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Highlight

1

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

2

YEOSU OCEAN HILL หรือ
เดินทางถึงสนามบินอินชอน – พระราชวังเคียงบกกุง – โซลทาวเวอร์ – เมือง
  
ยอซู
เทียบเท่ า

3

หมู่บา้ นพื้นเมืองนากานอัพซอง – ไร่ ชาเขียวโบซอง – หมู่บา้ นจอนจู ฮันอก
  
– พิพิธภัณฑ์กระดาษเมืองจอนจู – เมืองซูวอน

4

ศูนย์เครื่ องสาอางค์ – น้ ามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์สาหร่ าย+ใส่ ชุดฮันบก
  
– ศูนย์สมุนไพร – Duty Free – ตลาดเมียงดง

5

ศูนย์โสม – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอิน
 
ชอน – กรุ งเทพฯ



M HOTEL หรือเทียบเท่ า
GALAXY HOTEL หรือ
เทียบเท่ า
-

วันที่หนึ่ง

พบกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ

22.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออกระหว่ างประเทศ ประตู 7 แถว P
สายการบินจินแอร์ (LJ) เจ้าหน้าที่คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่ อง

วันที่สอง

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – พระราชวังเคียงบกกุง – โซลทาวเวอร์ – เมืองยอซู

01.25 น.

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี โดยสายการบินจินแอร์ (LJ)  เที่ยวบินที่ LJ002 (ทางบริ ษทั จะ
คอนเฟิ มไฟล์ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง)
เดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่าน
ให้เป็ นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลัง ผ่ า นพิ ธี ก ารทางตรวจคนเข้า เมื อ งเรี ย บร้ อ ย จากนั้น พาท่ า นเข้า สู่ ก รุ ง โซล เพื่ อ ชม พระราชวั ง เคี ย งบกกุ ง

05.25 น.
เช้า

(Gyeongbokgung Palace) หรื อเรี ยกอีกแบบหนึ่ งว่า “พระราชวังคยองบกกุง” เป็ นทั้งสัญญลักษณ์และแหล่งท่องเที่ยว
ยอดฮิตของกรุ งโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สุดในกรุ งโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ
ราชวงศ์โชซอน เดิมทีน้ นั ภายในพระราชวังมีอาคารและตาหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุ กรานของญี่ปุ่น
อาคารส่ วนใหญ่ก็ได้ถูกทาลายลงเหลืออยูเ่ พียงแค่ 10 หลังเท่านั้น คาว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่ งพรที่มี
แสงสว่ า ง ภายในบริ เวณของพระราชวัง แห่ ง นี้ มี ส ถาปั ต ยกรรมที่ น่ า สนใจดัง นี้ คื อ “พระที่ นั่ ง คึ น จองวอง
(Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่ งตั้งอยูภ่ ายในบริ เวณสระน้ า มีทศั นียภาพที่สวยงามมาก
และรอบๆ บริ เวณตรงประตูจอนชุลมุน จะสามารถเดินผ่านไปถึงถนนซัมจองดองกิล ยังมีร้านขายชุดฮันบกอันเก่าแก่
ให้ได้เลือกชม รวมไปถึงหอศิลป์ ต่างๆและทาเนียบชองวาแด เมื่อเดินไปรอบๆจะพบส่ วนหย่อมที่ให้ความรู ้สึกร่ มรื่ น
นอกจากนี้ ภายในพระราชวังยังมีพิพิธภัณฑ์พระราชวังแห่ งชาติ (National Palace Museum of Korea) ตั้งอยู่ทางทิศใต้
ของประตูฮึงรแยมุน (Heungnyemun Gate) กับพิ พิธภัณฑ์พ้ื นบ้านแห่ งชาติ (National Folk Museum) ตั้งอยู่ทางทิ ศ
ตะวันออกในพื้นที่ พระราชวังเคียงบกกุง (Hyangwonjeong) อีกด้วย จากนั้นนาท่านย้อนรอยละครซี รียเ์ กาหลีชื่อดัง
My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่ งเดียวที่ต้ งั อยู่ใจกลางเมืองโซล สู ง 274 เมตร บนยอดเขามี โซล
ทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ้ นลิฟท์ *.* ซึ่ งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่ สูงที่ สุดในโลกมีความสู ง ถึ ง 480
เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุ งโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่ค่รู ักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้อง
ทาคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรื อชื่ อของคู่รักไว้บนแม่
กุญแจและก็จะนาแม่กุญแจนี้ ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่ วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไปด้วยความเชื่ อที่ ว่าหากคู่รักคู่ใด ได้มา
เยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่จะทาให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนูบีบิมบับ (ข้ าวยาเกาหลี)

บ่ าย

จากนั้นนาท่านเดินทางไปยังเมืองยอซู สู่ เมืองยอซู เมืองท่องเที่ยวชายทะเลและสถานที่ พักตากอากาศระดับโลกราย
ล้อมไปด้วยหมู่เกาะน้อยใหญ่มากถึ ง 317 เกาะ พรั่ งพร้ อมไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ทั้งบนบกและใต้น้ า

อิสระให้ท่าน เพลิดเพลินกับค่าคืนที่สวยงามและโรแมนติกของเมือง Yeosu ที่ NangmanPocha จะมีเต้นท์ขายอาหาร
มากมาย ท่านสามารถเพลิดเพลินกับอาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองจานพิเศษ
ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูหมูย่างเกาหลี
จากนั้นนาท่ านเข้ า สู่ ที่พกั เมืองยอซู YEOSU OCEAN HILL หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

หมู่บ้านพืน้ เมืองนากานอัพซอง – ไร่ ชาเขียวโบซอง – หมู่บ้านจอนจู ฮันอก – พิพิธภัณฑ์ กระดาษเมืองจอนจู –
เมืองซู วอน

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นเดิ นทางสู่ เมือง ชุ นชอน เพื่อพาท่านไปยัง หมู่บ้านพืน้ เมืองนากานอัพซอง (Naganeupseong Folk Village)
ตั้งอยู่ในเขตซอลลานัมโด เป็ นหมู่บา้ นที่ มีประวัติศาสตร์ ยาวนานและมีขนาดใหญ่ มีคนอาศัยอยู่เกื อบ 100 หลังคา
เรื อน ซึ่ งบ้านแต่ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิ มเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ น ห้องที่ทามาจากดิ น, ห้องครัวแบบดั้งเดิ ม, ระเบียง
บ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้งบ้านหลังคามุงด้วยฟางที่เป็ นเหมือนเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจาก
อาคารบ้านเรื อนแล้วยังมีปราสาทโบราณที่เหมือนเป็ นส่ วนหนึ่ งของหมู่บา้ นนี้ อีกด้วย จะมีทางเดินเหมือนกาแพงเมือง
ยกสู งจากพื้น และเดินตรงไปยังปราสาทได้ ต่อมานาท่านไปยัง ไร่ ชาเขียวโบซอง แหล่งปลูกชาเชี ยวขนาดใหญ่ของ
เกาหลีซ่ ึ งปลูกบนภูเขาอยูท่ างตอนใต้ของโบซอง ทาให้มองเห็นไร่ ชาเป็ นแนวสี เชียวสูงต่าสลับกันไปตามแนวภูเขา ไร่
ชาโบซองแห่ งนี้ เป็ นไร่ ชาเขียวที่แรกๆของเกาหลี ที่มีการใช้วิธีการปลูกชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมและชาวไร่ ที่นี่ก็ยงั มีความ
ชานาญในการปลูกชาเขียวเป็ นอย่างดี จึงทาให้เป็ นแหล่งผลิตชาเขียวขึ้นชื่ อของเกาหลี นอกจากชาที่มีคุณภาพแล้ว ไร่
ชาเองก็มีบรรยากาศที่สวยงามจนเป็ นหนึ่ งในสถานที่ที่มกั จะมีการถ่ายทาภาพยนตร์กนั อีกด้วย จึงทาให้เป็ นที่รู้จกั กัน
ทัว่ ประเทศ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร --- เมนู แฮมุลทัง (หม้ อไฟซีฟู้ด)
จากนั้น เดิ น ทางไปยัง เมื อ งจอนจู เพื่ อ ชม หมู่ บ้ า นจอนจู ฮั น อก – Jeonju Hanok Village ตั้ง อยู่ที่ เ มื อ งชอนจู มี
บ้านเรื อนอาคารเก่าแก่ของเกาหลีหรื อเรี ยกที่เรี ยกกันว่า “ฮันอก” ซึ่ งมีอายุมากกว่า 800 ปี ยังคงมีการอนุรักษ์ไว้และได้
ทาเป็ นจุดท่องเที่ยวขึ้ น บ้านเรื อนต่างๆในหมู่บา้ นชอนจู ฮันอกนั้นจะมีหลังคาที่สวยงามสังเกตุได้จากหลังคาจะโค้ง
มนรั บกับท้องฟ้ าในวันอากาศแจ่ มใส บ้านสไตล์ฮนั อกแบ่ งได้เ ป็ น 2 ประเภท คื อ อันแช(Anchae) และ ซารั งแช
(Sarangchae) ปกติ แล้วผูห้ ญิงและผูช้ ายจะอยู่แยกบ้านกัน ซึ่ งอันแชจะเป็ นบ้านสาหรั บผูห้ ญิ งเพราะอยู่ดา้ นในและ
เงียบสงบกว่า ส่ วนซารังแชเป็ นบ้านสาหรับผูช้ าย นอกจากนี้บา้ นฮันอกยังมีความพิเศษในเรื่ องของการให้ความอบอุ่น
ในหน้าหนาวอีกด้วย หรื อเรี ยกว่า “อนดอล” ซึ่ งจะทาให้พ้ืนบ้านอุ่นในหน้าหนาว เมื่อมาเที่ยวที่หมู่บา้ นชอนจู ฮันอก
นี้ ก็จะได้ชมบรรยากาศบ้านแบบเกาหลีด้ งั เดิ ม ชมวิถีชีวิตของชาวเกาหลีเพราะบ้านบ้างก็ยงั มีคนอาศัยอยู่จริ งๆ และ
สามารถเดินเล่นซื้ อขนมและของทานได้เพราะบางบ้านก็เปิ ดเป็ นร้านค้าร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และมีบา้ นพัก
โฮมสเตย์แบบฮันอกเปิ ดให้บริ การนักท่องเที่ยวอีกด้วย แล้วพาท่านชม พิพธิ ภัณฑ์ กระดาษเมืองจอนจู (Jeonju Hanji
Museum) เมืองจอนจูมีชื่อเสี ยงด้านการผลิตกระดาษโบราณที่เรี ยกว่ากระดาษฮันจิ ภายในพิพิธภัณฑ์จะรวบรวมข้าว
ของเครื่ องใช้ที่ใช้ในการผลิตกระดาษฮันจิต้ งั แต่ในอดีต ซึ่ งจะบอกเล่าความเป็ นมา และอธิ บายถึงขั้นตอนในการทา
กระดาษฮันจิอีกด้วย
จากนั้นพาท่ านเดินทางไปยังเมืองซู วอน ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4 ชั่วโมง

เที่ยง
บ่ าย

เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร --- เมนู บุลโกกี (หมูผดั ซอสซีอวิ้ เกาหลี)
จากนั้นนาท่ านเข้ า สู่ ที่พกั เมืองซู วอน M HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

ศู นย์ เครื่ องสาอางค์ – น้ามันสนเข็มแดง – พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย+ใส่ ชุดฮันบก – ศู นย์ สมุนไพร – Duty Free – ตลาด
เมียงดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ เครื่ องสาอางค์ ประเภทเวชสาอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลี ร่ วมออกแบบมากมาย เช่น
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า เครื่ องสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss
,etc นอกจากนี้ยงั มีครี มที่โด่งดัง อาทิเช่น ครี มเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครี มโบท็อก , Aloevera Gel . ครี มน้ าแตก ,
BB Cream , etc แล้วนาท่ านเข้าชม น้ามันสนเข็ มแดง (Red Pine) มหัศจรรย์แห่ งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิ จัย
มากมายจาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้ องกัน
การเกิ ด เส้นเลือด ตี บ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้ นทานและทาให้อายุยืนแบบชาว
เกาหลี ซึ่ งกาลังเป็ นสิ่ งที่ได้รับความนิ ยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์
สาหร่ าย (Seaweed Museum) เป็ นสถานที่ผลิตและแสดงการเลี้ยงสาหร่ ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื้ อสาหร่ าย
พร้อมทั้งทดลองชิมได้ตามอัธยาศัย และชมการแปรรู ปสาหร่ ายเป็ นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุง้ รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ
ฯล แล้วเชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึ่ งเป็ นชุดประจาชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรู ปกับฉากจาลอง 4 มิติซ่ ึ งมี
ความสวยงามและประทับใจ พร้อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้าน

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน --- เมนู ซัมเกทัง (ไก่ ต๋ นุ โสม)

บ่ าย

จากนั้นนาท่านชม ร้ านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิ ทธิ์ เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพร
เมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดี สาหรับบุคคลที่ นิ ยมดื่ มเหล้า ชา กาแฟ
น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรื อไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรื อไต ช่วย
ให้ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่ งยังส่ งผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกายของท่านเอง แล้วพาท่านช็อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษีที่
Duty Free โดยที่ นี่มีสินค้าชั้นนาให้ท่านเลื อกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิ ด อาทิ น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า
นาฬิกา ฯลฯ จากนั้นพาท่านเดินช็อปปิ้ ง ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ้ งขึ้นชื่ อและ สถานที่รวมแฟชัน่ ชั้นนาของกรุ ง
โซลหรื อที่คนไทยรู ้จกั กับในชื่ อสยามแสควร์ เกาหลีท่านจะพบกับสิ นค้าวัยรุ่ นมากมายหลากหลายยี่หอ้ ไม่ว่าจะเป็ น
เครื่ องสาอางยี่หอ้ ดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯเสื้ อผ้าแฟชัน่ มี
สไตล์, รองเท้าส้นสูงน่ารักๆ, รองเท้าผ้าใบเก๋ ๆ, นอกจากนี้ยงั มีร้านอาหารและร้านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่ งที่นี่จะมีวยั รุ่ น หนุ่ม
สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน

เย็น

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูชาบูชาบูสไตล์ เกาหลี
จากนั้นนาท่ านเข้ า สู่ ที่พกั เมืองโซล GALAXY HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

19.55 น.
23.35 น.

ศูนย์ โสม – ตลาดฮงอิก – ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านเข้าชมศู นย์ โสม ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่ มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่า เป็ นโสมที่ มีคุณภาพดี
ที่ สุด ชมวงจรชี วิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมที่ มีคุณภาพดี ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไป
บารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
จากนั้นพาท่าน ช็อปปิ้ งต่อที่ ตลาดฮงอิก แหล่งช้อปปิ้ งที่อยูล่ อ้ มรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สิ นค้าในย่าน
นี้ ส่วนใหญ่เป็ นสิ นค้าวัยรุ่ นที่ ทนั สมัยและราคาไม่แพงเช่ นเสื้ อผ้าที่ ออกแบบโดยดี ไซด์เนอร์ เกาหลีรองเท้ากระเป๋ า
เครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เนมอยู่ทวั่ ไปเช่ น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ ลานหน้าประตูข อง
มหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรู ปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื้ อผ้า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและ
ใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้ อ บางที่อาจเป็ นสิ นค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ---เมนูจมิ ดัก (ไก่ พะโล้ เกาหลี)
จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้ านค้ าสนามบิน หรื อซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้า พื้นเมืองเป็ น
การส่ งท้ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูดง้ กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ าจิ้มหมูยา่ งเกาหลี
เวลาสมควรนาทุกท่านเดินทางกลับสู่ สนามบินอินชอน
นาท่านเดินทางกลับ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ (LJ)  เที่ยวบินที่ LJ001
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
-------------------------------------------------** หมายเหตุ ทางบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง **

**LJ004 BKK - ICN 02.15 - 09.30 / LJ003 ICN - BKK 21.25 - 01.15+1 (เฉพาะพีเรียด 12 - 16 เมษายน)
หากท่ านทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า

อัตราค่าบริการ / ท่ าน
กาหนดการเดินทาง

เด็ก อายุ 2-12 ปี
ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2-3 พักกับ 1 พักกับ 2 ผู้ใหญ่ พักกับ 2 ผู้ใหญ่
ท่าน
ผู้ใหญ่
ไม่ มีเตียง
มีเตียง

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

12 - 16 เม.ย.62

22,900

6,900

19 - 23 เม.ย.62

18,900

6,900

24 - 28 เม.ย.62

18,900

6,900

26 - 30 เม.ย.62

18,900

6,900

02 - 06 พ.ค.62

20,900

6,900

08 - 12 พ.ค.62

18,900

6,900

16 - 20 พ.ค.62

18,900

6,900

22 - 26 พ.ค.62

18,900

6,900

30 พ.ค. - 03 มิ.ย.62

18,900

6,900

**ราคานีส้ าหรับลูกค้ าทีถ่ ือพาสปอร์ ตไทยเท่ านั้น!! **
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ ง ตามรายการระบุ
 น้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง(ขึ้นอยู่กบั การผันแปรของภาษีน้ ามัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ

 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยื่นวีซ่าเร่ งด่วน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 23 กก.(OZ/KE) , 15กก.(LJ) )
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริ การหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ที่ตอ้ งการขอใบเสร็ จมีภาษี)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
 สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม
 ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋
เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่ วนตัวของ
ท่านระหว่างการเดินทาง
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ ในการไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางมิได้รับ
อนุญาตให้เดินทางเข้า หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่ องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อ มีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่น
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ด้วยเหตุอนั เนื่ องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การ
เปลี่ยนแปลงบริ การของสายการบิน บริ ษทั ขนส่ ง หรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัย
ธรรมชาติ อันนอกเหนื อจากความควบคุม
 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางไม่ใช้บริ การบางส่ วนหรื อทั้งหมด
โดยความสมัครใจของผูเ้ ดินทางเอง และ/หรื อไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรื อไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง

 บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สาคัญ
 บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย
หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
 บริ ษทั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุก
วัน แค่สมัครมาร่ วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวม
ทัวร์ในบางวัน ทางบริ ษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD
 (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
 เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋ าคนละ23 กก.(OZ/KE) , 15กก.(LJ) *.*.*.
เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการ
จัด หรื อยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้**

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