กำหนดกำรเดินทำง 31 สิงหำคม – 30 พฤศจิกำยน 2561

โปรแกรมกำรเดินทำง
ป้ อมปราการคงซานซอง - ศูนย์วฒ
ั นธรรมแพ็กเจ - พิพธิ ภัณฑ์ประวิตศาสตร์แพ็กแจ - หมู่บา้ นชอนจู ฮันอก
ภูเขาไมซาน - วัดแท็บซา - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิลด์ - ร้านน้ามันสน ศูนย์เครื่องสาอางค์ - ช็อปปิ้ ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ดิวตีฟ้ รี - โซลโล 7017 - ตลาดเมียงดง
ศูนย์โสม - ร้านค้าสมุนไพร - บลูเฮาส์ - จตุรสั ควางฮวามุน - คลองชองเกชอน - ซุปเปอร์มาร์เก็ต
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วันแรกของการเดิ นทาง พบกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ
20.30 - 23.00 คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
Eastar Jet หรือเทียบเท่า หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั BEST

FRIEND HOLIDAY คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร
ข้ อแนะนำ ถ้ ำต้ องกำรนำของเหลวขึ ้นเครื่องใส่กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้ องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ ด้วย ให้ นำถุงขึ ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนัน้ กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำก

สัตว์ไม่วำ่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญำต ให้ นำเข้ ำประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้ องเสียค่ำปรับ

22.30 – 02.55 ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลี โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE512 / ZE514 หรือสาย
การบินเทียบเท่าในระดับเดียวกัน JEJU AIR // JIN AIR // T"WAY เป็ นสายการบินโลว์คอส มีมาตราฐาน
ความปลอดภัยระดับสากล สายการบินโลว์คอสไม่เสริฟอาหารบนเครื่องบิน เสริฟเป็ นน้าเปล่าเท่านัน้
(ขอสงวนสิทธิ ์การเปลีย่ นแปลงสายการบินโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า น้าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิ้น)

วันที่สองของการเดิ นทาง

ป้ อมปราการคงซานซอง - ศูนย์วฒ
ั นธรรมแพ็กเจ - พิพิธภัณฑ์ประวิ ตศาสตร์แพ็กแจ หมู่บ้านชอนจู ฮันอก

06.00-10.15 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี)

(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่

จากนัน้ พาท่านชมป้ อมปราการอีกหนึ่งสถานทีส่ าคัญทางประวัตศิ าสตร์ของเกาหลีนนก็
ั ่ คอื " ป้ อม
คงซานซอง" (Gongsanseong Fortress) ตัง้ อยู่บนเขาริมฝั ง่ แม่น้าคึมกังในเมืองคงจู มีช่อื เรียกอย่างเป็ น
ทางการว่า "อิน จึง ซง" (Unjinseong) ป้ อมแห่งนี้สร้างขึน้ ในช่วง
สมัยแพกเจ พระเจ้ามุนจู เปรียบเสมือนสัญลักษณ์แสดงถึงความ
รุ่งเรืองของอาณาจักรแพกเจในยุคนัน้ เรียกได้ว่าเป็ นปราสาทภูเขา
เลยทีเดียว ซึง่ แบ่งป้ อมปราการออกได้เป็ น 2 ส่วน คือ ส่วนที่
เป็ นกาแพงดินทีส่ ร้างในสมัยอาณาจักรแพ็กเจและส่วนทีเ่ ป็ น
กาแพงหินทีบ่ รู ณะใหม่ในช่วงพระเจ้าอินจู(ศตวรรษที่ 17) ภายใน
มีพระตาหนัก หมู่ศาลา สระน้า และอุทยาน ป้ อมปราการแห่งนี้
เคยถูกใช้ให้เป็ นปราสาทหลักในการว่าราชโองการต่างๆ ในยุค
สมัยนัน้ และแนวกาแพงล้อมป้ อมปราการมีความยาวประมาณ
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2.5 กิโลเมตร แต่หลังจากทีม่ กี ารย้ายเมืองหลวงไปยังพูยอป้ อมปราการแห่งนี้กถ็ ูกลดความสาคัญลง หลายคน
คงรูจ้ กั เพราะป้ อมแห่งนี้ถูกใช้เป็ นฉากหลังให้กบั ภาพยนตร์องิ ประวัตศิ าสตร์เกาหลีมาแล้วหลายต่อหลายเรื่อง
และถ้าเราได้ขน้ึ ไปยังด้านบนของป้ อมแห่งนี้เราจะได้เห็นความสวยงามของเมืองคงจู ป้ อมแห่งนี้ได้รบั การขึน้
ทะเบียนเป็ นมรดกโลกจาก ยูเนสโก้ในปี น้เี ป็ นทีเ่ รียบร้อยแล้ว
พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี ฟั กทองอ่อน
ถัวงอก
่
แครอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ
ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่าง
แน่นอน

พาท่านเข้าสูเ่ มือง เมืองพูยอ เป็ นราชธานีแห่งสุดท้ายของแคว้นแพ็กเจในยุคสามอาณาจักของ
เกาหลี โดยสมัยพระเจ้าซอง ทรงย้ายเมืองหลวงจากเมืองคงจู มาสูร่ าชธานีแห่งใหม่อย่างเมืองพูยอ ซึง่ แต่เดิม
นัน้ เมืองนี้มชี ่อื ว่า ซาบิ ด้วยเหตุผลทางด้านของยุทธศาสตร์ทางการทหารในสมัยนัน้ โดยพระเจ้าซองแห่ง
แคว้นแพ็กเจ พระองค์น้ชี าวไทยน่าจะรูจกั กันเป้ นอย่างดี
จากซีรยี เ์ รื่องดัง ซอดองโย สายใยรักสองแผ่นดิน โดยก็คอื
อาชางนันเอง
่
ราชธานีแห่งนี้มอี ายุสนั ้ เพียงแค่กษัตริย์ 3
พระองค์เท่านัน้ ก็มอี นั ต้องล่มสลายลงด้วยน้ามือของแคว้น
ชิลลา โดยจุดท่องเทีย่ วทีโ่ ดดเด่นและน่าสนใจของ เมืองพู
ยอ คือ ศูนย์วฒ
ั นธรรมแพ็กเจ (Beakje Cultural Land)
จาลองการใช้ชวี ติ ของผูค้ นในสมัยนัน้ ประกอบไปด้วย
พระราชวังซาบิกุง (Sabigung) จัดเป็ นพระราชวังหลวงแห่ง
แรกของสามแผ่นดิน วังแห่งนี้สร้างในสมัย Sabi เป็ นยุคที่
เฟื่ องฟูทางด้านประวัตศิ าสตร์และขนบธรรมเนียมประเพณี
มากทีส่ ดุ ท่ามกลางความเรียบง่ายของรูปแบบโครงสร้าง
ของพระราชวัง ต่อมาท่านจะพบกับวัดนึงซา (Neungsa
Temple) เป็ นวัดในวังหลวงคล้ายคลึงกับพระแก้วใน
พระบรมมหาราชวัง จุดประสงค์การการสร้างวัดแห่งนี้คอื

3

BESTFRIEND HOLIDAY (THAILAND) CO., LTD 90/21 TOWN PLUS, PHOKAEW RD., KLONGCHAN, BANGKAPI,
BANGKOK 10240 Tel 02-1835623 | Fax 02-0513007 | www.bestfriendholiday.com | License No 11/07424

การสักการะพระเจ้าซอง ภายในวัดมีสงิ่ ปลูกสร้างทีน่ ่าสนใจคือ เจดียห์ า้ ชัน้ ทีท่ าจากไม้ทงั ้ หมด ภายในเจดีย์
นัน้ มีเสาเป็ นแกนกลาง มีความสูงประมาณ 38 เมตรและมีภาพวาดของมังกรคู่เอาไว้ทเ่ี สาอย่างวิจติ รตระการ
ตรา และถูกจัดเป็ นสมบัตขิ องชาติชน้ิ ที่ 288 อีกด้วย และสุดท้ายเป็ นหมู่บา้ นวัฒนธรรมจาลองในสมัยแพ็กเจ
(Life And Culture Village) เป็ นการจาลองความเป็ นอยู่ของประชาชนชาวแพ็กเจ และหมู่บา้ นจาลองของชน
ชัน้ ต่างๆ อาทิเช่น บ้านของชนชัน้ ปกครอง ขุนนาง บ้านของชาวบ้านธรรมดา และบ้านของคนจนในสมัยนัน้
จากนัน้ พาทุกท่านเข้าชม Baekje History Museum (พิ พิธภัณฑ์ประวิ ตศาสตร์แพ็กแจ) เป็ นอีกหนึ่ง
ไฮไลท์ของทีน่ ่ี เพราะมีการจัดแสดงนิทรรศการผ่านระบบภาพ
3D แสดงถึงประวิตศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลีทไ่ี ด้บนั ทึก
ไว้มาตัง้ แต่ในสมัยโบราณ ภายในพิพธิ ภัณฑ์ประกอบไปด้วย
ห้องทรรศการ 4 โซน ห้องแสดงประวัตขิ องแพคเจราชวงศ์
ห้องแสดงวัฒนธรรมและเครื่องใช้ในชีวติ ประจาวัน ห้องแสดง
ความรุ่งเรืองของพุทธศาสนาบอกเล่าความเป็ นมาและการ
แพร่หลายของศาสนาพุทธและศิลปะทางพุทธศาสนาใน
สมัยแพ็กเจ ทาให้นกั ท่องเทีย่ วเข้าใจถึงวัฒนธรรมและความเจริญรุ่งเรืองในสมัยแพคเจ
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสูเ่ มืองชอนจู เป็ นหนึ่งในเมืองท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงของเกาหลี เนื่องจาก
ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนแบบโบราณของเกาหลี
เอาไว้ได้จนกลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีม่ ชี ่อื เสียงมีช่อื
ว่า Jeonju hanok village (หมูบ่ ้านชอนจู ฮันอก)
ภายในมีบา้ นโบราณทีเ่ รียกว่า 'ฮันอก' อยู่รว่ มๆ 800
หลัง ทีย่ งั คงเก็บรักษาและอนุรกั ษ์ไว้ เพื่อรักษาเสน่ห์
และประเพณีอนั เก่าแก่ของเกาหลีเอาไว้ หมูบ่ า้ นชอน
จูมขี นาดค่อนข้างใหญ่สามารถเดินได้หลายซอย
อาคารบ้านเรือนถูกดัดแปลงให้เป็ นร้านค้าและตกแต่งอย่างสวยงาม อาทิเช่น ร้านกาแฟ ร้านบิงซู ร้านอาหาร
และร้านขายของทีร่ ะลึก ทุกท่านทีเ่ ดินทางมาท่องเทีย่ วทีห่ มู่บา้ นแห่งนี้จะพบชาวเกาหลีเดินใส่ชุดฮันบก
ถ่ายรูปกันอย่างเพลิดเพลินได้บรรยากาศบแบบเกาหลีดงั ้ เดิมอย่างแน่นอน
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ข้าวยาเกาหลี ซึง่ ในสมัยก่อน บิบมิ บับ เป็ นตัวแทนอาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเก่าแก่
ดัง้ เดิม ในวันหยุดทีส่ าคัญ เช่น เทศกาลชูซอก ในปั จจุบนั เป็ นอาหารทีร่ จู้ กั กันแพร่หลายมากขึน้ ซึง่ จัดได้ว่า
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เป็ นอาหารทีม่ คี วามสมดุลและมีสารอาหารครบถ้วน เพราะมันมีผกั ต่างๆ พร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก มีพริกเกาหลี
ปรุงพิเศษเพิม่ เข้าไปเพื่อเพิม่ รสชาติและทาให้สว่ นผสมต่างๆ เข้ากันอย่างลงตัว
ทีพ่ กั : พาทุกท่านเข้าพักที่ BENIKEA GUNSAN RIVER HILL หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง ภูเขาไมซาน - วัดแท็บซา - ล็อตเต้ โซล สกาย - สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ Maisan Provincial Park (ภูเขาไม
ซาน) เป็ นทีร่ จู้ กั กันดีสาหรับชาวเกาหลีใต้ ทีน่ ่เี ป็ นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ ทุก
วันหยุดชาวเกาหลีใต้นิยมเดินทางมาท่องเทีย่ วในทีแ่ ห่งนี้ ภูเขาไมซานในช่วง
ฤดูใบไม้เปลีย่ นสี สองข้างทางเต็มไปด้วยวิวทิวทัศน์ทส่ี วยงามเหมือนดัง
ภาพวาด เหมาะสาหรับการเก็บภาพความประทับใจ
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ Tapsa Temple (วัดแท็บซา) เป็ นวัดทีม่ เี จดีย์
หินอยู่ถงึ 80 องค์ ซึง่ มีอายุเก่าแก่กว่า 100 ปี สิง่ ทีน่ ่าอัศจรรย์คอื แต่ละ
เจดียถ์ ูกสร้างขึน้ ด้วยหินทีก่ ่อตัวเรียงขึน้ ไปเป็ นชัน้ ๆ โดยไม่มสี งิ่ ใดเชื่อมต่อ
กันเลย และไม่ว่าจะมีลมแรง ก็ไม่สามารถทาให้เจดียเ์ หล่านี้สะเทือนหรือล้ม
ลงเลยแม้แต่นิดเดียว ทัง้ ๆทีบ่ างองค์มขี นาดสูงถึง 10 เมตรเลยทีเดียว เป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วเกาหลีทน่ี ่าอัศจรรย์ทต่ี อ้ งมาสัมผัสให้ได้

บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้า
พร้อมน้าซุป นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ
ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา
พาทุกท่านเดินทางสู่ LOTTE SEOUL SKY
(ล็อตเต้ โซล สกาย) ตัง้ อยูใ่ จกลางกรุงโซล เป็ น
ตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในเกาหลีและสูงเป็ นอันดับที่ 5 ของ
โลกมีทงั ้ หมด 123 ชัน้ ความสูงอยู่ทป่ี ระมาณ 555
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เมตร เรียกได้ว่าเป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล สาหรับหอชมวิว “Seoul Sky” ซึง่ ได้ถูกบันทึกให้เป็ น
หอชมวิวทีส่ งู เป็ นอันดับสามของโลก และจะเปิ ดให้เข้าชมในเดือนเมษายน 2017 ซึง่ ตัง้ อยู่บนชัน้ 117-123
ของตึกทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโซลอย่าง “Lotte World Tower” Seoul Sky นัน้ ได้ทาลาย 3 สถิตขิ อง Guinness World
Records อย่างแรกเลยคือ “ชัน้ ลอยฟ้ าทีอ่ ยู่สงู ทีส่ ดุ ในโลก” บนชัน้ 118, “ลิฟต์ทเ่ี ร็วทีส่ ดุ ในโลก” ทีม่ คี วามเร็ว
ถึง 600 เมตรต่อนาที และสุดท้ายคือ “ระยะทางของลิฟต์ทย่ี าวทีส่ ดุ ในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์ภายใต้คอน
เซปท์ “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิ จของเกาหลี)
นาท่านเดินทางเข้าสู่ สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์ LOTTE WORLD เป็ นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทต่ี งั ้ อยู่ท่ี
เขตชัมซิล (Jamsil) ในกรุงโซล ทีน่ ่มี ที งั ้ สวน
สนุกในร่ม ซึง่ จัดได้ว่าเป็ นสวนสนุกในร่มทีม่ ี
ชื่อเสียงทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในโลก เลยก็ว่าได้ และมี
โซนสวนสนุกกลางแจ้ง ทีส่ ร้างเป็ นเกาะอยู่
กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake
สัญลักษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ ก็คอื แรคคูนทีช่ ่อื
Lotty และ Lorry ทัง้ คู่เป็ นแฟนกัน สวนสนุก
แห่งนี้ มีการแบ่งพืน้ ทีเ่ ป็ น 2 โซนใหญ่ๆ คือ
สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่อง
เล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนักสาหรับเด็กเล็กบวกกับมีลานสเก็ตน้าแข็งไว้บริการพร้อมทัง้ ยังเชื่อมต่อกับ
พิพธิ ภัณธ์พน้ื บ้านล้อตเต้เวิลด์ (Lotte World Folk Museum) ส่วนอีกโซนนึงจะเป็ นโซน Outdoor เชื่อมต่อไป
ยังด้านนอกสู่ Magic Island เต็มไปด้วยเครื่องเล่นหวาดเสียวแบบเอ็กซ์ตรีมต่างๆ ให้ได้สนุกสนานกันตลอด
ทัง้ สีฤ่ ดู มาดูเครื่องเล่นผาดโผนกันบ้างดีกว่า GYRO DROP คือ 1 ใน 4 ของเครื่องเล่นแนวเอ็กซ์ตรีมของทีน่ ่ี
ทีค่ นชอบความหวาดเสียวและท้าทายไม่ควรพลาด

บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างทีม่ ชี ่อื เสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้อหมูมา
หมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนัน้ จะย่างเป็ นชิน้ โต
พอสมควร พอใกล้สกุ แล้วก็ตอ้ งใช้กรรไกรตัดเป็ นชิน้ พอดีคา ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก กระเทียม
ทีพ่ กั : พาทุกท่านเข้าพักที่ Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า
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วันที่สี่ของการเดิ นทาง
ร้านน้ามันสน - ศูนย์เครือ่ งสาอางค์ - ช็อปปิ้ ง ย่านฮงแด - หอคอยกรุงโซล - ดิ วตี้ฟรี โซลโล
- ตลาดเมียงดง
เช้า
รับประทานอาหารเช้
า ณ7017
โรงแรม
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลด
ไขมันและน้าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก
ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมติ า้ นทานและทา
ให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ควาในิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครือ่ งสาอางค์ Midam
Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ทห่ี มอศัลยกรรม เกาหลีร่วม
ออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า เครื่องสาอางค์
หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee
Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมทีโ่ ด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือก
หอยทาก , เซรัมพิ
่ ษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้าแตก , BB Cream , etc
จากนัน้ พาท่านสู่ HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวม
เครื่องสาอางค์ ผลิตภัณฑ์บารุงผิวพรรณ ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า
หลากหลายแบรนด์ดงั ทีก่ าลังเป็ นทีน่ ิยมในเกาหลี เช่น ETUDY ,
SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE
SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซือ้ อย่าง
มากมาย และยังสามารถมอบเป็ นของฝากให้กบั คนใกล้ตวั ได้อกี ด้วย
พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ปี ระกอบไปด้วย
ไก่ชน้ิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้มี ลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้า
กับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็ก
พอดีคา รับรองต้องติดใจ
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จากนัน้ นาท่านเทีย่ วชม หอคอยกรุงโซล N Tower ซึง่ อยู่บนภูเขานัม
ซาน ซึง่ เป็ น 1 ใน 18 หอคอยทีส่ งู ทีส่ ดุ ในโลก ทีฐ่ านของหอคอยมีสงิ่ ที่
น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่ มปาลกักจอง
๊
สวนพฤกษชาติ
อาคาร อนุสรณ์ผรู้ กั ชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้โซลทาวเวอร์ยงั เป็ น
สถานทีถ่ ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด”
อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์)
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี มีสนิ ค้าชัน้ นาปลอด
ภาษีให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด ทัง้ น้าหอม เสือ้ ผ้า
เครื่องสาอาง กระเป๋ า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเครื่องประดับ
ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชนั ้ นา อาธิเช่น MCM , PRADA ,
SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และ
อื่นๆอีกมากมายทีค่ ุณจะอดใจไม่ได้
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ "โซลโล 7017" Seoullo 7017 ซึง่ เป็ นทางเดิน
ลอยฟ้ าบริเวณกลางกรุงโซล ได้ เปิ ดตัวในเดือนพฤษภาคม 2560เป็ นแหล่ง
ท่องเทีย่ วแห่งใหม่ โซลโล 7017 ในอดีตเคยเป็ นถนนทีเ่ ป็ นสะพานข้ามแยก
สร้างขึน้ ตัง้ แต่ปี 1970 และใช้งานมาเรื่อยๆ จนกระทังปี
่ 2017 ตรวจสอบแล้ว
พบว่าเสือ่ มประสิทธิภาพ ไม่สามารถใช้งานเป็ นถนนได้ เนื่องจากไม่ปลอดภัย
ทางผูว้ ่าการกรุงโซลจึงมีแนวคิดปิ ดการใช้ถนนและปรับเปลีย่ นมาเป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ วให้ชาวเกาหลีใต้และนักท่องเทีย่ วได้มาพักผ่อนชมวิวกรุงโซลโดยไม่
มีค่าใช้จ่ายจึงนาเลข 70 จากเลขสองตัวท้ายของปี ทส่ี ร้าง และ 17 จากเลขสอง
ตัวท้ายของปี ทป่ี ิ ดใช้งาน มาใช้เป็ นชื่อแลนด์มาร์คแห่งนี้
จากนัน้ นาท่าน ช้อปปิ้ งที่ยา่ นเมียงดง ได้ช่อื ว่าเป็ นแหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึง่ ในแต่ละวันจะมี
วัยรุ่นเกาหลีมาเดินช้อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้
อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า,รองเท้า,กระเป๋ า,เครื่องสาอางซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดี
ของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The
Face Shop เครื่องประดับ, ซีดเี พลง, วีซดี -ี ดีวดี หี นังและซีรย่ี ฮ์ ติ ตลอดจน
ของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดาราคนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้า

อิสระอาหารเย็น ณ ตลาดเมียงดง
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ทีพ่ กั

พาทุกท่านเข้าพักที่ Lucebridge Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่ห้าของการเดิ นทาง

เช้า

ศูนย์โสม - ร้านค้าสมุนไพร - บลูเฮาส์ - จตุรสั ควางฮวามุน - คลองชองเกชอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ซึง่ รัฐบาลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือ ว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดี
ทีส่ ดุ ชมวงจรชีวติ ของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดี
ทีส่ ดุ และราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติ
ผูใ้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี
โดยมีการจดลิขสิทธิ ์ เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเก
นามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่
นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง
สารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้
ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
นาท่านเข้าชม Blue House หรือก็คอื ทาเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้ ได้ช่อื บลูเฮ้าส์เพราะว่า
เมื่อมองจากด้านนอกเข้าไปทีอ่ าคารดังกล่าวจะเห็นเป็ นสีฟ้า
อ่อนทัง้ หลัง คนก็เลยเรียกตามสีของอาคารหลังนี้ ทาเนียบ
ประธานาธิบดีแห่งนี้ไม่เปิ ดให้บคุ คลทัวไปหรื
่
อนักท่องเทีย่ ว
เข้าชมภายใน แต่สามารถชมจากด้านนอกและถ่ายภาพไกล
ๆได้ อาคารบลูเฮ้าเป็ นสถาปั ตย์กรรมเกาหลีผสมกับสถาปั ตย์
กรรมร่วมสมัยทีม่ คี วามโดดเด่นเฉพาะตัว ด้านหลังของบลูเฮ้าส์เป็ นภูเขาทีเ่ ชื่อว่าช่วยเสริม ฮวงจุย้ ด้านหน้า
ของบลูเฮ้าส์มลี านกว้างและมีอนุสาวรียร์ ปู นกฟี นิกซ์ อันหมายถึงความเป็ นอมตะ จุดนี้จะเป็ นทีซ่ ง่ึ
นักท่องเทีย่ วนิยมมาถ่ายภาพไว้เป็ นทีร่ ะลึก
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พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอน
หมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริม่
รับประทาน ก็จะนาอุดง้ ลงต้มอีกครัง้ จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุดง้ ก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็ น
รายการอาหารทีข่ าดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นทีช่ ่นื
ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน้าจิม้ เกาหลี เติมเพิม่ รสชาติ

จากนัน้ พาท่านชม "จตุรสั ควางฮวามุน" (Gwanghwamun Square) เป็ นจตุรสั ทีต่ งั ้ อยู่ตรง
ศูนย์กลางของเมืองประวัตศิ าสตร์ 600 ปี อย่างกรุงโซล ทีก่ ลมกลืนไป
กับทัศนียภาพอันสวยงามของพระราชวัง เคียงบก และเทือกเขา
พุคกัคซาน ทีน่ ่ไี ด้ถูกออกแบบใหม่เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2009 และ
เปิ ดให้ประชาชนเข้าถึงได้ ซึง่ ทีน่ ่ไี ด้กลายเป็ นทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจแห่ง
ใหม่ของชาวเมืองโซลตัง้ แต่นนั ้ เป็ นต้นมา บริเวณ นี้ประกอบไปด้วย
1.รูปปั น้ ของพระเจ้าเซจงมหาราช (statue of King Sejong) เป็ น
กษัตรย์ของเกาหลีทเ่ี ป็ นผูป้ ระดิษฐ์อกั ษรเกาหลีให้คนเกาหลีได้ใช้
แทน อักษรจีน 2.อนุสาวรียพ์ ลเรือเอก Yi Sun-Shin 3. สถานทีจ่ ดั แสดงประวัตขิ องพระเข้าเซจง (Sejong
Story Exhibition Hall) 4. มีตุ๊กตา มัสคอตชื่อเจ้า Haechi Madang มีประวัตสิ ายน้าของคลองชองเกชอน
(Waterways of History)
นาท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี ความยาว
ประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.
1957 - ค.ศ.1977 ได้มกี ารพัฒนาประเทศอย่างก้าวกระโดด กระทังปี
่
ค.ศ. 2002 นายลี มยองปาก ได้รบั ตาแหน่งเป็ นผูว้ ่าการกรุงโซล เขาได้
เสนอโครงการฟื้ นฟูคลองชองเกชอน มีพธิ เี ปิ ดเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ใช้
งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรือราวๆ 1 หมื่นล้านบาท
พร้อมกับฟื้ นฟูธรรมชาติสองฝั ง่ คลอง มีสะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดินเลียบคลอง จนปั จจุบนั คลองชองเก
ชอนได้กลายเป็ นแหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญมากในกรุงโซล
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จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket ทีน่ ่มี ี
ขนม พืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม
กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ
ถ้วยใส่ขา้ ว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสาอางค์ชนั ้ นา Etude , Skinfood
และของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มีบริการ
บรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสู่สนามบิ นอิ นชอนเพือ่ เตรียมตัวเดิ นทางกลับกรุงเทพฯ
17.30 - 21.40 น. เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE511 / ZE513
22.00 - 01.25 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ
*สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน น้าหนักกระเป๋ า15 กิโลกรัม / 1 ชิน้

***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั *** ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น กรณี การล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัย
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั
และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ว่า
ด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริ ษทั จ่ายไปแล้ว

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดินทาง
กันยายน : 2-6 , 3-7 , 9-13 , 10-14 , 16-20 , 17-20 , 23-27 , 24-28
30-4ต.ค.
กันยายน : 1-5 , 4-8 , 8-12 , 11-15 , 15-18 , 18-22 , 22-25 , 25-29 ,
29-3ต.ค.
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ผูใ้ หญ่

เด็กไม่
เสริ มเตียง

16,200.-/คน
16,500.-/คน

พักเดี่ยวเพิ่ ม

5,900.-
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สิ งหาคม : 31-4ก.ย.
กันยายน : 5-9 , 6-10 , 7-11 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 20-24 ,
21-25 , 26-30 , 27-1ต.ค. , 28-2ต.ค.
ตุลาคม : 1-5 , 7-11 , 8-12 , 15-19
พฤศจิ กายน : 4-8 , 5-9 , 11-15 , 12-16 , 18-22 , 19-23 , 25-29 , 26-30
ตุลาคม : 2-6 , 6-10 , 9-13 , 14-18 , 16-20
พฤศจิ กายน : 3-7 , 6-10 , 10-14 , 13-17 , 17-21 , 20-24 , 24-28 , 27-1ธ.ค.
ตุลาคม : 3-7 , 4-8 , 5-9 , 17-21
พฤศจิ กายน : 1-5 , 2-6 ,7-11 , 8-12 , 9-13 , 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25
22-26 , 23-27 , 28-2ธ.ค. , 29-3ธ.ค. , 30-4ธ.ค.

16,800.-/คน
17,200.-/คน
17,500.-/คน
17,800.-/คน

ตุลาคม : 28-1พ.ย. , 29-2พ.ย.

18,200.-/คน

ตุลาคม : 21-25 , 22-26 , 23-27 , 27-31 , 30-3พ.ย.

18,500.-/คน

ตุลาคม : 10-14 , 13-17 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 31-4พ.ย.

18,800.-/คน

ตุลาคม : 18-22 , 20-24

19,800.-/คน

ตุลาคม : 11-15 , 12-16 , 19-23

22,800.-/คน

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชั ่นชาระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชาระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด รวมถึงกรณี
เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิ ์ในการเดินทางกับทางบริษทั

ราคานี้ รวม
-
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ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
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-

ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
(ขอสงวนสิทธิ ์เอกสารเคลมประกันขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )

ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 900 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มทีส่ ั ่งเพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั ่งเพิม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว จ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ที่
อยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่น
วีซ่าด้วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า)
ค่าอาหารทีล่ ูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้ว
กรณียกเลิกการเดินทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจา
ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชั ่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการ
เดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชาระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ที ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รม
แรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
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ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทาง
แล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุท่เี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มทีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจขอ
บริษทั กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออก
ตั ๋ว เพื่อป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาด
จากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยูเ่ หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืน
ค่าใช้จา่ ยให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การตัดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิ ์สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงือ่ นไขการจองทัวร์ตามทีร่ ะบุในรายการข้างต้น
หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนทาการจอง
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