KOREA WINTER’S SOUL
โรงแรม/ทีพัก ซูวอน 1 คืน และ โซล 2 คืน สายการบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเทียวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
วัน
โปรแกรมการเดินทาง
1
2

3

4

5

โรงแรม/ทีพัก

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน I เกาะนามิ I ปั น RAIL BIKE I
สะพานกระจก I อิสระเล่นสกี (ไม่รวมค่าเข้ าลานสกี ค่าอุปกรณ์และชุดสําหรับเล่นสกี)
หรื อ ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่รวมบัตรเข้ า) **กรณีทสกี
ี กลางแจ้ งปิ ดจะเข้ า ONEMOUNT
SNOW PARK แทน**
สตรอว์เบอรี ฟาร์ม I วัดวาวูจองซา I ทําข้ าวห่อสาหร่าย+ชุดฮันบก+ถ่ายภาพ 3 มิติ I สวนสนุก
EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื องเล่นไม่จํากัด) I สวนลอยฟ้า SEOULLO 7017
ศูนย์นามั
ํ นสนแดง I ศูนย์พลอยอเมทิส I ศูนย์เวชสําอาง I ศูนย์สมุนไพร I
พระราชวังชางด็อก I ศูนย์รวมของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS STORE I ศูนย์การค้ า
แฟชันแห่งเกาหลีทงแดมุน I DONGDAEMUN DESIGN PLAZA (DDP) I ชมบรรยากาศ
ดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN I นังรถชมบรรยากาศของแม่นําฮัน
NSEOUL TOWER (ไม่รวมลิฟท์) I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I
ศูนย์โสม I SUPERMARKET

BENIKEA
SUWON HOTEL
หรื อเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรือ
เทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
-
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KOREA WINTER’S SOUL
โปรแกรมท่องเทียวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน

1

คณะเดินทางพร้ อมกันทีจุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน 4 ณ เคาน์เตอร์ สาย
การบิน EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY โดยมีเจ้ าหน้ าทีจากบริ ษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ และอํานวยความ
สะดวกในเรื องของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน (**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ ตให้ แก่เจ้ าหน้ าทีในวันเดินทาง)
หลังจากเช็คอิน และโหลดสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว นําท่านออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้

ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

ข้ อแนะนําเพือความสะดวกในการเข้ ารับการตรวจค้ นก่อนขึนเครืองบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้ องบรรจุใน

ภาชนะทีมีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลติ ร สําหรับภาชนะทีเกิน 100 มิลลิลิตร แม้ จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้ อยก็ไม่สามารถนําติดตัวขึนเครื องบินได้ ภาชนะทังหมดต้ องใส่รวมกันไว้ ในถุงพลาสติกใส ซึงเปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวทีได้ รับการยกเว้ น ได้ แก่ นม และอาหารสําหรับเด็กทารกในปริ มาณ
ทีเหมาะสม รวมถึงยาทีมีเอกสารกํากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ทีซือจากร้ านค้ าปลอดอากร (DUTY FREE
SHOPS) ทีท่าอากาศยานต้ องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มรี ่องรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้
ซือ ณ วันทีเดินทาง เพือนําไปแสดงต่อเจ้ าหน้ าที ณ จุดตรวจค้ น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนําของเหลว ขึน
เครื องแตกต่างกัน การนําผลิตภัณฑ์ของสดทีทําจากสัตว์ไม่วา่ เนือหมู เนือวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาตให้ นาํ เข้ าประเทศเพือ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ
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2

เช้ า

ท่ าอากาศยานนานาชาติอินชอน I เกาะนามิ I ปั น RAIL BIKE I
สะพานกระจก I อิสระเล่ นสกี (ไม่ รวมค่ าเข้ าลานสกี ค่ าอุปกรณ์ และชุดสําหรับ
เล่ นสกี) หรื อ ONEMOUNT SNOW PARK (ไม่ รวมบัตรเข้ า) **กรณีทสกี
ี กลางแจ้ ง
ปิ ดจะเข้ า ONEMOUNT SNOW PARK แทน**
เกาะนามิ
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติอินชอนประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้ เร็ วขึน 2
ชัวโมงเพือให้ ต รงกับ เวลาท้ องถิ นของประเทศเกาหลี) หลัง จากผ่า นพิธี การตรวจคนเข้ าเมืองและ
ศุลกากรแล้ ว นําท่านเดินทางสูท่ า่ เรือเฟอร์ รีเพือข้ ามฟากไปยัง เกาะนามิ เกาะบรรยากาศโรแมนติก ขึน
ชือเรื องทัศนียภาพอันงดงาม ตัวเกาะมีลกั ษณะเป็ นรูปพระจันทร์ เสียว ตังอยู่กลางทะเลสาบซองเพียง
บนเกาะจะอุดมสมบูรณ์ไปด้ วยธรรมชาติมากมายให้ ท่านได้ ดืมดํา ทังทิวสนเรี ยงรายเป็ นทาง อุโมงค์
ต้ นแปะก๊ วย ต้ นเกาลัด ต้ นเมเปิ ล ดอกไม้ นานาพรรณ และยังความพิเศษคือเป็ นสถานทีถ่ายทําซีรีส์โร
แมนติกชือดังเรื อง WINTER SONATA นักท่องเทียวจึงนิยมพากันมาถ่ายภาพคู่กบั รู ปปั นพระนาง 'เบ
ยองจุนและแชงจีอู' นอกจากนีมีกิจกรรมอีกมากมายให้ ทํา มีร้านอาหาร พิพิธภัณฑ์ ร้ านขายของที
ระลึก ฯลฯ ให้ ทา่ นเดินเทียวชมได้ อย่างไม่ร้ ูเบือ

เทียง

ดักคาลบี (DAKGALBI)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วยเมนู ดักคาลบี (DAKGALBI) ไก่ผดั
เผ็ดบาร์ บีคิวเกาหลี อาหารยอดนิยมของคนเกาหลี โดยวิธีการนําเนือไก่ทีหันเป็ นชิน ๆ และผักต่าง ๆ
มาผัดรวมกันกับซอสบาร์ บีคิวในกระทะเหล็กแบนขนาดใหญ่

บ่าย

RAIL BIKE
หลังจากรับประทานอาหารกลางวันเสร็ จ นําท่านไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการปั นจักรยานบน
รางรถไฟหรื อ "RAIL BIKE" ซึงเป็ นกิจกรรมใหม่ลา่ สุดทีชาวเกาหลีกําลังนิยมมากในปั จจุบนั นอกจาก
จะเป็ นการออกกําลังกายแล้ ว ท่านยังจะได้ อมเอมกั
ิ
บธรรมชาติทีสวยงามตลอดเส้ นทางอีกด้ วย

สะพานกระจก
จากนันพาทุกท่านพบกับประสบการณ์สดุ ตืนเต้ นในการชมสะพานกระจกแก้ ว พร้ อมชมวิว
สองข้ างทางจากบนสะพาน
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ลานสกีรีสอร์ ท
จากนันพาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ ท ทุกท่านจะได้ สมั ผัสหิมะและเก็บบรรยากาศเป็ นที
ระลึกก่อนจะไปสนุกกับการเล่นสกี ซึงลานสกีแห่งนีมีความพิเศษด้ วยเนินหิมะทีมีความสูงไม่ตํากว่า 1
กิโลเมตรขึนไป กล่าวกันว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่ แต่ในขณะเดียวกันก็มีทางวิงสําหรับมืออาชีพ
มีเนินรู ปตัวเอสเป็ นตัวเชือมระหว่างยอดเนินและพืนด้ านล่างมาให้ ทา่ นได้ โชว์ฝีมือกันเต็มที
(** ไม่รวมค่าเข้ าลานสกี ค่าเช่าชุด+อุปกรณ์สกีและครู ฝึก **)
**การเตรี ยมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม เสือแจ็คเก็ตกันนําหรือผ้ าร่ม กางเกงรัดรู ป ถุงมือสกี ผ้ าพันคอ
แว่นกันแดด เป็ นต้ น ขอคําแนะนําและฝึ กวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถินก่อนลงสนามจริ ง เพือความ
ปลอดภัยของท่านเอง**
**ในกรณีทีลานสกีกลางแจ้ งปิ ด เราจะพาท่านสู่ลานสกีในทีร่ ม ONEMOUNT SNOWPARK แหล่ง
ท่องเทียวใหม่ลา่ สุดใกล้ กรุ งโซล มีสิงอํานวยความสะดวกมากมาย เช่น FITNESS &GOLF, CLUB,
WATER PARK, SHOPPING MALL หากท่านใดทีไม่สนใจเล่น SNOW PARK สามารถเดินช็อปปิ งได้
ตามอัธยาศัย มีทงั H&M, ADIDAS และมีแบรนด์ชนนํ
ั าอีกมากมาย นอกจากนียังสามารถเล่นเครื อง
เล่นหลากหลายชนิดทัง บันจีจัมพ์, ไม้ ลากเลือน, ม้ าหมุน, สไลเดอร์ (ไม่รวมบัตรเข้ า)

เย็น

พุลโกกิ (BULGOGI)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย พุลโกกิ (BULGOGI) ส่วนผสมจะมีเนือ
หมู โดยการนําเนือสัตว์มาหันเป็ นชินบาง ๆ แล้ วหมักกับเครื องปรุงต่าง ๆ ก่อนนําไปต้ มนําขลุกขลิก

หลังจากนันนําท่านเข้ าสู่ทีพัก BENIKEA SUWON HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

3
เช้ า

สตรอว์ เบอรี ฟาร์ ม I วัดวาวูจองซา I ทําข้ าวห่ อสาหร่ าย+ชุดฮันบก+TRICK
ART I สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้ าและเครื องเล่ นไม่ จาํ กัด) I สวนลอย
ฟ้ า SEOULLO 7017
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
สตรอว์ เบอร์ รีฟาร์ ม
เช้ านีนําท่านเข้ าสู่ สตรอว์เบอร์ รีฟาร์ ม ให้ ท่านได้ ชิมสตรอว์เบอร์ รีสด ๆ ฉํา ๆ พร้ อมทังเรี ยนรู้
วิธีการปลูกสตรอว์เบอร์ รีของชาวเกาหลีให้ ได้ ผลผลิตดีและรสชาติหวานหอมชวนรับประทาน ซึงท่าน
จะสามารถซือความอร่ อยกลับไปเป็ นของฝากให้ คนทางบ้ านได้ ด้วย (**หมายเหตุ : การเก็บขึนอยู่กบั
จํานวนตามทีชาวเกษตรกําหนด และขึนอยูก่ บั ผลิตผลในแต่ละสัปดาห์)
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วัดวาวูจองซา
นําท่านเดินทางไปสักการะสิงศักดิสิทธิ ณ วัดวาวูจองซา ชมความงามของเศียรพระพุทธรู ปสี
ทองตระการตาขนาดใหญ่ทีมีความสูงถึง 8 เมตร ได้ รับการบันทึกจากกินเนสบุ๊คว่าเป็ นรูปสลักไม้ ทีมี
ขนาดใหญ่ทีสุดในโลก ซึงประดิษฐานอยูบ่ นกองหินด้ านหลังสระนําขนาดย่อม โดยบริเวณรอบสระจะมี
พระพุทธรู ปองค์เล็ก ๆ วางเรี ยงราย นอกจากนีวัดวาวูจองซายังเป็ นทีเก็บรักษาระฆังทีใช้ ตีในพิธีเปิ ด
กีฬาโอลิมปิ กในปี ค.ศ.1988 อีกด้ วย

เทียง

บาร์ บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย เมนู บาร์ บีคิวเกาหลี (BBQ
KOREA) อาหารปิ งย่างสไตล์เกาหลีรับประทานพร้ อมเครื องเคียงของเกาหลี

บ่าย

กิมบับ
นําท่านร่วมเรียนรู้วฒ
ั นธรรมกับการเรี ยนทําข้ าวห่อสาหร่าย กิมบับ อาหารประจําชาติเกาหลี
ซึงเป็ นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทยอีกเมนูหนึง

ชุดฮันบก
จากนันเชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึงของชาวเกาหลีโดยการแต่งกายด้ วย ชุดฮันบก ชุดประจํา
ชาติ พร้ อมถ่ายรู ปเป็ นทีระลึก ถ่ายภาพกับฉาก 3 มิติ ไปอวดคนทางบ้ าน

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
จากนันให้ เวลาทุกท่านเต็มอิมกับสวนสนุกทีดีทีสุดของเกาหลี สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ด้ วย
บัตร SPECIAL PASS TICKET ทีสามารถเล่นเครื องเล่นต่าง ๆ ได้ ทกุ ชนิดอย่างไม่จํากัด เช่น ทีเอ็กซ์
เพรส, รถไฟเหาะ, โรงหนังสามมิติ, บ้ านผีสงิ หมุน ฯลฯ ท่านยังสามารถเข้ าซาฟารี เพือชมไลเกอร์ แฝดคู่
แรกของโลกและความน่ารักของเจ้ าหมีทีสามารถสือสารกับคนได้ นอกจากนียังมีสวนดอกไม้ สีสนั
สวยงามให้ ได้ เก็บภาพกัน

Seoullo 7017
พาท่านสู่ “Seoullo 7017” สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของกรุ งโซล เป็ นสถานที
ท่องเทียวล่าสุดทีเกิดจากการปรับปรุงทัศนียภาพบริ เวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้ กลายเป็ น
ถนนลอยฟ้า ใช้ เป็ นทีพักผ่อนหย่อนใจสําหรับประชาชนและนักท่องเทียว ซึงสะพานนีจะเป็ นพืนทีสี
เขียว (Seoul’s Botanical Skyline Park) ทีเต็มไปด้ วยต้ นไม้ และดอกไม้ กว่า 200 สายพันธุ์ ทีมาของชือ
5 | KOREA WINTER'S SOUL

Seoullo 7017 มาจากการประกอบคําว่า Seoul (โซล) เข้ ากับ lo (โล) ทีหมายถึงการเดิน ส่วน
เลข 70 หมายถึ งปี ที เริ มก่ อ สร้ างสะพานแห่ง นี (1970) เลข 17 หมายถึงปี ทีแล้ ว เสร็ จ (2017) โดย
เส้ นทางทีเปิ ดนันจะเชือม 17 เส้ นทางรอบกรุงโซล ตังแต่สถานี Hoehyeon ทีตลาดดงแดมุนไปยังภูเขา
ชาบู
SHABU)
นัมซานชาบู
และ (SHABU
Seoul Station
Square ทีสถานีรถไฟโซล และบางเส้ นทางจะมีความสูงจากพืนถึง 17
ภัตตาคาร
การท่วทัานด้
ย ชาบู
เมตร ทําให้รับเห็ประทานอาหารเย็
นวิวของหอคอย นN ณ
Seoul
Towerบริและทิ
ศน์วรอบ
ๆ ได้ชาบู
อย่า(SHABU
งชัดเจน SHABU) สุกีสไตล์
เกาหลี ทานพร้ อมข้ าวสวยและเครื องเคียงเกาหลีทีรสชาติถกู ปากคนไทย

เย็น

เย็น

ชาบูชาบู(SHABU SHABU)
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วยเมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU) ต้ มในนําซุป
ปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้ อมข้ าวสวยและเครื องเคียงเกาหลีทีรสชาติถกู ปากคนไทย

หลังจากนันนําท่านเข้ าสู่ทีพัก BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

4

เช้ า

ศูนย์ นํามันสนแดง I ศูนย์ พลอยอเมทิส I ศูนย์ เวชสําอาง I ศูนย์ สมุนไพร
I พระราชวังชางด็อก I ศูนย์ รวมของวัยรุ่ นเกาหลีเมียงดง I LINE FRIENDS
STORE I ศูนย์ การค้ าแฟชันแห่ งเกาหลีทงแดมุน I DONGDAEMUN
DESIGN PLAZA (DDP) I ชมบรรยากาศดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN I
นังรถชมบรรยากาศของแม่ นําฮัน
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
ศูนย์ นามั
ํ นสนเข็มแดง
เช้ านีพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์นามั
ํ นสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีทีมี
สรรพคุณช่วยชะล้ างไขมันในเส้ นเลือด ป้องกันการอุดตันของเส้ นเลือด และชมการสาธิตให้ ทา่ นได้ เห็น
ภาพอย่างชัดเจนยิงขึน

ศูนย์ พลอยอเมทิส
จากนันนําท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรื อพลอยสีม่วงทีมีชือเสียงของประเทศเกาหลี
ซึงชาวเกาหลีเชือว่าถ้ าได้ มีพลอยชนิดนีติดตัวไว้ จะทําให้ มีโชคลาภและสิงดี ๆ เกิดขึนในชีวิต
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ศูนย์ เวชสําอาง
สุดท้ ายก่อนรับประทานอาหารกลางวัน พาท่านสู่ ศูนย์เวชสําอาง ให้ ทา่ นได้ เลือกซือ
เครื องสําอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา เช่น ครีมนําแตก, ครี มโบท็อกซ์, ครี มหอยทาก ฯลฯ

เทียง

ซัมเกทัง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย ซัมเกทัง หรื อเมนูไก่ตนุ๋ โสม
(SAMGYETANG) เป็ นอาหารทีนิยมรับประทานกันในชาววังสมัยก่อน ภายในตัวไก่จะมีข้าว รากโสม
พุทราแดง เสิร์ฟพร้ อมเครื องเคียงทีเรี ยกว่า กักตุกี เส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริ กไทยดํา และเกลือ เสิร์ฟ
ท่านละ 1 ตัว ในหม้ อดินร้ อน

บ่าย

ศูนย์ สมุนไพร

นําท่านเข้ าชม ศูนย์สมุนไพร หรื อ ฮ็อกเกตนามู ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็
อกเกต ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ยว ดีสาํ หรับบุคคลทีนิยมดืมชา กาแฟ นําอัดลม ฯลฯ
เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้ างสารพิษทีตกค้ างหรือไขมันทีสะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ ตบั
หรื อไตของท่านแข็งแรงขึน และยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านอีกด้ วย

พระราชวังชางด็อกกุง
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง ซึงเป็ นพระราชวังหลวงวังทีสองทีสร้ างต่อจาก
พระราชวังเคียงบ็อกกุง ในปี ค.ศ.1405 เป็ นพระราชวังทีมีความสําคัญอย่างมากต่อกษัตริ ย์หลายๆ
พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ทีมีสภาพดีและสมบูรณ์ทีสุดใน 5 พระราชวังหลวงทังหมดทียังคงเก็บรักษา
ไว้ และทีนียังได้ รับการขึนทะเบียนจาก UNESCO ว่าเป็ น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997

เมียงดง
เอาใจคอช้ อปปิ งกับ แหล่ง ช้ อ ปปิ งยอดฮิ ต ที คนไทยรู้ จัก กัน ดี เมีย งดง เป็ นย่า นทีได้ ชือว่า
รวบรวมแฟชันแบรนด์ ชันนํ าไว้ ม ากมาย ท่า นสามารถหาซือสินค้ า ได้ อย่า งหลากหลายทังเสือผ้ า ,
รองเท้ า, กระเป๋ า, เครื องสําอาง และยังมี เครื องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดีวีดีหนังและซีรีย์ยอดฮิต
เรี ยกว่าแค่ทีนีทีเดียวก็สามารถหาซือได้ ทกุ อย่างทีท่านต้ องการ
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LINE FRIENDS STORE
นอกจากนีท่านสามารถพบกับร้ าน LINE FRIENDS STORE ทีจําหน่ายสินค้ าของทีระลึก
เกียวกับตัวการ์ ตนู LINE ซึงแต่ละตัวจะมีสนิ ค้ าทีระลึกให้ เลือกซือหลากหลายชนิด เช่น สมุดโน้ ต ตุ๊กตา
เคสโทรศัพท์ เสือผ้ า กระเป๋ า เครื องเขียน ฯลฯ ภายในร้ านยังมีมุมน่ารัก ๆ ให้ ถ่ายรู ปกันได้ อย่างจุใจ
โดยเฉพาะไฮไลท์ สํ า คัญอย่า งเจ้ า หมี บ ราวน์ ตัว ใหญ่ ย ัก ษ์ ที ตังอยู่ด้ า นหน้ า ที ใครไปใครมาก็ ต้ อ ง
ถ่ายภาพเป็ นทีระลึกแม้ กระทังคนเกาหลีเอง

ทงแดมุน
จากนันนํา ท่า นช็อปปิ งต่อที ศูนย์ การค้ าแฟชันแห่งเกาหลีทงแดมุน มีจุด เด่นคือมักมีการ
แสดงเปิ ดหมวกจากผู้ทีมีความสามารถมากมายให้ รับชม นอกจากนีท่านยังสามารถเดินข้ ามฝั งไปชม
ตึก DDP หรื อ DONGDAEMUN DESIGN PLAZA ซึงเป็ นสถานทีสําหรับจัดแสดงงานศิลปะ อีเวนท์
นิทรรศการต่าง ๆ ซึงรวมไปถึงดอกไม้ ไฟ LED ROSE GARDEN ด้ วย การจัดแสดงขึนอยู่กับสภาพ
ภูมิอากาศ

โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัต ตาคารบริ ก ารท่า นด้ วย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)
วิธี ก ารทํา คือ หันเนื อสัตว์ เ ป็ น ชิ นบาง ๆ แล้ ว หมัก กับ เครื องปรุ ง ต่า ง ๆ ก่ อนนํ า ไปต้ ม นํ าขลุก ขลิก
สามารถทานได้ ทงแบบย่
ั
างและต้ ม

หลังจากนันนําท่านเข้ าสู่ทีพัก BENIKEA SEOUL HOTEL
หรื อเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

5
เช้ า

N SEOUL TOWER (ไม่ รวมลิฟท์ ) I DUTY FREE I คลองชองเกซอน I
ศูนย์ โสม I SUPERMARKET
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม
N SEOUL TOWER
เช้ านีนําท่านสู่ หอคอยกรุ งโซล N SEOUL TOWER ตังอยู่บนเขานัมซาน ซึงเป็ น 1 ใน 18
หอคอยทีสูงทีสุดในโลก ฐานของหอคอยมีสงน่
ิ าสนใจต่าง ๆ มากมาย เช่น ศาลาแปดเหลียมปาลกัก
จอง, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ ผ้ รู ักชาติอัน ชุง กุน อิสระให้ ทุกท่านได้ เดินเล่นและถ่ายรู ปคู่
หอคอยตามอัธยาศัย รวมไปถึงชมไฮไลท์ของทีนีคือการคล้ องกุญแจคูร่ ัก (ไม่รวมค่าขึนลิฟท์)
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DUTY FREE
จากนันเอาใจคอช้ อปปิ งอีกครังโดยการพาช้ อปสินค้ าปลอดภาษี ที ดิวตีฟรี (DUTY FREE)
ทีนีมีสนิ ค้ าชันนําให้ ทา่ นได้ เลือกซือมากมายกว่า 500 ชนิด ทัง นําหอม, เสือผ้ า, เครื องสําอาง, กระเป๋ า,
นาฬิกา, เครื องประดับ ฯลฯ

คลองชองเกชอน
จากนันผ่านชม คลองชองเกชอน เป็ นคลองโบราณในสมัยราชวงศ์โชซอน อายุกว่า 600 ปี มี
ความยาวประมาณ 5.84 กิโลเมตร ไหลผ่านใจกลางกรุ งโซล ปั จจุบนั คลองชองเกชอนได้ กลายเป็ น
แหล่งท่องเทียวทีสําคัญ มีร้านอาหาร ร้ านกาแฟ ให้ ได้ นงดื
ั มดํากับบรรยากาศทังตอนกลางวันและตอน
กลางคืน

เทียง

จิมดัก
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้ วย เมนูจิมดัก (JIMDAK) เป็ นเมนูไก่
ประกอบด้ วยวุ้นเส้ น เกาหลี คลุกด้ วยนําซุป รสชาติกลมกล่อม เสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อน ๆ กับเครื อง
เคียงเกาหลี

บ่าย

ศูนย์ โสม
จากนันพาท่านรู้จกั และเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร ที ศูนย์โสม โดย
เกาหลีใต้ เป็ นประเทศทีมีการผลิตโสมเกาหลีทีมีคณ
ุ ภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคุณประโยชน์
นานัปการ เช่น ช่วยทําให้ จิตใจสงบ, เพิมพละกําลัง ช่วยบํารุงหัวใจ ฯลฯ

SUPERMARKET
หลังจากนันได้ เวลานําท่านสู่ สนามบินอินชอน เพือเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ ระหว่าง
ทางแวะช็อปปิ งที SUPERMARKET เพือซือของฝากทีระลึก มีร้านขนมพืนเมืองเกาหลีหลากหลายชนิด
กิมจิ ไก่ตนุ๋ โสมทีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว ฯลฯ
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ได้ เวลานําท่ านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ

KOREA WINTER’S SOUL
#อัตราค่าบริการ
เดือน พฤศจิกายน 2019
พีเรียดเดินทาง
20 – 24 พฤศจิกายน
21 – 25 พฤศจิกายน
22 – 26 พฤศจิกายน
23 – 27 พฤศจิกายน
24 – 28 พฤศจิกายน
25 – 29 พฤศจิกายน
26 – 30 พฤศจิกายน
27 – 01 พฤศจิกายน
28 – 02 พฤศจิกายน
29 – 03 พฤศจิกายน
30 – 04 พฤศจิกายน

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง

16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-

16,900.16,900.16,900.15,900.15,900.15,900.15,900.16,900.16,900.16,900.16,900.-
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เดือน ธันวาคม 2019
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 ธันวาคม
02 – 06 ธันวาคม
03 – 07 ธันวาคม
04 – 08 ธันวาคม
05 – 09 ธันวาคม
06 – 10 ธันวาคม
07 – 11 ธันวาคม
08 – 12 ธันวาคม
09 – 13 ธันวาคม
10 – 14 ธันวาคม
11 – 15 ธันวาคม
12 – 16 ธันวาคม
13 – 17 ธันวาคม
14 – 18 ธันวาคม
15 – 19 ธันวาคม
16 – 20 ธันวาคม
17 – 21 ธันวาคม
18 – 22 ธันวาคม
19 – 23 ธันวาคม
20 – 24 ธันวาคม
21 – 25 ธันวาคม
22 – 26 ธันวาคม
23 – 27 ธันวาคม
24 – 28 ธันวาคม
25 – 29 ธันวาคม
26 – 30 ธันวาคม
27 – 31 ธันวาคม
28 – 01 ธันวาคม
29 – 02 ธันวาคม
30 – 03 ธันวาคม
31 – 04 ธันวาคม

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง

16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.20,900.22,900.23,900.23,900.22,900.20,900.-

16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.18,900.18,900.18,900.18,900.19,900.20,900.22,900.23,900.23,900.22,900.20,900.-
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เดือน มกราคม 2020
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 มกราคม
02 – 06 มกราคม
03 – 07 มกราคม
04 – 08 มกราคม
05 – 09 มกราคม
06 – 10 มกราคม
07 – 11 มกราคม
08 – 12 มกราคม
09 – 13 มกราคม
10 – 14 มกราคม
11 – 15 มกราคม
12 – 16 มกราคม
13 – 17 มกราคม
14 – 18 มกราคม
15 – 19 มกราคม
16 – 20 มกราคม
17 – 21 มกราคม
18 – 22 มกราคม
19 – 23 มกราคม
20 – 24 มกราคม
21 – 25 มกราคม
22 – 26 มกราคม
23 – 27 มกราคม
24 – 28 มกราคม
25 – 29 มกราคม
26 – 30 มกราคม
27 – 31 มกราคม
28 – 01 กุมภาพันธ์
29 – 02 กุมภาพันธ์
30 – 03 กุมภาพันธ์
31 – 04 กุมภาพันธ์

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง

17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.-

17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.-
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เดือน กุมภาพันธ์ 2020
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 กุมภาพันธ์
02 – 06 กุมภาพันธ์
03 – 07 กุมภาพันธ์
04 – 08 กุมภาพันธ์
05 – 09 กุมภาพันธ์
06 – 10 กุมภาพันธ์
07 – 11 กุมภาพันธ์
08 – 12 กุมภาพันธ์
09 – 13 กุมภาพันธ์
10 – 14 กุมภาพันธ์
11 – 15 กุมภาพันธ์
12 – 16 กุมภาพันธ์
13 – 17 กุมภาพันธ์
14 – 18 กุมภาพันธ์
15 – 19 กุมภาพันธ์
16 – 20 กุมภาพันธ์
17 – 21 กุมภาพันธ์
18 – 22 กุมภาพันธ์
19 – 23 กุมภาพันธ์
20 – 24 กุมภาพันธ์
21 – 25 กุมภาพันธ์
22 – 26 กุมภาพันธ์
23 – 27 กุมภาพันธ์
24 – 28 กุมภาพันธ์
25 – 29 กุมภาพันธ์
26 – 01 มีนาคม
27 – 02 มีนาคม
28 – 03 มีนาคม
29 – 04 มีนาคม

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง

16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.-

16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.16,900.16,900.16,900.17,900.17,900.17,900.16,900.-
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เดือน มีนาคม 2020
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 มีนาคม
02 – 06 มีนาคม
03 – 07 มีนาคม
04 – 08 มีนาคม
05 – 09 มีนาคม
06 – 10 มีนาคม
07 – 11 มีนาคม
08 – 12 มีนาคม
09 – 13 มีนาคม
10 – 14 มีนาคม
11 – 15 มีนาคม
12 – 16 มีนาคม
13 – 17 มีนาคม
14 – 18 มีนาคม
15 – 19 มีนาคม
16 – 20 มีนาคม
17 – 21 มีนาคม
18 – 22 มีนาคม
19 – 23 มีนาคม
20 – 24 มีนาคม
21 – 25 มีนาคม
22 – 26 มีนาคม
23 – 27 มีนาคม
24 – 28 มีนาคม
25 – 29 มีนาคม
26 – 30 มีนาคม
27 – 31 มีนาคม
28 – 01 เมษายน
29 – 02 เมษายน
30 – 03 เมษายน
31 – 04 เมษายน

สายการบิน

ราคาผู้ใหญ่

ราคาเด็กไม่ เสริมเตียง

14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.13,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.-

14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.13,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.16,900.16,900.16,900.15,900.14,900.14,900.15,900.-

14 | KOREA WINTER'S SOUL

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ

+ หากท่านต้ องการห้ องสําหรับพักเดียว สามารถจ่ายเพิมเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผู้ใหญ่
+ หากท่ านต้ องการเดินทางแบบไม่ ใช้ ตัว (JOIN LAND) คิดราคาท่ านละ 8,900.-บาท/ท่ าน
*กรุณาอ่ านรายละเอียดโปรแกรมและเงือนไขต่ างๆให้ ละเอียดก่ อนยืนยันการจอง*
เจ้ าหน้ าทีจะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน!!!
หากมีการเปลียนแปลงจะรีบแจ้ งให้ ทราบ หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้ าหน้ าทีทันที
***ลูกค้ ามีความจําเป็ นต้ องเข้ าร้ านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้ แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสําอาง, ศูนย์นามั
ํ นสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส
หากท่านไม่ต้องการเข้ าร้ านดังกล่าว บริษัทขอสงวนสิทธิในการเก็บค่าบริการเพิมท่านละ 300 USD***
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชําระส่วนทีเหลือทังหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
********มัดจําขันตํา 5,000.- บาท/ท่าน/ทริ ป******

อัตราทัวร์ รวม











ค่าตัวเครื องบินไป-กลับ ตามเส้ นทางทีระบุในรายการชันทัศนาจร ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าอาหารทุกมือ ตามทีระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 หรื อ 3 ท่าน ตามโรงแรมทีระบุ หรื อเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทียวตามรายการ
ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งทีมี
ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 หรือ 20 กก.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้ าสวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ เครื องเล่นไม่จํากัด
ปลักไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ ไม่ รวม
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื องดืมทีสังเพิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสังเพิมกรุ ณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิมเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิน ท่านละ 1,200 บาท หรื อ 40,000 วอน ต่อท่านตลอดทังทริป
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หากผู้เดินทางไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคา่ ใช้ จ่ายเพิมเติม 5,000 บาท
ค่าภาษี มลู ค่าเพิม 7% และภาษี หกั ณ ทีจ่าย 3%
ค่านําหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15-20 กก.)
ค่าวีซา่ สําหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ ต 2.ใบประจําตัวคนต่างด้ าว 3.ใบสําคัญถินที
อยู่ 4.สํ า เนาทะเบี ย นบ้ า น(ถ้ า มี ) 5.สมุด บัญ ชี เ งิ น ฝาก(ถ้ า มี ) 6.รู ป ถ่ า ยสี 2 นิ ว 2 รู ป แล้ ว ทางบริ ษั ท ฯจะเป็ น
ผู้ดําเนินการยืนวีซา่ ให้ ทา่ นโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าวเจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทํา
เรื องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยืนวีซา่ )
 ค่าลิฟท์ที N SEOUL TOWER





หมายเหตุ
 จํานวนผู้เดินทาง ขันตํา ผู้ใหญ่ 20 ท่าน ขึนไป
 เทียวบิน ราคา รายการท่องเทียว และอาหาร สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบ
ล่วงหน้ า (คํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ)
 ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงเทียวบินและตารางการบินทังไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
 กรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมือง, เจ้ าหน้ าทีกรมแรงงานทังทีไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ ทา่ นเดินทางออกหรื อเข้ า
ประเทศ เนืองจากมีสิงผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้ อง การกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้ า
ออกเมือง หรื อในกรณีอืนๆ การพิจารณาเป็ นเอกสิทธิและวิจารณญาณของเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองและเจ้ าหน้ าที
กรมแรงงานเท่านัน ซึงอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท ไม่สามารถทําการเลือนวันหรื อคืนเงินได้ (เนืองจากตัว
เครื องบินเป็ นตัวราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมูค่ ณะ) ทังนีบริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ ไม่คืนค่าทัวร์ หรื อค่าบริ การไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทังสิน
 หนังสือเดินทาง (Passport) ของท่าน นับจากวันทีเดินทางไปและกลับ ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานมากกว่า 6 เดือนขึนไป
และต้ องเหลือหน้ ากระดาษพอให้ เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้ องอยู่ในสภาพทีสมบูรณ์
ไม่ชํารุด หรื อฉีกขาด
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล
 หลังจากได้ รับเอกสารเรี ยกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชําระเงินพร้ อม
หน้ าพาสปอร์ ตของผู้เดินทาง และชําระเงินทังหมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสินหากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เทียวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชําระค่าใช้ จ่ายให้ กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
 ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุทีเกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทียวเอง
 เมือท่า นตกลงชํา ระเงิ นไม่ว่าทังหมดหรื อบางส่ว นกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษั ทฯ จะถือว่า ท่า นได้ ย อมรับในเงือนไข
ข้ อตกลงต่างๆ ทีได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
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 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นีได้ ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยู่กบั
เวลาการจราจร สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อืนๆทีอาจเกิดขึนได้ ทังนีเพือความปลอดภัยและประโยชน์ ของผู้
เดินทางเป็ นสําคัญ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มสี ทิ ธิ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสินแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอาํ นาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน
 ในกรณีทีลูกค้ าตังครรภ์ ต้ องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเทียวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจาก
วันทีเดินทาง และต้ องแจ้ งให้ ทางบริ ษัททราบล่วงหน้ า
 กรณีกรุ๊ ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรี ยน กรุ๊ปดูงาน ไม่สามารถใช้ ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณีทีท่านซือเฉพาะแพ็คเกจทัวร์ ไม่รวมตัวเครื องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ
1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

การยกเลิก

- ต้ องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านัน คืนเงินค่าบริการร้ อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิไม่คืนค่าทัวร์ ทกุ กรณี
- ในกรณีกรุ๊ปส่วนตัว กรุ๊ปเหมา กรุ๊ปนักเรียน กรุ๊ปดูงาน เมือชําระแล้ วไม่สามารถคืนเงินใดๆ ทังสิน

ช่ วงเทศกาล ไม่สามารถยกเลิกหรื อเปลียนชือผู้เดินทางได้

กรุ๊ปทีเดินทางต้ องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั
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