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วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้)

22.30 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 6 เคาน์เตอร์ L เคาน์เตอร์เช็คอิน
สายการบิน T Way Air (TW) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในการเช็คอินรับบัตร
โดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เนื่ องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน

หมายเหตุ

วันที่สอง

อินชอน(ประเทศเกาหลีใต้)-เกาะนามิ-อาซาน-อุโมงค์แปะก๊วย(Gokgyochon)-หอคอยGreen Tower -First Village

01.25 น.
08.25 น.

บินลัดฟ้ าสู่ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T Way Air เทีย่ วบินที่ TW102
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
แล้ว จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยังท่าเรือเฟอร์ร่ีขา้ มฟากไปยังเกาะนามิ นาท่านชม เกาะนามิ (NAMI ISLAND) แหล่ง
ท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของเกาหลีใต้ หนึ่งในสถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลีช่อื ดังเรื่อง Winter Love Song บนเกาะจะมีบรรยากาศ
ร่มรื่นเต็มไปด้วย ต้นแปะก๊วย, ต้อนสน, ต้นเมเปิ้ ล และต้นไม้อ่ืนๆอีกมากมาย ให้ท่านได้สมั ผัสบรรยากาศแสนโรแมนติ
กท่ามกลางใบไม้เปลีย่ นสี ชมทิวต้นสน และ ทิวแปะก๊วยที่เป็ นไฮไลท์ของเกาะนามิในช่วงใบไม้เปลีย่ นสี และถ่ายรูปเก็บภาพ
ความประทับใจ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี
นาท่านเดินทางไปยัง เมืองอาซาน (Asan) เป็ นเมืองในจังหวัดชุงช็องใต้ประเทศเกาหลีใต้มขี อบเขตติด กับนครพิเศษเมือง
โซลทางตอนเหนือ เมืองอาซานมีประชากรโดยประมาณ 250,000 คน มีช่อื เสียง เรื่องบ่อนา้ ร้อนและเป็ นเมืองแห่งสปา เมือง
อาซานนัน้ ได้ขยายขอบเขตไปยังหมู่บา้ นรอบข้างคือ อนยังดง ซึ่งมีช่อื เสียงเรื่องบ่อนา้ ร้อนเช่นกัน เมืองอาซานนี้มชี ่อื คล้ายกับ
เมืองอันซันทีอ่ ยู่ในจังหวัดคย็องกี จากนัน้ นาทางสู่ถนน อุโมงค์แปะก๊วย GOKGYOCHON ถนนสายนี้ข้ นึ ชื่อ เป็ นถนนสายโร
แมนตกิ อีก แห่งหนึ่งของเกาหลี ก็ได้เป็ นถนนเลียบคลองเคียวกีชอน บริเวณริมคลองจะเต็มไปด้วยต้น GINKGO หรือต้น
แปะก๊วย ทีจ่ ะพบว่าในช่วงฤดูรอ้ น จะเป็ นสีเขียวชะอุ่มและเปลีย่ นสีเป็ นสีอองเหลืออร่ามไปทัว่ บริเวณในช่วงฤดูใบไม้ร่วง
นาท่านเดินทางสู่ หอคอย GREEN TOWER (รวมค่าลิฟท์) หนึ่งใน สถานที่ถ่ายทารายการรันนิ่งแมน รายการชื่อดังของ
เกาหลีบริเวณนี้เป็ นสถานทีข่ องโรงงานการจัดขยะทีไ่ ด้ สร้างขึ้นมา เพื่อรักษาสภาพแวดล้อม ขยะที่ถูกเผาจะส่งควันออกมาใน
ปริมาณที่นอ้ ยที่สุดในแต่ละวัน GREEN TOWER มีความสูง 150 เมตร ให้ท่านได้ช้ นื ชมกับทัศนียภาพโดยรอบ 360 องศา
ทัว่ ทัง้ เมืองอาซานโดย มองลง และตื่นตาตื่นใจกับการมองทิวทัศน์เมืองอาซาน ผ่านพลาสติกใสชนิดแข็งทนทานพิเศษลงไปยัง
พื้นดิน จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ FIRST VILLAGE อาณาจักรแห่งการช้อปปิ้ ง สินค้าแบรนด์ดงั เกาหลีชอ้ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์
เกาหลีคุณภาพทีเ่ อามาลดราคากัน ตลอดทัง้ อิสระให้ท่านช้อปปิ้ งเลือกชมเลือกซื้อ สินค้าตามอัธยาศัย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั ASAN ONCHON HOTEL ระดับ3*หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่

รหัสทัวร์ : THF4-TW-KR-18-23NOV18
วันที่สาม

ปัน่ เรียลไบท์-หมู่บา้ นพื้นเมืองแวอัม-สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์- COSMETIC OUTLET-ตลาดฮงแด

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่าน ปัน่ เรียวไบท์ ท่านได้เปิ ดประสบการณ์ปนั ่ เรียวไบท์บนทางรถไฟสายเก่า เป็ นหนึ่งกิจกรรมที่นิยมของชาวเกาหลี
ให้ท่านได้สมั ผัส วิวทิวทัศน์ธรรมชาติของเกาหลีไม่ว่าจะเป็ นแปลงเกษตร ทุ่งนา ไร่สวนต่างๆ ที่หอ้ มล้อมไปด้วยภูเขามากมาย
จากนัน้ นาท่านเยี่ยมชม หมู่บา้ นพื้นเมืองแวอัม (Oeam Folk Village) หมู่บา้ นโบราณอายุกว่า 500 ปี ท่ยี งั มีครอบครัวอยู่
อาศัยสืบทอดกันต่อมา บ้านเรือนกว่า 90 หลังเหล่านี้เป็ นบ้านชัน้ เดียว สไตล์เกาหลีโบราณ ถ้าเป็ นบ้านคนมีฐานะหลังคาจะมุง
ด้วยกระเบื้อง หากเป็ นบ้านชาวบ้านธรรมดาก็จะเป็ นหลังคาฟาง ส่วนกาแพงรัว้ ทาอ้วยหินก้อนใหญ่ๆ มาวางเรียงซ้อนกันเป็ นก
แพงอันแข็งแกร่ง คนในหมู่บา้ นแถบนี้ยงั คงทาการเกษตรกรรม สังเกตได้จากทุ่งนาซึ่ง อยู่ติดกับหมู่บา้ นเพิ่งลงกล้าไว้รอการ
เติบโต ในบริเวณบ้านก็มตี น้ ไม้ ไม้ผลต่างๆ เช่นลูกพลับ เกาลัด ต้นแปะก๊วย เป็ นต้น ทิวทัศน์ของทุ่งนาเขียวๆ และต้นไม้ร่ม
รื่น กลมกลืนไปกับบ้านโบราณและกาแพงหินมองแล้วสวยเพลินตาดีไม่นอ้ ย และหากมาในฤดูอ่นื ๆ ก็จะได้ชมสีสนั ที่สวยงาม
แตกต่างกันไป ในแต่ละฤดูก็จะมีสสี นั แตกต่างกัน ไปช่วงฤดูรอ้ น-ฤดูฝน เป็ นสีเขียว ช่วงฤดูใบไม้ร่วงเป็ นสีเหลืองและสีแดง
ส่วนในฤดูหนาวจะมีสขี าวไปทัว่ บริเวณด้วยหิมะ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์หมูย่างสไตล์เกาหลี
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุ กกลางแจ้งที่ใหญ่ท่สี ุดของประเทศ ตัง้ อยู่
ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่น่ีท่านจะพบเจ้าป่ า
สิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีท่สี ามารถสื่อสารกับคนขับรถได้เป็ นอย่างดี อีกทัง้ ยัง
สามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะรางไม้ (T-Express) รถไฟเหาะตีลงั กา (Rolling X-Train) เฮอร์ริ
เคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) หรือเดินชม สวนดอกไม้ส่ฤี ดู (Four Season
Garden) ซึ่งจะเปลีย่ นแปลงพันธุด์ อกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทัง้ ปี (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพอากาศ) ชม
กิจกรรมและการแสดงต่างๆที่จดั ตามตารางประจาวัน เลือกชมและเลือกซื้ อช้อบปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย
จากนัน้ นาเดินทางกลับสู่กรุงโซล จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งเครื่องสาอางปลอดภาษีท่ี COSMETIC OUTLET ช้อปปิ้ ง
เครื่องสาอางยอดนิยม เช่น โบท็อกเกาหลีช่อื ดัง , SNAIL CREAM (ครีมหอยทาก) , WATER DROP (ครีมนา้ แตก) ,
BUBBLE CLEANSING , CC ครีม , แป้ งม้าโยก, เซรัม่ โบท็อกเกาหลี ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัว และบาง
ผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มขี ายในไทย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่า นไปช้อ ปปิ้ งที่ ตลาดฮงแด แหล่ง ช้อปปิ้ งสินค้าแฟชัน่ สาหรับวัยรุ่ น อยู่ใ กล้กลับมหาวิทยาฮงอิก หนึ่ ง ใน
มหาวิทยาลัยชื่อดังของประเทศเกาหลี ภายในถนนเส้นนี้เต็มไปด้วยสินค้าแฟชัน่ ทัง้ ร้านริมข้างทาง แผงลอย เสื้อผ้าแฟชัน่
รองเท้า แว่นตา กระเป๋ า เครื่องสาอางสุดชิคอื่นๆ อีกมากมาย
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั GALAXY HOTEL ระดับ3*หรือเทียบเท่า

เที่ยง
บ่าย

คา่
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สวนฮานึ ล-ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี-ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ-โรงงานสาหร่าย+สวมชุดฮันบก-พระราชวังถ็อกซูกงุ -ช้อปปิ้ ง
DUTY FREE-ช้อปปิ้ งเมียงดง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางไปยัง สวนฮานึ ล (HANEUL PARK) ตัง้ อยู่บนเนินเขาทีส่ ูงทีส่ ุดในบรรดาสวนทัง้ 5 แห่ง จึงได้ช่อื ว่า ฮานึล ที่
แปลว่าท้องฟ้ า สามารถชมวิวทิวทัศน์ท่งี ดงามของกรุงโซลได้ ในช่วงใบไม้เปลีย่ นสี ในเดือนตุลาคมจะมีเทศกาลดอกหญ้าบาน
(Seoul Eulalia Festival) มีทางเดินบันไดลัดเลาะขึ้นไปยังลานทุ่งดอกหญ้าด้านบน ระหว่างทางจะมีศาลาทรงเกาหลีโบราณ
ให้นงั ่ พักผ่อนเป็ นระยะๆ ตรงกลางของสวนจะมีจุดชมวิว สามารถเดินขึ้ นไปด้านบนแล้วถ่ายวิวลานทุ่งหญ้าโล่งขนาดใหญ่
เต็มไปด้วยดอกหญ้าพริ้วไหวไปตามลมอย่างสวยงาม ถ้าหากท่านไม่อยากเดินเท้าขึ้นไป ทางสวนมีบริการรถรับ -ส่ง สาหรับขึ้น
ไปด้านบน ราคานี้ ไม่รวมค่ารถ SHUTTLE BUS รับ-ส่งประมาณ 3,000 วอน
*** หมายเหตุ : ทัง้ นี้ การบานของดอกหญ้าขึ้นอยู่กบั สภาพอากาศ หากดอกหญ้าไม่บาน หรือทางสถานที่ยกเลิกเทศกาล
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับเปลี่ยนโปรแกรม ทดแทนเป็ น ถนนกาโรซูกลิ (GAROSU-GIL) แหล่งรวมร้านค้าแฟชัน่ และ
คาเฟ่ สุดฮิปของชาวเกาหลี *** จากนัน้ นาท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นที่ช่อื ว่า
เป็ นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนามาใช้เพื่อสุขภาพจากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง เป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตารายาแผน
ระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรทีช่ ่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์
คือช่วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง จากนัน้ นาท่านเดินทางไปยัง
ศูนย์สมุนไพรบารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสู งเหนือ
ระดับนา้ ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง
ไม่ถกู ทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนัน้ นาท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให้
ท่านได้ชมกรรมวิธีในการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่ายแสนอร่อย หรือจะซื้อเป็ นของฝากกลับบ้านที่มใี ห้ท่านได้เลือก
ซื้อหลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจาชาติฮนั บก ซึ่งเป็ นชุดประจาชาติของเกาหลี ให้ท่านถ่ายภาพสวยๆ แห่งความ
ประทับใจ เก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่านชม พระราชวังถ็อกซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) เป็ นหนึ่งในห้าพระราชวังที่สาคัญที่สุดของราชวงศ์โชซอนและ
เกาหลี เดิมพระราชวังแห่งนี้เป็ นที่ประทับขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรือองค์ชายชาซาน ระหว่าง
สงครามเจ็ดปี ที่น่ีได้กลายเป็ นพระราชวังหลวง โดยพระเจ้าซอนโจเป็ นกษัตริยอ์ งค์แรกที่เสด็จมาประทับที่พระราชวังแห่งนี้
ทางด้านทิศใต้ของพระราชวังถ็อกซูกุงมีถนนเลียบกาแพงหิน (Stonewall Street)ที่น่ีได้ช่อื ว่าเป็ นถนนเส้นที่โรแมนติกแห่ง
หนึ่งในโซล เป็ นสถานที่ยอดนิยมสาหรับการเดินเล่นในฤดูใบไม้ร่วง ใบแปะก๊วยสีเหลืองที่เรียงรายเลียบกาแพงไปนัน้ จนทา
ให้คู่รกั มักจะชวนกันมาเดินเล่นสร้างบรรยากาศโรแมนติกกันที่น่ี *** หมายเหตุ : กรณี ท่ีพระราชวังถ็อกซูกงุ ไม่เปิ ดทาการ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายกาทดแทนเป็ น พระราชวังเคียงบกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE)แทน*** จากนัน้
นาท่านช้อปปิ้ ง สินค้าปลอดภาษี (DUTY FREE) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬกิ า,แว่นตา,เครื่องสาอางค์กระเป๋ า ,
นา้ หอม เครื่องสาอางแบรนด์ชนั้ ดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋ าแบรนด์ดงั
ต่างๆ อาทิ MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนัน้ นาท่านไปช้อปปิ้ งตลาดดังที่สุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง
(MYEONG-DONG) หรือ สยามสแควร์เกาหลี ทีเ่ มียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ เครื่องประดับ รองเท้า
เครื่องสาอางแบรนด์ดงั มากมาย
อิสระอาหารคา่ เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ
สมควรแก่เวลานาท่านเข้าทีพ่ กั GALAXY HOTEL ระดับ3*หรือเทียบเท่า
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คา่
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วันที่หา้

โซลทาวเวอร์-ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง-พลอยอเมทิส-PAJU OUTLET-ร้านละลายเงินวอน-อินชอน-กรุงเทพฯ

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) ตัง้ อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เป็ นจุดชมวิวทีม่ องเห็นวิวทัว่ ทัง้
กรุงโซล และบริเวณรอบๆ นับเป็ นอีกสถานทีส่ ุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งทีค่ ู่รกั ทุกคู่ไม่ควรพลาด ถือเป็ นไฮไลท์สาคัญของกรุง
โซลทีน่ กั ท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาเลยทีเดียว นอกจากนี้ ยังมีอกี จุดเป็ นไฮไลท์สาคัญที่นกั ท่องเทีย่ วทุกคนจะต้องมาแวะชม
สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key Ceremony ทีม่ คี วามเชื่อว่า คู่รกั ทีม่ าคล้องกุญแจทีน่ ่ีจะมีความรักทีย่ นื ยาวไปตลอด
กาล **ราคาทัวร์น้ ี ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์** จากนัน้ นาท่านชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี น้ ามันสนเข็มแดง (RED
PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับนา้ ตาลในเส้นเลือด
ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือดหรือดีทอ็ กเลือดให้สะอาดและเพิม่ การไหลเวียนของเลือดได้สะดวก ทีก่ าลังได้รบั ความนิยมเป็ น
อย่างมากทัง้ ในไทย และ เกาหลี จากนัน้ นาท่านชมโรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของพลอยสีมว่ ง
พลอยแห่งสุขภาพและนาโชคโดยมีตงั้ แต่สมี ว่ งอ่อนเย็นตาจนถึงสีมว่ งไวน์ ชมผลิตภัณฑ์เครื่องประดับสวยงามมากมายหลาย
ชนิดให้ท่านได้เลือกซื้อ
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
จากนัน้ นาท่านเข้าสู่ PAJU PREMIUM OUTLET สถานที่จาหน่ายสินค้าแบรนด์ดงั ๆ มีรา้ นแบรนด์แฟชัน่ กว่า 160 ร้าน ทัง้
ของเกาหลีและต่างประเทศอาทิเช่น COACH, GUCCI, MCM, GUESS, FILA, NIKE, ADIDAS, NEW BALANCE
เป็ นต้น จากนัน้ นาท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ ผลิตภัณฑ์ของของโสมในรูปแบบขนม ชา
โสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย ให้ท่านได้
เลือกซื้อเป็ นของฝากอย่างจุใจ
สมควรเวลาเดินสู่ สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน T Way Air เทีย่ วบินที่ TW101
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ
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อัตราค่าบริการและเงื่อนไข

เกาหลี เที่ยวฟิ น ปัน่ เรียลไบท์ ช้อปปิ้ งสุดมันส์ 5 วัน 3 คืน โดยสายการบิน T Way Air
กาหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่พกั ห้องละ2-3ท่าน ราคาโปรโมชัน่ ไม่มีราคาเด็ก

พักเดี่ยว

18-22 พ.ย.61
19-23 พ.ย.61

9,669
9,669

4,900
4,900

อัตราค่าบริการรวม









ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิ่มเงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์)
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางน้ าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก.
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวิตกรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงือ่ นไขกรมธรรม์)
 ภาษี น้ ามันและภาษี ตวั ๋ ทุกชนิ ด(สงวนสิทธิเก็บเพิ่มหากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จา่ ย 3%และภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7%
 ค่าทาหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนี ยมสาหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทาใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทาเอง)
 ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนื อจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงั ่ เพิม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ ต ฯลฯ
 ค่าใช้จา่ ยอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนื อความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกาหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิน่ ,คนขับรถ 50,000วอน หรือ 1,500 บาท/ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชาระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินน้ าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิน่ และคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป)
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เงือ่ นไขการสารองที่นงั ่
1.กรุณาทาการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทาการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชาระมัดจาท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทาการ มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชาระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงการ
ให้บริการที่ได้ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ ทัง้ หมดนี้ แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 30 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจาให้ทง้ั หมด ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์
ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจาโดยไม่มีเงือ่ นไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 21 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาทัวร์ 50%
3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. สาหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ ให้ข้ นึ อยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านั้น อีกทัง้ ข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข้อยุตสิ ้ นิ สุดสมบูรณ์
2.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ข้อจากัดด้าน
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทัง้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคานึ งถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสาคัญ
3.ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกาหนดการเดินทาง หากมีผูร้ ่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กาหนดไว้ขน้ั ตา่
10ท่าน
4.รายการทัวร์น้ ี เป็ นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทาและดาเนิ นการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
5.อัตราค่าบริการคิดคานวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตัว๋ เครื่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการ
ในกรณี ท่มี ีการขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนี ยมน้ ามัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตรา
แลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ที่คณะจะเดินทาง
6.ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
7.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนามาขอคืนเงินได้
8.ค่าบริการที่ท่านชาระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชาระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชาระให้กบั บริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอนั ใดที่ทาให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
9.กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯ จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อน่ื ทดแทนให้ แต่จะไม่คนื เงินให้สาหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
10.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษทั ฯ กากับเท่านั้น
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11.โปรแกรมทัวร์น้ ี จะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจานวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตา่ 25 ท่านรวมในคณะตามที่กาหนดไว้เท่านั้น หากมีจานวนผู ้
เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กาหนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีวตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอืน่ ๆ เช่น การไป
ค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุ ษย์ การขนส่งสินค้าหนี ภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย
และ อืน่ ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มีส่วนรูเ้ ห็น เกีย่ วข้อง หรือ มีสว่ นต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทา
ดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนื ออานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมด
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วย
ตัวท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าที่ผูเ้ ดินทางได้ซ้ อื ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบ
ใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทาหน้าที่เป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบั ผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่เี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การ
นัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จา่ ยเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือ
ทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนี ยภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉิ นจากโรคประจาตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเที่ยว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ ในกรณี ท่เี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณี ท่ที ่านต้องออกตัวภายใน
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋ เนื่ องจากสาย
การบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณี ถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลี่ยนเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าว
21.กรณี ใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มน้ าเงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม
ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
22.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็ นชาวต่างชาติ และพระ จะต้องเพิม่ จากราคาค่าทัวร์ปกติอกี
100 USD** **กรณี ตดั กรุป๊ เหมาที่เป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ พระ หรือ
กรุป๊ ที่มีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **
23.ทัวร์ครัง้ นี้ มีวตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ ทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ ง เช่น
น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน
24. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
(หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้ )

