MIRACLE KOREA
ANSAN SEOUL 5D3N

กำหนดกำรเดินทำง

เดือนเมษำยน 2561

วันแรก สนำมบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
21.00 น.
คณะพร้ อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู 3 เคำน์ เตอร์ D สายการบิน JIN
AIR (LJ) เจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอานวยความสะดวก
01.00 น.
นาท่านเหิรฟ้า สูก่ รุงโซล โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบินที LJ002

วันที่สอง
08.15 น.

สนำมบิ น อิ น ชอน-เกำะนำมิ -HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET-ชมเทศกำลประดั บ ไฟเกำหลี
(Lighting Festival)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
*เวลำท้ องถิ่นเร็วกว่ ำประเทศไทย 2 ชม. กรุ ณำปรับนำฬิกำของท่ ำน เพื่อสะดวกต่ อกำรนัดหมำย*

กลำงวัน

จากนันน
้ าท่าน ลงเรื อเฟอร์ รี่ข้ามไปยัง เกำะนำมิ (ใช้ เวลาประมาณ 10 นาที) ชมทิวทัศน์ซงึ่ เคยใช้ เป็ นสถานที่ถ่าย
ทาละครทีวี “WINTER LOVE SONG” อันโด่งดังไปทัว่ ทังเกาหลี
้
และเอเชีย เกาะนามินี ้มีรูปร่างคล้ ายใบไม้ ที่ลอย
อยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮัน ท่านสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เช่น การเดินเล่นเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะ
สุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้ แห่งสวนสนที่สงู เสียดฟ้า ผ่านดงต้ นสน ดอกสน ต้ นเกาลัด เลือกนัง่ ที่ม้านัง่
ริ มฝั่ งเพื่อชมบรรยากาศโรแมนติคใต้ เงาไม้ พร้ อมมีเวลาให้ ท่านได้ เก็บโลเคชัน่ ประทับใจ ให้ ท่านได้ อิสระเลือกชม
ฟาร์ มเลี ้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตังอยู
้ ่บนเกาะ หรื อจะเลือกขี่จกั รยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได้
เวลาสมควรอาลาเกาะนามิ
บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ทัคคำลบี ้ ไก่ผดั ซอสเกาหลีอาหารขึ ้นชื่อเมืองชุนชอน
จากนัน้ น าท่ า นช้ อ ปปิ ง้ HYUNDAI PREMIUM GIMPO OUTLET ซึ่งเป็ น เอาท์ เลตขนาดใหญ่ เป็ น แหล่งรวม
ร้ านค้ าแบรนด์ เนมระดับโลกมากมายให้ ทุกท่านได้ เลือกช้ อปปิ ง้ กันอย่างจุใจมีหลากหลาย Brand ดังมากมาย
หลายยี่ห้อ เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada เป็ นต้ น
นาท่านชมงานเทศกาลประดับไฟในเกาหลี (Lighting Festival) ที่ Ansan Starlight Village Photo Land จัดขึ ้นที่
เมืองอันซานเต็มไปด้ วยไฟ LED ประดับตามต้ นไม้ สวยงามไปทัว่ บริ เวณเสมือนอยู่ในดินแดนแห่งสวรรค์ต้อนรับ
เทศกาล Santa VillageLight Festival ภายในสวนจะมีจดุ สาหรับถ่ายรูปมากมายกว่า
100 จุด ให้ คนรักการถ่ายภาพได้ สนุกสนานไปกับหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี ้ ซึง่ ถูกจัดแสดงแยกออกเป็ นโซน ทัง้ Road of
Cupid,Road of Love, Forest of Light เป็ นต้ น ซึ่งไฟนัน้ จะเปิ ดให้ ชมทุกวันตลอดช่วงเทศกาล *ยกเว้ นในวันที่มี
สภำพอำกำศแปรปรวนไฟอำจถูกปิ ดเพื่อควำมปลอดภัย

เย็น

บริ กำรอำหำรเย็น ณ ภั ตตำคำร เมนู BBQ Buffet ปิ ง้ ย่างสไตล์เกาหลี เนื อ้ หมู เนื อ้ ไก่ ปลาหมึก กุ้ง อาหาร
เกาหลี กินคูก่ บั เครื่ องเคียงต่างๆ เติมไม่อนั ้
นำท่ ำนเข้ ำสู่โรงแรมที่พัก : Rasung Hotel Or Central Plaza Hotel (เทียบเท่ ำระดับ 3 ดำว)

วันที่สำม
เช้ ำ

กลำงวัน

เย็น

สวนสนุก LOTTE WORLD+LOTTE TOWER(SEOUL SKY)+LOTTE WORLD AQUARIUM-COSMETIC
CENTER-ช้ อปปิ ้ งย่ ำนฮงแด
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
จากนัน้ นาท่านเข้ า สู่ สวนสนุ กล็อตเต้ เวิลด์ (Lotte World) เป็ นสวนสนุกในร่ มที่ใหญ่ ที่สดุ ในเกาหลีใต้ ที่นี่มีทงั ้
สวนสนุกในร่ ม ซึ่งจัด ได้ ว่าเป็ น สวนสนุกในร่ ม ที่ มี ชื่อเสี ยงที่ สุด แห่งหนึ่งในโลกเลยก็ว่าได้ และมี โซนสวนสนุก
กลางแจ้ ง ที่สร้ างเป็ นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake) โดยสัญลักษณ์ หรื อมาสคอตประจาสวน
สนุกแห่งนี ้คือคูร่ ักแรคคูนที่ชื่อ Lotty และ Lorry นัน่ เอง
นาท่านสู่ Lotte World Tower เป็ นสถาปั ตยกรรมอาคารที่โดดเด่ น มีแรงบันดาลใจจากภาพวาดเซรามิค เกาหลี
และพู่กนั เขียน เป็ นตึกที่สงู เป็ นลาดับที่ 6 ของโลก (556 เมตร) มีทงหมด
ั้
123 ชัน้ ด้ านบนทาวเวอร์ ประกอบด้ วย
แกลเลอรี่ คาเฟ่ โรงแรมหรู และหอชมวิว Skywalk ที่สามารถชื่นชมทัศนียภาพอันงดงามตัวเมืองกรุงโซล
นาท่านชม Lotte World Aquarium พิพิธภัณฑ์สตั ว์นา้ ที่อยู่ในกรุ งโซล โดยจะแบ่งเป็ นโซนต่างๆ ทัง้ หมด 9 โซน
โซนแรก คือ Rivers of Korea ที่โซนนี ้เป็ นของสัตว์ที่อยู่ในน ้าจืดตามแม่น ้า ทะเลสาบ ในประเทศเกาหลี โซนที่สอง
คือ Tropical River ในโซนนีก้ ็จะมีสตั ว์ในเขตร้ อนเป็ นหลัก โซนที่สามคือ Amazon River ในโซนนีก้ ็จะมีปลานา้
จืดที่ใหญ่ ที่สดุ อย่าง Pirarucu และ Arowana ซึ่งอาศัยอยู่ในแม่น ้าอเมซอน โซนที่ 4 คือ Sea Lion Zone เสน่ห์ที่
น่าหลงใหลของโซนนีค้ ือสิงโตทะเลที่ว่ายนา้ ไปมา ส่วนโซนที่ 5 ก็คือ The Ocean คือ เป็ นเหมือนหัวใจของอควา
เรี ยมแห่งนี ้ โซนต่อไป โซนที่ 6 ซึ่งมีดาราของที่นี่ก็คือ Beluga Whale แหวกว่ายเล่นลูกบอล ทังเด็
้ กและผู้ใหญ่ ก็
ชอบโซนนี ้ โซนที่ 7 คือ Coral Reef Garden โซนนี จ้ ะมีสารพัดสัวต์นา้ ตามแนวประการังให้ ได้ ดูกัน โซนที่ 8 คือ
Play Ocean โซนนีจ้ ะได้ สมั ผัสสัตว์ทะเลอย่างปลาดาว และโซนสุดท้ าย คือ Polar Region Zone เป็ นโซนเรี ยนรู้
เกี่ยวกับเพนกวิ ้น ท่านจะได้ เพลินเพลินกันไปโลกใต้ ท้องทะเลอย่างแน่นอน
**เนื่องจำกอยู่สวนสนุกทัง้ วันอิสระอำหำรกลำงวันเพื่อไม่ เป็ นกำรรบกวนท่ ำน**
นาท่านเดินทางสู่ COSMETIC CENTER ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางชื่อดังของเกาหลี ได้ ในราคาท้ องถิ่น อาทิ
เช่น DR.MJ, DEWINS, MISSHA และอื่นๆ อีกมากมาย
บริกำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนู ต็อกป๊ อกกี บุปเฟต์ เติมได้ไม่อ้ นั
หลังจากรับประทานอาหารเย็น ....นาท่าน ช้ อปปิ ้ งบนถนนวัยรุ่ นสุดชิคที่ ย่ ำนแด Hongdae เป็ นย่านช้ อปปิ ง้
บริ เวณด้ านหน้ าของมหาวิทยาลัยฮงอิก จึงเป็ นศูน ย์ รวมเด็กวัยรุ่ น มี ทัง้ สิน ค้ าแฟชั่น เสือ้ ผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า
ของกิ๊ฟช้ อปเครื่ องเขียนต่างๆ รวมทัง้ กิจกรรมทางวัฒ นธรรมทางศิลปะ การแสดง และงานเทศกาลที่น่าสนใจ
มากมาย
นำท่ ำนเข้ ำสู่โรงแรมที่พัก : Benikea H Avenue Hotel Or M Hotel หรื อเทียบเท่ ำระดับ 3 ดำว

วันที่ส่ ี

เช้ ำ

กลำงวัน

ศู น ย์ ส มุ น ไพรโสมเกำหลี -ศู น ย์ ส มุ น ไพรสนเข็ ม แดง REDPINE-พระรำชวั ง ชำงด๊ อ กกุ ง -พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์
สำหร่ ำย+เรี ยนทำอำหำรเกำหลี กิมจิ +ใส่ ชุดฮันบก-DUTY FREE-คลองชองเกชอน-โชล ทำวเวอร์ -ช้ อป
ปิ ้ งตลำดเมียงดง
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
จากนันน
้ าท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรโสมเกำหลี ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ ถือ ว่าเป็ นโสม
ที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า
กลับ ไปบ ารุ งร่ า งกายหรื อ ฝากญาติ ผ้ ูใหญ่ ที่ ท่ า นรั ก และนับ ถื อ จากนัน้ น าท่ า นเดิ น ทางต่ อ ที่ ศู น ย์ ส มุ น ไพร
นำ้ มันสนเข็มแดง (REDPINE) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมาย จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติ
โซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมัน และน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้ นเลือดตีบ แตก ตัน
และสามารถล้ างสารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทาให้ อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิ่งที่ได้ รับ
ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ พระรำชวั ง ชำงด๊ อ กกุ ง พระราชวัง ล าดับ ที่ ส องที่ ถูก สร้ างต่ อ จากพระราชวัง เคี ย งบก มี
ความสาคัญในการเป็ นที่พานักของพระมหากษัตริ ย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็ น 1 ใน 5 ของ
พระราชวังสาคัญที่ยังคงรักษาไว้ ภายในพระราชวังนีม้ ีสถานที่สาคัญคือ สวนลับ หรื อสวนต้ องห้ าม ( Huwon )
ตังอยู
้ ่บริ เวณด้ านหลังของพระราชวังที่ถูกสร้ างขึน้ ในสมัยกษัตริ ย์ Taejong เพื่อเป็ นสถานที่พักผ่อนสาหรับพระ
ราชวงศ์ *ไม่ รวมค่ ำเข้ ำชมสวนลับ
บริ กำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุขภาพ
เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้ อดินร้ อน เป็ นเมนูอาหารวังตังแต่
้ สมัยราชวงศ์โซซอน
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สำหร่ ำย เป็ นที่ผลิตและแสดงการเลี ้ยงสาหร่ ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื ้อ
สาหร่าย พร้ อมทังทดลองชิ
้
มได้ ตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็ นรสต่างๆ อย่างเช่น รถกุ้ง รสหมู รถกิม
จิ รถวาซาบิ ฯลฯ นาท่านสู่ สถำบันสอนทำกิมจิ ให้ ท่านได้ ชมวิธีการทากิมจิ และได้ ทดลองทาด้ วยตัวท่านเอง
และสามารถนากลับมาเป็ นของฝาก เชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ชุดประจาชาติของประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ มี
ความสวยงาม พร้ อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้ าน
นาท่านแวะชม คลองชองเกชอน เดิมเป็ นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวงแต่
ในปั จจุบนั ได้ มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี ้ขึ ้นมาใหม่ทาให้ กรุงโซลมีคลองที่ยาวกว่า 6 เมตร
นาท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี DUTY FREE ที่นี่มีสินค้ าชัน้ นา ให้ ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ
น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ เป็ นต้ น
นาท่านเดินทางสู่ โซลทำวเวอร์ หรื อ หอคอยเอ็นโซล หรื อ นั มซันทำวเวอร์ ตังอยู
้ ่บนภูเขานัมซาน เป็ นจุด
ท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็ นไฮไลท์สาคัญของกรุ งโซล เพราะเป็ นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทัว่ ทังกรุ
้ งโซล มีความสูงจากฐาน
หอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื ้นดิน คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็ นคู่รัก ทังชาว
้

เย็น

วันที่ห้ำ
เช้ ำ

เกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรี ยมกุญแจมาคล้ องตรงรัว้ ข้ างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความ
เชื่อว่าคูร่ ักที่ได้ มาคล้ องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป *ไม่ รวมค่ ำขึน้ ลิฟท์
นาท่านช้ อปปิ ง้ ตลำดเมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้ องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร
ก้ า วล า้ น าสมัย เพี ย งใดท่ า นจะต้ อ งมาที่ เมี ย งดงแห่ ง นี ้ พบกับ สิ น ค้ า วัย รุ่ น อาทิ เสื อ้ ผ้ า แฟชั่น แบบ อิ น เทร์ น
เครื่ องสาอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้ อปปิ ง้ อีกรูปแบบหนึง่ ซึง่ เมียงดงแห่งนี ้จะมีวยั รุ่น หนุ่ม
สาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้ านคนในแต่ละวัน ให้ ทา่ นเลือกซื ้อสินค้ าได้ ตามอัธยาศัย
บริ กำรอำหำรเย็น ณ ภัตตำคำร เมนู เซตปลำย่ ำงเกำหลี และซุปสาหร่ ายพร้ อมเครื่ องเคียง กินคู่กับข้ าวสวย
ร้ อนๆ แล้ วเข้ ากันสุดๆ
นำท่ ำนเข้ ำสู่โรงแรมทีพัก : BENIKEA H AVENUE HOTEL หรื อเทียบเท่ ำระดับ 3 ดำว
ศูนย์ สมุนไพรบำรุ งตับ ฮอกเกตนำมู-โรงงำนเจียระไนพลอยอเมทิส-ชมดอกซำกุระ ณ เกำะยออิโดซุปเปอร์ มำเก็ต-สนำมบินอินชอน
บริกำรอำหำรเช้ ำ ณ ห้ องอำหำรโรงแรม
นาท่านชม ร้ ำนสมุ น ไพร Korea Herb Shop ศู น ย์ สมุ น ไพรบำรุ งตับ ฮอกเกตนำมู ทางการแพทย์ เรี ยกว่า
ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น ้าอัดลมฯลฯ เมล็ดฮอกเกตจะช่วยในการล้ างสารพิษที่
ตกค้ าง หรื อ ไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรื อไต นาท่านชม โรงงำนเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลี
เป็ นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงแต่
ั ้ สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ า
ยวนใจ พลอยนี ้จะงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี ้ ต่างหู และสร้ อยข้ อมือ
นาท่านเข้ าสู่ เกำะยออิโด เกาะกลางน ้าขนาดใหญ่ใจกลางกรุงโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเกาหลีใต้ เลยทีเดียว ด้ วยเป็ นถนนสายซากุระที่มีต้นซากุระมากกว่า 1,400 ต้ น เรี ยงรายเป็ น
ทางยาวไปถึง 5.7 กิ โลเมตร และจะเริ่ มผลิดอกบานในช่วงเดื อนเมษายนของทุกปี กลายเป็ นอุโมงค์ ดอกไม้ ที่
สวยงามดุจดังภาพวาดที่ มีชีวิต นอกจากนัน้ นักท่องเที่ ยวที่ มาเยื อนเกาะยออิโดยังจะได้ พักผ่อนหย่อนใจและ
สนุกสนานไปกับกีฬากลางแจ้ งหลากหลายประเภท ภายในสวนยออีโดริ มแม่น ้าฮัน ซึ่งรายล้ อมไปด้ วยทัศนียภาพ
อันแสนวิเศษอีกด้ วย สาหรับเกาะยออิโดนัน้ จะมีการจัดงานเทศกาลซากุระบานสวนยออิโดแห่งแม่นา้ ฮัน หรื อ
Yeouido Hangang Spring Flower Festival คือเทศกาลใหญ่ใจกลางกรุงโซลที่คณ
ุ ไม่ควรพลาด โดยเทศกาลนี ้จะ
จัดขึ ้นในช่วงกลางฤดูใบไม้ ผลิประมาณวันที่ 12-20 เมษายน ของทุกปี ชม หมำยเหตุ **ทัง้ นีป้ ริมำณดอกซำกุระขึน้ อยู่
กับสภำพอำกำศ**

กลำงวัน

บริกำรอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม เป็ นไก่
ผัด รวมกับ วุ้น เส้ น มัน ฝรั่ ง แครอท พริ ก และซอสด า เนื อ้ ไก่ ที่ นิ่ ม รสชาติ ค ล้ า ยกับ ไก่ พ ะโล้ สูต รเกาหลี ทาน
กับข้ าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง
ได้ เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ
ช้ อปปิ ง้ ที่ SUPERMARKET (ละลายเงินวอน) เพื่อซื ้อของฝากคนทางบ้ าน ที่ร้านแห่งนี ้มีขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลาก
ชนิดรวมทังกิ
้ มจิ ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก

19.35 น.
23.40 น.

ออกเดินทางกลับ สู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ ยวบิน ที่ LJ001 (บริ การอาหาร และเครื่ องดื่มบน
เครื่ อง)
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ...
** พำสปอร์ ตควรมีอำยุไม่ ต่ำกว่ ำ 6 เดือนนับจำกวันเดินทำง **
เวลำนัดหมำยและเคำท์ เตอร์ อำจมีกำรเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมำจำกกำรเปลี่ยนแปลงจำกสำยกำรบิน
กรุ ณำเช็คก่ อนวันเดินทำง
หากมีการจองตว๋ ั ภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครงั้
(มิฉะนนทางเราจะไมร
ั้
ับผิดชอบหากมีการเปลีย
่ นแปลงใดๆ)

**ในกรณีท่ ผี ้ ูเดินทำงไม่ ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกด่ ำนตรวจคนเข้ ำเมืองในกำร เข้ ำ-ออก ทัง้ ประเทศไทยและประเทศ
เกำหลีใต้ หรื อกำรถูกปฎิเสธในกรณีอ่ ืนๆ ทุกกรณี ทำงบริษัทขอสงวนสิทธ์ ไม่ คืนค่ ำใช้ จ่ำยไม่ ว่ำกรณีใดๆทิง้ สิน้ **

อ ัตราค่าบริการ *ไม่มรี าคาเด็ก**
ว ันเดินทาง

ราคาท ัวร์ (บาท / ท่าน)
พ ักห้องละ 2-3 ท่าน

พ ักเดียว*เพิม
่
(บาท / ท่าน)

ทีน
่ ง่ ั

2-6 เมษายน 2561
4-8 เมษายน 2561
6-10 เมษายน 2561
7-11 เมษายน 2561
9-13 เมษายน 2561
11-15 เมษายน 2561**วันสงกรานต์**
12-16 เมษายน 2561**วันสงกรานต์**
14-18 เมษายน 2561
16-20 เมษายน 2561
18-22 เมษายน 2561
20-24 เมษายน 2561
22-26 เมษายน 2561
23-27 เมษายน 2561
25-29 เมษายน 2561
26-30 เมษายน 2561
28 เมษายน-2 พฤษภาคม 2561
30 เมษายน-4 พฤษภาคม 2561

17,900
18,900
18,900
17,900
18,900
23,900
25,900
20,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

เงื่อนไขกำรสำรองที่น่ ัง
กรุ ณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทางพร้ อมชาระมัดจา ภายใน 3 วัน ท่านละ 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจา ท่านละ 10,000 บาท *
หำกเป็ นรำคำโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่ ำนัน้ ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนันจะถื
้
อว่า
ท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

รำคำรวม
*ค่าตัว๋ เครื่ องบินและภาษี น ้ามันทุกแห่ง ไป-กลับ พร้ อมคณะ
*ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุห้องละ 2-3 ท่าน
*ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
*ค่าพาหนะและนาเที่ยวตามรายการ
*ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการ
*น ้าดื่มวันละ 1 ขวด
*ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.
*ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
รำคำไม่ รวม
*ค่าทาหนังสือเดินทางและค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว
*ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรี ด,มินิบาร์ ในห้ อง และอื่นๆ
*ค่ ำทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ ำน ละ 30,000 วอน/ทริป/ต่ อท่ ำน
*ค่ ำทิปหัวหน้ ำทัวร์ แล้ วแต่ ควำมพึงพอใจในบริกำร
*
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัทหรื อต้ องการใบกากับภาษี )
*ค่ ำนำ้ หนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่เกินกว่ ำสำยกำรบินกำหนด
กรณียกเลิกกำรเดินทำง
* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มีคา่ ใช้ จ่าย
* ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจา 50%
* ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
* ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิท ธิ์ ที่ จ ะไม่คืน ค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิน้ กรณี เจ็บ ป่ วยจนไม่สามารถเดิ นทางได้ ซึ่งจะต้ องมี ใบรับ รองแพทย์ จาก
โรงพยาบาลรั บ รอง ทางบริ ษั ท ฯ จะท าการเลื่ อ นการเดิ น ทางของท่ า นไปยัง คณะต่ อ ไป แต่ ทัง้ นี ท้ ่ า นจะต้ อ งเสี ย ค่ า ใช้ จ่ า ยคื อ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจา
เงื่อนไขกำรเดินทำง
* รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
* หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ หาก
ลูกค้ าไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากเหลือพาสปอร์ ตน้ อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น
* ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล หรื อ
กรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศซึ่ง
อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
* ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื ้อ
เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
**ทัวร์ เกาหลีทกุ โปรแกรม ผู้เดินทางจะต้ องอยู่กบั กรุ๊ปเที่ ยวตามโปรแกรมที่กาหนดเท่านัน้ ไม่สามารถแยกตัวออกจากโปรแกรมเพื่อไป
ทาอย่างอื่นได้ หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใช้ จ่ายในการแยกตัวออกจากทัวร์ ตามที่แลนด์
กาหนด และการชาระเงินเข้ ามาถือว่าผู้ซื ้อได้ ศกึ ษาโปรแกรมและยอมรับเงื่อนไขการให้ บริการเป็ นที่เรี ยบร้ อย**
*** ทัวร์ นี ้จัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทกุ วันเท่านัน้ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้ าต้ องการขอ
แยกออกจากกรุ๊ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกาหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD***

*ร้ านช้ อปปิ ง้ ที่ทางรัฐบาลให้ ทวั ร์ ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอความร่ วมมือลูกทัวร์ ลง ทุกร้ านซื ้อไม่ซื ้อไม่ว่ากัน ทางบริ ษัทฯ ไม่มีน
โนบายบังคับซื ้อแต่อย่างใด ขึ ้นอยูก่ บั ความพึงพอใจของลูกค้ า
* ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของ
ตัวนักท่องเที่ยวเอง
* ตั๋วเครื่ องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ หากท่านต้ องซือ้ บัตร
โดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื ้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการ
เดินทางได้ ทังนี
้ ้เพื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้ าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความ
ผิดพลาดจากบริ การจากสายการบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เนื่ องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์ แล้ วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรื อเหตุผลเชิงพาณิ ชย์ หรื อเหตุผล
ทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น ) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight,
Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
*เมื่อท่ ำนตกลงชำระเงินไม่ ว่ำทัง้ หมดหรื อบำงส่ วนกับทำงบริ ษัทฯ ทำงบริษัทฯจะถือ ว่ ำท่ ำนได้ ยอมรั บในเงื่อนไขข้ อตกลง
ต่ ำงๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทัง้ หมด
ขอสงวนสิทธิ์สำหรั บลูกค้ ำชำวไทยเท่ ำนัน้ ที่เดินทำงไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ป
*ถ้ ำลูกค้ ำเป็ นชำวต่ ำงชำติชำระเพิ่มท่ ำนละ 3,000 บำท*
หมำยเหตุ ** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำทัง้ นี ข้ ึน้ อยู่กับสำยกำรบิน
บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงรำยกำรเพื่อควำมเหมำะสมไม่ ว่ำจะเกิดจำก ควำมขัดข้ องของ ยำนพำหนะหรื อมีเหตุหนึ่งเหตุใดจน
ทำให้ ไม่ สำมำรถดำเนิ น กำรตำมหมำยกำหนดกำรได้ โปรแกรมกำรเดิน ทำงเปลี่ ยนแปลงตำมควำมเหมำะสม หรื อเปลี่ยนแปลงรำยกำร
ท่ องเที่ยวบำงรำยกำรหรื อทดแทนรำยกำรท่ องเที่ยวบำงรำยกำร อัตรำค่ ำบริกำรนี ้ เป็ นกำรเดินทำงตัง้ แต่ 20 ท่ ำนขึน้ ไป ขอสงวนสิทธิ์ในกำร
เปลี่ยนแปลงรำคำในกรณีท่ มี ีผ้ ูเดินทำงไม่ ถงึ 20 ท่ ำน

