 กุมภาพันธ์ – 01 มีนาคม 2563

17,900.-

7,000.-

27 กุมภาพันธ์ – 02 มีนาคม 2563

17,900.-

7,000.-

28 กุมภาพันธ์ – 03 มีนาคม 2563

17,900.-

7,000.-

29 กุมภาพันธ์ – 04 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

เดือน มีนาคม 2563
01 – 05 มีนาคม 2563

14,900.-

7,000.-

02 – 06 มีนาคม 2563

14,900.-

7,000.-

03 – 07 มีนาคม 2563

15,900.-

7,000.-

04 – 08 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

05 – 09 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

06 – 10 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

07 – 11 มีนาคม 2563

15,900.-

7,000.-

08 – 12 มีนาคม 2563

14,900.-

7,000.-

09 – 13 มีนาคม 2563

14,900.-

7,000.-

10 – 14 มีนาคม 2563

15,900.-

7,000.-

11 – 15 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

12 – 16 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

13 – 17 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

14 – 18 มีนาคม 2563

15,900.-

7,000.-

15 – 19 มีนาคม 2563

14,900.-

7,000.-

16 – 20 มีนาคม 2563

14,900.-

7,000.-

17 – 21 มีนาคม 2563

15,900.-

7,000.-

18 – 22 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

19 – 23 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

20 – 24 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

21 – 25 มีนาคม 2563

15,900.-

7,000.-
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22 – 26 มีนาคม 2563

14,900.-

7,000.-

23 – 27 มีนาคม 2563

14,900.-

7,000.-

24 – 28 มีนาคม 2563

15,900.-

7,000.-

25 – 29 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

26 – 30 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

27 – 31 มีนาคม 2563

16,900.-

7,000.-

28 มีนาคม – 01 เมษายน 2563

15,900.-

7,000.-

29 มีนาคม – 02 เมษายน 2563

14,900.-

7,000.-

30 มีนาคม – 03 เมษายน 2563

14,900.-

7,000.-

31 มีนาคม – 04 เมษายน 2563

15,900.-

7,000.-

**หมายเหตุ: ราคาทัวร์ ทรี่ ะบุไว้ ข้างต้ นจะต้ องมีผู้ออกเดินทางมากกว่ า 15 ท่านขึน้ ไป**
**ข้ อความทีร่ ะบุด้วยสี แดง : ช่ วงวันหยุดสาคัญต่ างๆ วันหยุดชดเชย หรื อ วันหยุดนักขัตฤกษ์ **

 ค่าตั๋วเครื่ องบินโดยสาร ขาไป – ขากลับพร้ อมคณะ
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสั มภาระลงใต้ ท้องเครื่ องบิน ตามแต่ ละเงื่อนไขของสายการบิน **หมายเหตุ: หากน้าหนักกระเป๋าของท่านเกินกว่ าทางสายการบิน
กาหนด จะต้ องมีค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมนอกเหนือจากราคาทัวร์ ทรี่ ะบุไว้ **
 ค่ารถโค้ชนาเทีย่ ว ทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
 ราคารวม VAT สาหรับค่าบริการ
 ค่าทีพ่ ักห้ องละ 2 ท่าน หรื อ 3 ท่าน ที่ระบุไว้ ในรายการ
 ค่าเข้ าชมสถานทีต่ ่ างๆ ทีร่ ะบุไว้ ในรายรายการ
 ค่าอาหารตามทีร่ ะบุไว้ ในรายการ
 ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (หากต้ องการเงื่อนไขกรมธรรม์ สอบถามได้ จากเจ้ าหน้ าที)่ กรณีเสี ยชีวิตและอวัยวะ สายตา หรื อ ทุพพลสภาพถาวรสิ้นเชิง
จานวน 1,000,000.- บาท / การรั กษาพยาบาลต่ ออุบัติเหตุแต่ ละครั้ง จานวน 500,000.- บาท

 ค่าทิปคนหัวหน้ าทัวร์ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น และคนขับรถ ท่านละ 1,500 บาท / ท่าน / ทริป
 ค่าใช้ จ่ายส่ วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่ น ค่ าทาหนังสื อเดินทาง, ค่ าโทรศั พท์ , ค่ าโทรศั พท์ ทางไกล, ค่ าอินเตอร์ เน็ต , ค่ าซั กรี ด , มินิบาร์ ในห้ อง รวมถึง
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มทีส่ ั่ งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้ าทัวร์ ก่อนการใช้ บริการ)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่ ่ าย 3%
 ค่าอุปกรณ์ การเล่น เช่ น ชุดสกี รองเท้าสกี ไม้ โพล และอื่นๆ ณ ลานสกี
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่ างชาติทนี่ อกเหนือจากผ้ ทถี่ ือเล่มพาสปอร์ ตสี เลือดหมูของประเทศไทย
 ค่าลิฟต์ และกุญแจคู่รัก ณ เอ็นโซลทาวเวอร์
*** สาคัญมากโปรดอ่ าน ในกรณีทตี่ ้ องออกตั๋วภายใน เครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ก่อนทาการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ กุ ครั้ง เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่ นเทีย่ วบินหรื อเวลาบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า มิเช่ นนั้น ทางบริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดใดทั้งสิ้ น ***
เงื่อนไขการชาระค่าบริการ
1.
2.

นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินมัดจาเป็ นเงินจานวน 10,000.- บาท ต่อท่าน เพื่อสารองที่นงั่ ภายใน 3 วัน หลังจากทาการจอง
นักท่องเที่ยวต้องชาระเงินค่าบริการส่ วนทีเ่ หลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่ างน้ อย 30 วัน กรณี นกั ท่องเที่ยวไม่ชาระเงิน หรื อชาระเงินไม่ครบภายในกาหนด
รวมถึงกรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณี ใดๆให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิ์ การเดินทางในทัวร์น้ นั ๆ
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การติดต่อใดๆ กับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์, อีเมล์, หรื อจดหมายฯ ต้องทาในวันเวลาทาการของทางบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น.
นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของทางบริ ษทั
เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง
3.

กรณี ที่นกั ท่องเที่ยวต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรื อเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อี เมล์ หรื อเดิ นทางมาเซ็ น
เอกสารการยกเลิกที่บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้งยกเลิกการจองกับทางบริ ษทั เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ทางบริ ษทั ไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่วา่
กรณี ใดๆ
2.
กรณี นกั ท่องเที่ยวต้องการขอรับเงินค่าบริ การคืน นักท่องเที่ยว (ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรื อเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่
บริ ษทั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคื น โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้ อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงิ น
ค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริ การดังนี้
- ยกเลิก 45 วัน ก่อนออกเดินทาง
คืนเงินค่าบริ การเต็มจานวน ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิก 30 วัน ก่อนออกเดินทาง
คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 50 ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิก 14 วัน ก่อนออกเดินทาง
คืนเงินค่าบริ การร้ อยละ 30 ของเงินค่าบริ การ
- ยกเลิก 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่ คืนเงินทุกกรณี
ช่ วงเทศกาล
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิ กหรื อเปลี่ ยนชื่ อผูเ้ ดิ นทางได้ กรุ๊ ปที่ เดิ นทางต้องการั นตี มัดจากับสายการบิ น หรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่ างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight / Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
เงื่อนไขและข้ อกาหนดอื่นๆ
1.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.
10.
11.
12.

13.

14.

บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะเลื่อนการเดินทาง หรื อ ปรับราคาค่าบริการขึน้ หรื อ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีทมี่ ีผู้ร่วมคณะไม่ ถึง 15 ท่าน โดยบริษัทจะแจ้ งให้ ผู้
เดินทางทราบล่วงหน้ า
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่ผรู ้ ่ วมเดินทางในคณะไม่ ผ่านการพิจารณาวีซ่า ได้ในจานวนที่ทางบริ ษทั ประเมินแล้วว่าไม่สมควรจะ
ออกเดินทาง และจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนเงินในค่าบริ การทุกส่ วน (เงื่อนไขนี้ใช้กบั การเดินทางไปประเทศที่ตอ้ งใช้วีซ่า)
ทัวร์น้ ีสาหรับผูม้ ีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเงื่อนไขทั้งหมดโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในโปรแกรมการเดินทาง เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงการพาเข้าชม สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก
รายการอาจมี ก ารเปลี่ ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื่ องจากความล่ าช้า ของสายการบิ น โรงแรมที่ พกั ในต่ างประเทศ เหตุ การณ์ทางการเมื อง และภัย
ธรรมชาติ ฯลฯ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯ หรื อ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสู ญหาย
หรื อ จากอุบตั ิเหตุต่างๆ ทั้งนี้ บริ ษทั ฯ จะคานึงถึงความปลอดภัยและความสะดวกของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อสิ่ งของห้ามนาเข้าประเทศ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ ความประพฤติส่อไปในทางเสื่ อมเสี ยหรื อ หรื อเกิดจากการตัดสิ นใจจากผูต้ รวจเข้าเมื องหรื อด้วยเหตุ ผลใดๆ ก็ ตามที่ กอง
ตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ บนเครื่ อง และโรงแรมที่ พักในต่างประเทศเป็ นที่ เรี ยบร้ อย
แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
การไม่รับประทานอาหารบางมื้อ หรื อ ไม่เที่ยวตามรายการ ไม่สามารถขอหักค่าบริ การคืนได้ เพราะการชาระค่าทัวร์เป็ นไปใน ลักษณะเหมาจ่าย
ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดินทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิน) / หนังสื อเดินทางนักการทูต (เล่มสี แดง) เดินทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่ รับผิดชอบ
หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
การบริ การของรถบัสนาเที่ยว ตามกฎหมาย สามารถให้บริ การวันละ 10 ชัว่ โมง ในวันนั้นๆ มิอาจเพิ่มเวลาได้ โดยมัคคุเทศก์และคนขับ จะเป็ นผูบ้ ริ หารเวลา
ตามความเหมาะสมทั้งนี้ข้ ึนอยู่กบั สภาพการจราจรในวันเดินทางนั้นๆ เป็ นหลัก จึงขอสงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนเวลาท่องเที่ ยวตามสถานที่ ในโปรแกรม
การเดินทาง
อัตราค่าบริ การนี้คานวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริ ษทั เสนอราคา ดังนั้น ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการปรั บ ราคาค่ าบริ การ
เพิม่ ขึ้ น ในกรณี ที่มีการเปลี่ ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ ยนเงิ นตราต่ างประเทศ ค่ าตัว๋ เครื่ องบิ น ค่ าภาษีเชื้ อเพลิ ง ค่ าประกันภัยสายการบิ น การเปลี่ ยนแปลง
เที่ยวบินฯลฯ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่ อ เลขที่ หนังสื อเดิ นทางและอื่ นๆ เพื่ อใช้ในการ
จองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่นกั ท่องเที่ยวมิได้ส่งหน้าหนังสื อเดินทางให้กบั ทางบริ ษทั พร้อมการชาระเงินมัดจา
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ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสี ยหายหรื อค่ าใช้จ่ายใดๆ ที่ เพิ่มขึ้ นของนักท่ องเที่ ยวที่ มิได้เกิดจากความผิดของทางบริ ษทั เช่ น ภัย
ธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวตั ิ อุบตั ิเหตุ ความเจ็บป่ วย ความสู ญหายหรื อเสี ยหายของสั มภาระ ความล่ าช้า เปลี่ ยนแปลง หรื อการบริ การ
ของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอื่น เป็ นต้น
16.
รู ปสถานที่ท่องเที่ยว ที่พกั อาหาร หรื อสิ นค้าที่ระบุไว้ในโปรแกรมการเดินทาง เป็ นเพียงภาพโฆษณาตัวอย่างเท่ านั้น เนื่ องจากสถานที่ ท่ องเที่ ยวนั้นมี การ
พัฒนา เสริ มสร้าง และเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยว จึงไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่า ณ สถานที่จริ งจะเป็ นในรู ปแบบใด
กรณีเดินทางโดยลูกค้าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง
15.

ในกรณี ลูกค้าดาเนินการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบิ นเองและมาเที่ ยวรวมกับ คณะ (Join Tour) ลู กค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ด้วย ตัวเอง และต้องรั บผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึงหากกรณี เที่ยวบินของคณะใหญ่เกิดความล่าช้า หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆ ก็ตาม
ตั๋วเครื่ องบิน
ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะ ผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป – กลับ กับทางคณะ หากท่านต้องการเลื่ อนวันเดิ นทางกลับ ท่ านจะต้องชาระค่ าใช้จ่ายส่ วนต่ างที่
สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบินด้วยตนเอง ซึ่ งทางบริ ษทั ฯ ไม่ สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และในกรณี ที่ยกเลิ กการเดิ นทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ ออกตั๋ว
เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบินเท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น) ซึ่ งจะสามารถท าได้
หรื อไม่สามารถทาได้ ทางบริ ษทั จะแจ้งให้ลูกค้าได้ทราบอีกครั้ง
2.
ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ โปรดแจ้งทางบริ ษทั ก่อน เพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์น้ นั ๆ ยืนยันการเดินทางแน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศ
โดยไม่ ไ ด้รั บการยื นยัน จากพนักงาน แล้ว ทัวร์ น้ นั ยกเลิ ก การออกเดิ นทาง บริ ษ ัท ฯไม่ ส ามารถรั บ ผิ ดชอบ ค าใช้จ่า ยใดๆ ที่ เกี่ยวข้องกับ ตั๋วเครื่ อ งบิ น
ภายในประเทศได้
3.
หากในกรณี ที่สายการบินมีการปรับเปลี่ยนตารางเที่ยวบิน ซึ่ งอยู่นอกเหนือจากการควบคุมทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสั้น
โรงแรมและห้ อง

1.

1.

ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE ROOM ) ขึ้นอยู่กบั ข้อกาหนดของ
ห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งอาจจะทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักตามที่ ท่านต้องการ

กระเป๋าเล็กทีถ่ ือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
กรุ ณา งด นาของมีคมทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ นต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋ าเดิ นทาง
ใบใหญ่ ห้ามนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
2.
วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และ เครื่ องดื่มแอลกอฮอล์ เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอี ยดอี กครั้ ง โดยจะ
อนุญาตให้ถือขึ้ นเครื่ องได้ไม่ เกิน 10 ชิ้ น ในบรรจุ ภัณฑ์ละไม่ เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่ เดี ยวกันใน ถุ งใสพร้ อมที่ จะแสดงต่ อเจ้าหน้าที่ รักษาความ
ปลอดภัยตามมาตรการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
3.
หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้และ ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดย
เด็ดขาด
4.
ห้ามนาผลิตภัณฑ์ที่ทามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก, ผลไม้สด, ไข่, เนื้อสัตว์, ไส้กรอกฯ เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติ ดต่ อที่ จะมาจากสิ่ ง
เหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสี ยค่าปรับในอัตราที่สูงมาก
ในกรณีกระเป๋าเดินทางสู ญหาย

1.

ของมีค่าทุกชนิด ขอแนะนาไม่ควรใส่ เข้าไปในกระเป๋ าใบใหญ่ที่เช็คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย ทางบริ ษทั ทัวร์ จะไม่รับผิดชอบใดใดทั้งสิ้ น
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะรับผิดชอบในกรณี กระเป๋ าเดินทางของท่านเกิดความชารุ ด หรื อสู ญหาย ไม่ว่ากรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น ในระหว่างการเดินทาง
กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของ
ท่าน
การเดินทางเป็ นครอบครัว
หากท่านเดินทางเป็ นครอบครัวใหญ่ หรื อเดินทางพร้อมสมาชิกในครอบครัวที่ตอ้ งได้รับการดูแลพิเศษ (Wheelchair) / เด็ก / และผูส้ ู งอายุ ที่ มีโรคประจาตัว
ไม่สะดวกเดินท่องเที่ยวในระยะเวลาเกินกว่า 4 - 5 ชัว่ โมงติดต่อกัน ท่านและครอบครัวต้องให้การดูแลสมาชิ กภายในครอบครั วของท่ านเอง เนื่ องจากการ
เดินทางเป็ นหมู่คณะ หัวหน้าทัวร์มีความจาเป็ นต้องดูแลคณะทัวร์ท้ งั หมด

1.
2.
3.

คาเตือน : กรุณาศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่ อนทาการจอง เพื่อทาความถูกต้ องและความเข้ าใจตรงกันระหว่ างลูกค้ าและบริษัทฯ
หลังจากการจองทัวร์ ชาระเงินมัดจาแล้ ว ทางบริษัทฯ ถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในข้ อตกลงและเงื่อนไข ที่บริษัทได้ ระบุไว้ ข้างต้ นทุกประการ

