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Korea Hong Kong Winter 6 วัน 4 คืน
สัมผัสหิมะที่เกาหลีในฤดเหมันต์รับปี 2559
พักเกาหลี 3 คืน และ 1 คืน กับสายการบินระดับ 5 ดาวจาก Skytrax
One Mount Snow Park สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ซูวอน ป้อมฮวาซอง โซล
บลูเฮ้ าส์ พระราชวังเคียงบก ช็อปปิ ง้ ที่เมียงดง Drum Cat Show อาหารเกาหลีทกุ มื ้อ
พิเศษ!!! ขากลับแวะเที่ยวและช็อปปิ ง้ พร้ อมค้ างคืนที่ฮ่องกง

สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค (CX)
วันแรก
23.00 น.
วันที่สอง
01.20 น.
05.50 น.
07.55 น.
12.25 น
เที่ยง
บ่ าย

เย็น
ค่า

ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ
คณะ พร้ อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ช่องทางเข้ าที่ 6 แถว M เคาน์เตอร์ สายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เจ้ าหน้ าที่
จากบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและอานวยความสะดวกในการเช็คเอกสารและสัมภาระ
ฮ่ องกง - อินชอน – One Mount Snow Park – เมืองซูวอน – ป้ อมฮวาซอง
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เทีย่ วบินที่ CX 706
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติเช็ค แล็ป ก็อก รอเปลีย่ นเครื่ องเพื่อเดินทางสูอ่ ินชอน
เดินทางสูเ่ มืองอินชอน โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 343
ถึงท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน กรุ งโซล ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
แล้ ว ให้ ทา่ นได้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร อาหารเกาหลีแบบทัคคาลบิ (1)
มัคคุเทศก์นาท่านสัมผัสความสนุกสนานที่ One Mount Snow Park ตังอยู
้ ่ที่เมืองแหล่งท่องเที่ยวใหม่ลา่ สุดใกล้ กรุ ง
โซล เดินทางง่าย และอยู่ไม่ไกล เป็ น Theme Park แห่งความสนุกที่เนรมิตทุกพืน้ ที่ไปเต็มไปด้ วยหิมะ ลานน ้าแข็ง
และ ความเย็นแบบติดลบ ซึ่งเพิ่งเปิ ดตัวเมื่อต้ นเดือนพฤษภาคม 2556 ที่ผ่านมา ด้ วยพื ้นที่มากถึง 161,602 ตาราง
เมตร ภายในแบ่งพื ้นที่เป็ นหลายส่วนพร้ อมด้ วยสิ่งอานวยความสะดวกมากมาย เช่น Fitness & Golf, Club, Water
Park, Shopping Mall, Roof Garden, Snow Park เป็ นต้ น นอกจากนี ้ ยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทามิวสิควีดีโอเพลง
Gentleman) ของ "ไซ" หรื อ"ปาร์ ค แจ-ซัง" นักร้ องหนุม่ ชาวเกาหลีใต้ เจ้ าของเพลง"กังนัม สไตล์" ที่โด่งดังไปทัว่ โลกเมื่อ
ปี ที่ผ่านมา หรื อ แม้ กระทั่ง รายการยอดฮิ ต Running Man ก็เคยมาถ่ายทาที่นี่ จากนัน้ ท่านเดินทางสู่เมืองซูวอน
เมืองซูวอน อยูท่ างตอนใต้ ของ กรุ งโซล ห่างจากโซลประมาณ 30 กิโลเมตร เป็ นเมืองหลวงที่ใหญ่ที่สดุ ตังอยู
้ ใ่ น จัง
หวั ด คย็อ งกี ซึ่งเป็ น จังหวัด ที่ มี ป ระชากรหนาแน่น ที่ สุด ในเกาหลีใต้ เมื อ งแห่งนี ส้ วยงามด้ วยความเก่ า แก่ ข อง
โบราณสถาน สถาปั ตยกรรมที่มีชื่อเสียงและเป็ นดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สดุ คือ ป้ อมฮวาซอง ป้อมปราการและ
กาแพงโบราณที่ยงั คงสภาพสมบูรณ์ที่สดุ สร้ างขึ ้นในสมัยพระเจ้ าชองโจ กษัตริ ย์องค์ที่ 22 แห่งราชวงศ์โชซอน ปี ค.ศ.
1794 จุดประสงค์เพื่อย้ ายหลุมศพของพระบิดา ป้ อมฮวาซอง ทอดตัวยาว 5.5 กิโลเมตร ตามแนวไหล่เขาและที่
ราบ โอบล้ อม เมืองซูวอน ไว้
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบชาบู ชาบู (2)
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั Samwon Plaza Hotel หรื อระดับเทียบเท่า
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วันที่สาม
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

เย็น
ค่า
วันที่ส่ ี
เช้ า

สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – โซล – ศูนย์ โสม – Cosmetic Shop – Drum Cat Show
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารโรงแรม (3)
หลังอาหารเช้ า ให้ ท่านสนุกสนานไปกับ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของประเทศ ตังอยู
้ ่
บนทาเลสวยกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ ของกรุ งโซล ได้ รับการขนานนามว่ าเป็ นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลี
ที่นี่ ถูก ออกแบบให้ แตกต่า งกัน ในแต่ละโซน ได้ แ ก่ สวนสัตว์ , Global Fair, European Adventure, Magic Land,
American Adventure และ Ever land Speedway นอกจากนี ้ยังมีสวนสี่ฤดูซึ่งปลูกดอกไม้ ในแต่ละฤดูกาล และมี
การตกแต่งสวนสนุกให้ เข้ ากับบรรยากาศของเทศกาลนันๆ
้ โดยมีบริ ษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของสวนสนุกแห่งนี ้ (รวมค่าเข้ า
สวนสนุกแบบ Unlimited แล้ ว) หรื อนัง่ รถเข้ าไปชมสวนสัตว์ซาฟารี ซึ่งมี ไลเกอร์ สัตว์ลกู ผสมระหว่างพ่อสิงโตกับแม่
เสือที่หาชมได้ ที่นี่ที่เดียวเท่านัน้ หรื อเลือกสนุกกับเครื่ องเล่นหวาดเสียว เช่น รถไฟเหาะตีลงั กา โรงภาพยนตร์ ซีมูเล
เตอร์ ก่อนจะนาท่านเดินทางเข้ าสู่ กรุ งโซล เมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ มี หอคอยกรุ งโซล N TOWER เป็ น
จุดเด่น ซึ่งอยู่บริ เวณเนินเขานัมซาน ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยที่สงู ที่สดุ ในโลกที่ฐานของหอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ
เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก๊ จองสวนสัตว์เล็กๆ, สวนพฤกษชาติ, อาคารอนุสรณ์ผ้ รู ักชาติอนั ชุง กุน นอกจากนี ้โซล
ทาวเวอร์ ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เรื่ อง “กับดักหัวใจยัยแม่มด”
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบุลโกกิ (4)
นาท่านเดินทางชม ศูนย์ โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือ ว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดี
ที่สดุ ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุ ง
ร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรัก และนับถือ จากนัน้ นาท่ านชมCosmetic Shop เป็ นศูนย์รวมของเครื่ องสาอาง
ของเกาหลี อาทิเช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นาเข้ ามาจากทัว่ โลก
อิสระท่านเลือกซื ้อได้ ตามอัธยาศัย จากนันให้
้ ทา่ นเพลิดเพลินกับการแสดง Drum Cat Show เป็ นโชว์การตีกลองและ
เล่นเครื่ องดนตรี สากลอย่างมหัศจรรย์และสนุกสนาน เป็ นการแสดงใหม่ลา่ สุด ของบรรดาสาวๆ สวยสุด เซ็กซี่ โชว์นี ้
ได้ รับรางวัลชนะเลิศ จากปี 2008 จากประเทศอังกฤษ และปี 2009 จากเกาหลีในงานโคเรี ย เอนเตอร์ เทนเม้ น ท์
อวอร์ ต และเริ่ มเปิ ดการแสดงสุดอลังการสุดมันครัง้ แรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 กาลังเป็ นที่นิยมเป็ นอย่างมาก
ในประเทศเกาหลี และสร้ างความสนุกสนานให้ แก่นกั ท่องเที่ยว
 รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร อาหารแบบเกาหลี (5)
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Lotte City Hotel หรื อเทียบเท่า
บลูเฮ้ าส์ – พิพิธภัณฑ์ พนื ้ บ้ าน – พระราชวังเคียงบ็อค – คลองชองเกชอน – ดิวตีฟ้ รี – ศูนย์ สมุนไพร (ฮอก
เกนามู) – โรงงานพลอยสีม่วง – ตลาดเมียนดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
หลังอาหารเช้ า จากนันน
้ าท่านผ่านชม บลูเฮ้ าท์ ทาเนียบของประธา -นาธิบดี แวะถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกที่อนุสาวรี ย์รูป
นกฟี นิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็ นอมตะ พร้ อมชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน ้าพุซงึ่ ถือว่า
เป็ นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สดุ ของกรุ งโซล จากนัน้ นาท่านชม พิพิ ธภัณ ฑ์ พื น้ บ้ านแห่ งชาติเกาหลี ชมประวัติย้อน
เรื่ องราวและสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็ นมาของคนเกาหลีตงแต่
ั ้ ยคุ โบราณจนถึงปั จจุบนั ผ่านทางห้ องแสดงหุน่ จาลอง
ซึ่งท่านจะได้ ซึมซับวิถีชีวิตที่แสดงวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณี ต่างๆ ที่ผ่านมากว่า 5,000 ปี จากนันน
้ าท่าน
ชม พระราชวังเคียงบ๊ อคคุง พระราชวังเก่าแก่ที่สดุ ของราชวงศ์โชซอน สร้ างขึน้ ในปี ค.ศ.1394 โดยใช้ เป็ นศูนย์กลาง
การปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็ นทัง้ ที่ประทับ และฐานอานาจของพระเจ้ าแทโจและต่อเนื่องมาถึงกษั ตริ ย์ใน
ราชวงศ์โชซอล พระที่นงั่ คึนชองจอนถูกสร้ างขึ ้นมาเพื่อเป็ นที่วา่ ราชการ ต่อมาคณะปกครองเกาหลีของญี่ปนได้
ุ่ สร้ าง
อาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ ขึ ้นคัน่ แสดงถึงความต้ องการตัดความผูกพันระหว่างพระราชวงศ์กบั ราษฎร อาคารหลังนี ้ได้
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เที่ยง
บ่ าย

เย็น

ค่า
วันที่ห้า
เช้ า

11.00 น.
13.15 น.
16.10 น.

ถูกรื อ้ ถอนไปในโอกาสครบรอบ50ปี ของการปลดแอกจากญี่ ปนุ่ ภายในเขตพระ ราชวังยังมีพระตาหนักเคียวฮเวรู
ลักษณะเป็ นอาคารสองชัน้ โดยตัวพระตาหนักถูกสร้ างให้ ยื่นออกไปกลางสระน ้า ที่เต็มไปด้ วยฝูงหงส์ สร้ างขึ ้นเพื่อใช้
เป็ นสถานที่สาหรับจัดงานเลี ้ยงพระราชทาน พระราชวังนี ้ถือเป็ นพระราชวังที่ใหญ่ที่สดุ ของเกาหลีประกอบด้ วยหมู่
อาคารต่างๆ มากมายอาทิ พลับพลากลางน ้า, ท้ องพระโรงที่ใช้ ออกว่าราชการ ฯลฯ
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร อาหารไก่ตนุ๋ โสมเกาหลี (7)
จากนันน
้ าท่านชม คลองชองเกชอน คลองที่ถกู สร้ างมาตังแต่
้ สมัยพระเจ้ ายองโจแห่งราชวงศ์โชชอน อายุเก่าแก่กว่า
600 ปี เดิมเป็ นคลองน ้าเน่า สลัมเพียบ รถติดสุดๆ จนมีการสร้ างทางด่วนทับคลอง ไม่มีใครอยากจะเดินผ่าน ต่อมาปี
2003 รั ฐบาลได้ บูรณะคลองใหม่ ทุบ ทางด่วนทิ ง้ แล้ วทุ่ม งบกว่า 386 พัน ล้ านวอน พัฒ นาจนนา้ ใสสะอาด เป็ น
สถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจสุดฮิตของชาวกรุ งโซลและนักท่องเที่ยว ช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ ดิวตีฟ้ รี (Duty Free
Shop) ที่นี่มีสินค้ าชันน
้ าให้ ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา
เครื่ องประดับ ฯลฯ จากนันน
้ าท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี ฮอกเกนามู ซึง่ เป็ นสมุนไพรที่
ทัว่ โลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็ นสมุนไพรที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ในการบารุงตับและดูและตับของเรา ซึง่ จะเป็ น
สมุนไพรที่หาได้ ยากในปั จจุบัน ท่านจะได้ ชมการสาธิ ต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี ้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี ้
จากนันน
้ าท่านชมโรงงานพลอยสีม่วง หรื อที่เรี ยกว่า AMETHYST ที่มีชื่อในเกาหลีใต้ คนเกาหลีเชื่อว่าพลอยสีมว่ ง
นี ม้ ี พ ลัง ที่ ท าให้ ผ้ ูที่ ค รอบครองมี พ ละก าลัง แข็ งแรง เจ้ า ของโรงงานสาธิ ต ให้ ท่ า นดูถึ ง ประสิ ท ธิ ภ าพของพลอย
AMETHYST ด้ วยการให้ อาสาสมัครลองเอามือข้ างนึงจับที่แท่ง AMETHYST และมืออีกข้ างหนึ่งเอานิว้ ชี แ้ ละกับ
นิ ้วโป้งให้ เป็ นวงกลม จากนันให้
้ อาสาสมัครอีกท่านหนึ่งลองแยกนิ ้วออกจากกัน ปรากฏว่าไม่สามารถแยกออกได้
จากนันลองอี
้
กทีหนึ่ง คือมืออีกข้ างไม่แตะ AMETHYST ปรากฏว่าสามารถแยกนิ ้วออกได้ อย่างง่ายดาย ให้ ท่านได้
เลือกซื ้อแหวน จี ้ สร้ อยข้ อมือ ต่างหูที่ทาจากพลอยสีมว่ งแสนสวยเหล่านี ้
 รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร อาหารแบบบิบมิ ผับ และชาบู ชาบู (8)
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ ย่าน เมียนดง หรื อสยามสแควร์ เกาหลี หากท่านต้ องการทราบว่าแฟชัน่ ของเกาหลีเป็ นอย่างไร
ก้ าวล ้านาสมัยเพียงใดท่านจะต้ องมาที่เมียงดงแห่งนี ้ พบกับสินค้ าวัยรุ่น อาทิ เสื ้อผ้ าแฟชัน่ แบบอินเทร์ น เครื่ องสาอาง
ดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ในการช้ อปปิ ง้ อีกรูปแบบหนึง่ ซึ่ง เมียงดงแห่งนี ้จะมีวยั รุ่ นหนุม่ สาวชาวโสมไป
รวมตัวกันที่นี่กว่าล้ านคนในแต่ละวัน
นาท่านเดินทางเข้ าสูท่ ี่พกั Lotte City Hotel หรื อเทียบเท่า
สมุนไพรสนเข็มแดง - ซูปเปอร์ มาร์ เก็ต - สนามบินอินชอน - ฮ่ องกง - อิสระช็อปปิ ้ งที่ฮ่องกง
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
จากนันน
้ าท่านสู่ ศูนย์ สมุนไพรสนเข็มแดง ซึง่ ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึง่ จะใช้ ต้นสนเข็มแดงจาก
ยอดเขาที่ประเทศเกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช้ เทคโนโลยีพร้ อมกับการวิจยั ที่ประเทศเกาหลีใต้ ออกมาเป็ น น ้ามัน สน
เข็ ม แดง ก่ อ นจะได้ เวลาพอสมควรน าท่ า นเดิ น ทางสู่ท่ า อากาศยานนานาชาติ อิ น ชอน เพื่ อ เดิ น ทางกลับ สู่
กรุ งเทพฯ โดยระหว่างทางนาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งมีสินค้ าต่างๆ มากมายให้ เลือกซื ้อหาเป็ นของฝาก
เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสาเร็ จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี ้ยว ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ (ไม่มีบริ การอาหาร
กลางวัน)
ได้ เวลาพอสมควรนาท่านเดินทางสูท่ า่ อากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อเตรี ยมตัวเดินทางสูฮ่ ่องกง
ออกเดินทางสูฮ่ ่องกง โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 439
เดินทางถึงท่าอากาศยานเช็ค แลป ก๊ อก ประเทศฮ่องกง ซึง่ ตังอยู
้ บ่ นเกาะหล่านเทา หัวหน้ าทัวร์ นาท่านผ่านการตรวจ
เช็กเอกสารเข้ าเมือง จากนันมั
้ คคุเทศก์ท้องถิ่นรอรับท่านเดินทางเข้ าสูโ่ รงแรมที่พกั จากนันให้
้ ทา่ นได้ พกั ผ่อนหลังจาก
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ค่า
วันที่หก
เช้ า

เที่ยง
บ่ าย

17.05 น.
19.00 น.

การเดินทางหลายชัว่ โมง หรื อท่านสามารถเลือกเดินทางไปช็อปปิ ง้ ยังจิมซาจุย่ โดยโรงแรมที่พกั ที่จดั ให้ สามารถเดิน
ไปยังสถานีรถไฟใต้ ดินได้ อย่างสะดวก (ไม่มีบริ การอาหารค่า)
พักที่ Royal View Hotel หรื อระดับเทียบเท่า
ฮ่ องกงซิตที ้ วั ร์ - อิสระช็อปปิ ้ งที่จิมซาจุ่ย - กรุ งเทพฯ
 รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (10)
นาท่านเดินทางชมฮวงจุ้ยเก้ ามังกร และทัศนียภาพของเกาะฮ่องกง ที่ ยอดเขาวิคทอเรีย จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเกาะ
ฮ่องกง พบทัศนียภาพอันสวยงามของเกาะฮ่องกงทีเ่ ต็มไปด้ วยตึกระฟ้าความสูงเทียมเขาวิคทอเรีย แวะผ่านชมบ้ าน
คนดังและมีชื่อเสียงต่างๆ ของฮ่องกง เช่น เฉินหลง ภรรยาคนที่ 4 ของสแตนลีย์ โฮ เจ้ าของบ่อนลิสบัว ชื่อดังของมา
เก๊ า จากนันน
้ าท่านสู่ รี พลั ส์เบย์ หรื อ อ่าวน ้าตื ้น ซึง่ ตังตามชื
้
่อเรื อรบอังกฤษในศตวรรษที่ 19 ที่สง่ มาปราบปรามโจร
สลัดท้ องถิ่น อ่าวน ้าตื ้นเป็ นอ่าวทีม่ ีชื่อเสียง เป็ นแหล่งพักผ่อนในช่วงหน้ าร้ อ น ให้ ทา่ นได้ มเี วลานมัสการขอพรจากเจ้ า
แม่กวนอิม พระโพธิสตั ว์ที่ชาวพุทธทัว่ โลกนับถือ และเจ้ าแม่ทบั ทิมอันศักดิ์สทิ ธิ์ รวมทังสั
้ กการะเทพเจ้ าแห่งโชคลาภ
เดินข้ ามบันไดแห่งชีวติ และสะพานต่ออายุ ซึง่ เชื่อกันว่าถ้ าได้ ข้ามสะพานไปครัง้ หนึง่ จะมีอายุเพิม่ ขึ ้นอีก 3 ปี และ
ท่านที่กาลังมีความรักหรื อหลงรักใครอยู่ ท่านสามารถขอพรอธิษฐานสิง่ ศักดิ์สทิ ธิ์จากหินบุพเพสันนิวาส ซึง่ เชื่อกันว่า
ผู้ใดได้ สมั ผัสหินก้ อนนี ้แล้ วนึกถึงใบหน้ าคนที่รัก ท่านจะได้ สมหวังดัง่ ใจ จากนันน
้ าท่านเยีย่ มชมร้ าน Hong Kong
Jewelry เพื่อเลือกซื ้อหาเครื่ องประดับหลากหลายรูปแบบ
 รับประทานอาหารเที่ยง ณ ภัตตาคาร (11)
มีเวลาให้ ทา่ นอย่างเต็มที่เพื่อเพลิดเพลินกับการจับจ่ายสินค้ าถูกใจ ย่านจิมซาจุ่ย ถนนนาธาน แหล่งช็อปปิ ง้ ชื่อดัง
ของฮ่องกง ท่านจะได้ พบสินค้ าต่างๆ มากมายไม่วา่ จะเป็ น เครื่ องหนัง รองเท้ า เสื ้อผ้ า สิ นค้ าแบรนด์เนม น ้าหอม
เครื่ องใช้ ไฟฟ้า โทรศัพท์และคอมพิวเตอร์ มือถือแบบพกพา และอืน่ ๆ อีกมากมาย หรื อช็อปปิ ง้ สินค้ าของเด็กเล่น
ที่ Toy R'Us ที่ห้าง โอเชี่ยน เทอร์ มินลั ซึง่ เป็ นช็อปปิ ง้ คอมเพล็กซ์ทใี่ หญ่ที่สดุ ในเอเซีย โดยให้ ทา่ นได้ อิสระ ที่จิมซาจุ่ย
ได้ จนกระทัง่ ได้ เวลาพบกันที่จดุ นัดพบเพื่อเดินทางสูท่ า่ อากาศยานในการเดินทางกลับกรุงเทพฯ
ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค เที่ยวบินที่ CX 703
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ

เดินทาง 05 – 10, 09 – 14, 16 – 21 มกราคม 2559
30 มกราคม – 04 กุมภาพันธ์ , 06 – 11, 13 – 18 กุมภาพันธ์ 2559
ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็ก 1 ท่ าน พักกับ 1 ผู้ใหญ่ ท่ านละ
เด็ก 1 ท่ าน พักกับ 2 ผู้ใหญ่ มีเตียง ท่ านละ
เด็ก 1 ท่ าน พักกับ 2 ผู้ใหญ่ ไม่ มีเตียง ท่ านละ
พักเดี่ยว เพิ่มท่ านละ

19,900
19,900
19,900
19,900
5,500

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

อัตราค่ าบริการนีร้ วม
-

ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ชันทั
้ ศนาจร โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิค
โรงแรมที่พกั 3 คืน ทีเ่ กาหลี และ 1 คืน ที่ฮ่องกงตามที่ระบุในรายการ
ค่ารถรับส่ง และนาเที่ยวตลอดการเดินทาง
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-

ค่าเข้ าชมสถานที่ทอ่ งเที่ยวทุกแห่ง ตามที่ระบุในรายการ
อาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ
หัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง คอยอานวยความสะดวกแด่ทา่ นตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุ วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท
ภาษี สนามบินทุกแห่ง ภาษี น ้ามัน และค่าธรรมเนียมการบินทุกชนิดที่มี

อัตราค่ าบริการนีไ้ ม่ รวม
-

ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวทุกชนิด และค่าทิปไกด์และคนขับรถทังที
้ เ่ กาหลีและฮ่องกง (ท่านละ 750 บาทตลอดทริ ป)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวต่างๆ เช่นค่าอาหารเพิ่มเติม ค่าบริ การซัก รี ด ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีเป็ นทัวร์ กรุ๊ปเหมาทีต่ ้ องการใบกากับภาษี
และได้ ตอ่ รองราคากันสิ ้นสุดแล้ ว)
ค่าขนกระเป๋ าของสายการบิน กรณีน ้าหนักเกิน 20 ก.ก. ต่อท่าน

หมายเหตุ





มัดจาทัวร์ ทนั ทีที่กรุ๊ปยืนยันการเดินทาง ท่านละ 5,000 บาท ส่วนที่เหลือชาระก่อนออกเดินทาง 15 วัน
ทัวร์ ทกุ กรุ๊ปของบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์เดินทางโดยลูกค้ าจานวนตังแต่
้ 30 ท่านขึ ้นไป
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคา และรายการทัวร์ บางอย่างโดยไม่ต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
บริ ษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบต่อความล่าช้ า หรื อบกพร่องของสายการบิน อุบตั เิ หตุ การประท้ วงหยุดงาน เหตุสดุ วิสยั หรื อภัยทาง
ธรรมชาติทกุ ชนิด หรื อการถูกห้ ามเข้ าประเทศ ไม่วา่ ด้ วยเหตุผลใดๆ ทังสิ
้ ้น
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