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Tour Code ทัวร์เกาหลี เก็บสตรอว์เบอร์รี่ เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมงานเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์

ทัวร์เกาหลี เก็บสตรอว์เบอร์รี่ เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ชมงานเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน
สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์

บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ออกเดินทางสู่ เมืองฮวาชอน จากนั้นนำท่านเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง
หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว!! พาเที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ สนุกสนานเพลิดเพลินบน ลานสกีขนาดใหญ่ และนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี
ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล
กำหนดการเดินทาง
เดือน

กุมภาพันธ์

กำหนดการ

27-2 , 28-3 , 29-4

รายการเดินทาง
วันแรก กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง) - เกาหลีใต้ (สนามบินอินชอน)

13.00 น. คณะพร้อมกันที่ สนามบินนานาชาติดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 ประตู 4 เคาน์เตอร์ 4 สายการบิน AIR ASIA

X เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกในการขึ้นเครื่อง (หัวหน้าทัวร์แนะนำการเดินทาง) สายการบิน
AIR ASIA X ใช้เครื่อง AIRBUS A330-300 จำนวน 377 ที่นั่ง จัดที่นั่งแบบ 3-3-3 น้ำหนักกระเป๋า 20 กก./ท่าน
(หากต้องการซื้อน้ำหนักเพิ่ม ต้องเสียค่าใช้จ่าย) **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย
60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่อง
เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน**)

อัปเกรด ที่นั่ง HOT SEAT ราคา 1,600 บาท / เที่ยว (หมายเหตุ:
ราคาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดของสายการบิน) HOT SEAT เป็นที่นั่งภายในห้องโดยสารบริเวณด้านหน้าของเครื่องบิน
ซึ่งเป็นที่นั่งแบบมีพื้นที่วางขามากเป็นพิเศษ

15.40 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ XJ702 (ไม่มีบริการอาหารบนเครื่อง)
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Tour Code ทัวร์เกาหลี เก็บสตรอว์เบอร์รี่ เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมงานเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์
23.50 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
ขอต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณะรัฐเกาหลีใต้ รถโค้ชนำทุกท่านข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยองจอง หรือ
สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร บริการอาหารว่างคิมบับ+นมกล้วย
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พักที่ GRAND PALACE HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สอง เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง - ไร่สตรอว์เบอร์รี่ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (1)

ออกเดินทางสู่ เมืองฮวาชอน อยู่ห่างจากกรุงโซลไปทางเหนือประมาณ 120 กิโลเมตร เมืองแห่งภูเขาสูง
ซึ่งเป็นที่ตั้งของเทศกาลฤดูหนาวชื่อดังระดับโลกอย่างเทศกาลตกปลาน้ำแข็งนั่นเอง
เมื่อฤดูหนาวเวียนมาถึงลำธารจะแข็งเป็นน้ำแข็งจนสามารถลงไปยืนได้ ชาวบ้านและนักท่องเที่ยวก็จะแห่กันไปเจาะหลุมบนน้ำแข็ง
และเริ่มตกปลาน้ำแข็ง

จากนั้นนำท่านเดินทางไปร่วมฉลองเทศกาลสุดยิ่งใหญ่ เทศกาลตกปลาน้ำแข็ง หนึ่งปีมีเพียงครั้งเดียว!!
จัดขึ้นประมาณช่วงกลางเดือนมกราคมของทุกปี ซึ่งมีนักท่องเที่ยวมาเยือนนับล้านคนต่อปี ไม่ว่าจะเป็นเด็ก
หรือผู้ใหญ่จะมาเทศกาลนี้เพื่อตกปลาเทร้าท์ ฉายาของมันคือ “The Queen of Valley หรือ ราชินีแห่งขุนเขา”
โดยปลาเทร้าท์ภูเขาจะอาศัยอยู่ในน้ำเย็นที่มีอุณหภูมิต่ำกว่า 20 องศาเซลเซียส นับว่าเป็นปลาที่สวยงามและหายาก
ซึ่งนักท่องเที่ยวที่ตกปลามาได้นั้น สามารถนำปลามาทำเป็นซูชิหรือซาชิมิแล้วรับประทานได้เลย
ภายในงานจะมีกิจกรรมท้าความหนาวต่างๆ อาทิเช่น การแข่งขันจับปลาเทร้าท์ด้วยมือเปล่า การตกปลาใต้น้าแข็ง
การโชว์แกะสลักน้ำแข็ง เล่นเลื่อนหิมะ และอื่นๆ ถือได้ว่าเป็นงานใหญ่ที่หลายคนเฝ้ารอคอย
เนื่องจากจัดแค่ปีละครั้งในช่วงเวลาเพียงสั้นๆ เทศกาลนี้ได้รับการเสนอให้เป็นเทศกาลตัวอย่างโดยกระทรวงวัฒนธรรม
และการท่องเที่ยวของเกาหลี นอกจากนั้นยังมีรายการบันเทิง และเกมส์การเล่นต่างๆ มากมาย เช่น สนามการเล่นสไลเดอร์น้ำแข็ง
การแข่งขันฟุตบอลบนน้ำแข็ง และกีฬาน้ำแข็งอื่นๆ มีแข่งขันชิงแชมป์สุนัขลากเลื่อนหิมะ และรถแข่งหิมะ ซึ่งเหมาะกับเด็กๆ
และครอบครัว (พิเศษ!! หรรษาฟรีๆ พร้อมอุปกรณ์ตกปลา)

หมายเหตุ : เนื่องด้วยเทศกาลตกปลานี้จะจัดขึ้นที่เมืองฮวาชอน ช่วงประมาณกลางเดือน ม.ค. ถึงต้นเดือน ก.พ.
ซึ่งยังไม่ระบุวันที่ในการจัดเทศกาล วันเวลาอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศในปีนั้นๆ
หากไม่สามารถไปตกปลาน้ำแข็งได้ ในกรณีที่น้ำแข็งยังไม่สามารถลงไปยืนตกปลาได้
ทั้งนี้ทางบริษัทจะนำท่านไปตกปลาที่ซาราซอม หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยขัดข้องอื่นๆ ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม ทดแทนโปรแกรมเป็น >> เกาะนามิ
แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของเกาหลีใต้ที่สามารถท่องเที่ยวได้ทั้งปี มีขนาดเพียง 460,000 ตารางเมตร
ตั้งอยู่กลางทะเลสาปชองเพียง บนเกาะจะมีบรรยากาศร่มรื่นเต็มไปด้วยต้นสน ต้นเกาลัด ต้นแปะก๊วย ต้นซากุระ ต้นเมเปิ้ล
และต้นไม้ดอกไม้อื่นๆ ที่พลัดกันออกดอกเปลี่ยนสีให้ชมกันทุกฤดูกาล
ความน่าสนใจของเกาะนามิอยู่ตรงที่ธรรมชาติสวยงามของต้นไม้น้อยใหญ่ที่มีอยู่มากมาย
โดยเฉพาะทิวต้นสนสูงใหญ่ที่ขึ้นเรียงรายเป็นแนวยาว และมาปลุกความรักซีรีส์เกาหลีด้วยการเดินชิลๆ ไปบนถนนที่มีต้นไม้ขนาบข้าง
ซึ่งเป็นถนนที่โด่งดังไปทั่วโลกอย่าง “Ginkgo Tree Lane” เมื่อผ่านพ้นช่วงกลางเดือนตุลาคมไป
อุโมงค์ต้นแปะก๊วยจะถูกย้อมไปด้วยสีเหลืองอร่าม เรียงแถวทอดตัวยาวกว่า 80 เมตร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมมาถ่ายรูปมากที่สุด
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Tour Code ทัวร์เกาหลี เก็บสตรอว์เบอร์รี่ เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมงานเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์
นับเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปถ่ายรูปเก็บความประทับใจไว้ ยิ่งไปกว่านั้นในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
ต้นไม้บนเกาะก็จะเริ่มมีสีสันสวยงามสร้างบรรยากาศที่โรแมนติกมาก
ช่วงเวลาที่เหมาะสมแก่การมาเที่ยวเกาะนามิจะอยู่ในช่วงเดือนพฤษภาคม-เดือนสิงหาคม และเดือนตุลาคม
หากใครชอบบรรยากาศหนาวๆ มีหิมะปกคลุมก็จะอยู่ในช่วงเดือนธันวาคม-มกราคม
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กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (2) เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว ปลาหมึก

อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ ไร่สตรอว์เบอร์รี่ ให้ท่านได้ชิมสตรอว์เบอร์รี่สดๆ หวานฉ่ำจากไร่
หากติดใจรสชาติที่แสนหวานก็สามารถเลือกซื้อกลับมาฝากคนที่เมืองไทยได้ด้วย โดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม
และนำส่งถึงสนามบินในวันสุดท้ายก่อนเดินทางกลับ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
ถูกขนานนามว่าเป็นดิสนีย์แลนด์แห่งเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ประกอบไปด้วยโซนต่างๆ ดังนี้ Global Fair, Magic Land,
European Adventure, American Adventure, Zootopia เมื่อท่านก้าวผ่านประตูเข้าไปในสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
พบกับอาคารทรงสวยที่ตกแต่งด้วยสถาปัตยกรรมแบบวิกตอเรียตะวันออก และอินเดีย ซึ่งผสมผสานจนเข้ากันลงตัว แวะถ่ายรูปสวยๆ
ที่ Magic Tree ต้นไม้แฟนตาซีขนาดใหญ่ที่จะเปลี่ยนธีมไปตามเทศกาลต่างๆ ถือเป็นอีกจุดแลนด์มาร์คสำหรับนักท่องเที่ยว
ใครชอบเครื่องเล่นหวาดเสียวต้องห้ามพลาดเด็ดขาด สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดไม่ว่าจะเป็น รถไฟเหาะตีลังกา (Rolling XTrain) ที่เร็วสุดๆ และตีลังกาถึง 2 รอบ เฮอร์ริเคน (Hurricane) เครื่องเล่นที่จะหมุนๆ เหวี่ยงๆ ให้หัวใจเต้นรัวกับความสูงเกือบ 20
เมตรจากพื้นดิน! ดับเบิ้ลร็อกสปิน (Double Rock Spin) ที่จะหมุนๆ ตีลังกา 3 ตลบบนอากาศด้วยความสูงที่แทบกลั้นหายใจ
เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) เตรียมตัวเตรียมใจไปกับเจ้าเรือเหาะยักษ์ที่จะเหวี่ยทุกคนขึ้นไปสูงถึง 30 เมตร ในมุม 75
องศา และไฮไลค์ที่พลาดไม่ได้ของสวนสนุกแห่งนี้ รถไฟเหาะรางไม้ (T-EXPRESS) รถไฟเหาะรางไม้ที่สูงชันเป็นอันดับ 4 ของโลก
ซึ่งมีความชันถึง 77 องศา และวิ่งด้วยความเร็ว 104 กิโลเมตร/ชั่วโมง

พักเหนื่อยจากเครื่องเล่น หลุดเข้ามาในโลกของเหล่าสัตว์มากมาย ในโซน Zootopia หนึ่งในสวนสัตว์ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี
มีสัตว์มากกว่า 2,000 ตัว จาก 200 กว่าสายพันธุ์ พาทุกท่านท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี
ขึ้นไปบนรถบัสซาฟารีเพื่อใกล้ชิดกับเหล่าสัตว์ป่ายิ่งขึ้นอย่างโซน Safari World พบกับสัตว์ที่น่าเกรงขามอย่างสิงโตเจ้าป่า เสืออันดุร้าย
และหมีตัวใหญ่ที่อาจจะโผล่มาทักทายคุณได้ทุกเมื่อ ตื่นเต้นไปกับการนั่งรถสะเทิ้นน้ำสะเทิ้นบก ตะลุยเข้าไปในโซน Lost Valley
พร้อมเพลิดเพลินกับการชมสัตว์ต่างๆ ที่เดินเล่นอย่างอิสระ ถ้าโชคดีอาจจะได้พบกับสัตว์เหล่านี้มาขอขนมกินถึงหน้าต่างรถเลยทีเดียว

เปลี่ยนบรรยากาศจากเหล่าสัตว์โลกมาเจอความสวยงามของหมู่พฤกษา เดินชมสวนดอกไม้ที่กำลังออกดอกบานสะพรั่งอวดสีสัน
ณ สวนดอกไม้สี่ฤดู ซึ่งจะเปลี่ยนแปลงพันธุ์ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบที่หลากหลายตลอดทั้งปี (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
ด้วยสีสันที่สดของดอกไม้แต่ละชนิดจึงได้รับความนิยมอย่างมาก
นักท่องเที่ยวที่มาสวนสนุกจึงไม่พลาดที่จะมาถ่ายรูปเก็บบรรยากาศความสดชื่นกลับไปเป็นที่ระลึก
รวมทั้งยังมีการจัดเทศกาลในแต่ละเดือน ในช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม
มีการจัดงานเฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาส และต้อนรับเทศกาลปีใหม่ ทุกเทศกาลจะตกแต่งด้วย แสง สี เสียง สุดอลังการ
พร้อมทั้งมีขบวนพาเหรดมาสร้างความบันเทิงให้กับเด็กๆ เช่น White Christmas Parade, Moonlight Parade

เย็น บริการอาหารเย็น (3) เมนู บิบิมบับ ข้าวยำเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆพร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก

เสิร์ฟบริการพร้อมซุปชาบูหม้อร้อนๆ

Version 1.22-02-2020 06:06:54

ãºÃÒÂ¡ÒÃ·Ñ
©¥qáÅÐà§×èÍ¹ä¢·Ñ©¥q
Tour Itinerary & Conditions
§¤¨¨~¨±t {¦t¤
°£§¤³¥¯¯~¶¯ » {¦t¤
License : 11/03799 IATA : 35308383
â·Ã : 02-171-9999 °t~» : 02-171-9900
email : rsvn@thaitravelcenter.com

ÃËÑÊ·Ñ©¥q
Tour Code TTC194973
Ë¹ŒÒ·Õè
ÇÑ¹-àÇÅÒ·Õè¾Ô£ q
Page(s)
Printed on 22 ก.พ. 2563 06:06
4/13
ª×èÍ·Ñ©¥q
Tour Code ทัวร์เกาหลี เก็บสตรอว์เบอร์รี่ เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมงานเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์

พักที่ BENIKEA M / INTERCITY / CO-OP HOTEL หรือระดับเดียวกัน

วันที่สาม ลานสกี - ศูนย์สมุนไพรโสม - ผลิตภัฑณ์น้ำมันสน - พระราชวังชางด็อกกุง - คอสเมติค - ดิวตี้ฟรี - ตลาดเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (4)

จากนั้นให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินบน ลานสกีขนาดใหญ่ เมื่อเข้าสู่ฤดูหนาวภูเขาของเกาหลีจะถูกปกคลุมไปด้วยหิมะขาวโพลน
โซนลานสกีจะประกอบไปด้วยเนินสกีมือใหม่ และอีกเนินสำหรับคนที่เล่นสกีจนโปรแล้ว ซึ่งปลอดภัยไม่มีอันตรายใดๆ
การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียม ถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกันนํ้าหรือผ้าร่ม และกางเกงรัดรูป
พร้อมกับรับฟังข้อแนะนำ และฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจริง ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของผู้เล่นเองเป็นสำคัญ
สำหรับคนที่ชำนาญแล้ว สามารถนั่งกระเช้าขึ้นไปได้บนเขาได้เลย (** ราคาทัวร์ยังไม่รวมค่าอุปกรณ์การเล่นสกี สกีลิฟท์
สโนว์สเลด สกี ค่าเล่นรวมชุดแล้วประมาณ 50,000 วอน **)

หมายเหตุ : ปริมาณของหิมะ และการเปิดให้บริการของลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของสภาพอากาศในแต่ละปี
หากมีหิมะไม่เพียงพอลานสกีอาจจะปิดให้บริการ ในกรณีที่ลานสกีไม่สามารถเปิดบริการ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิทดแทนโปรแกรม ONE MOUNT (SNOW PARK*)
สวนสนุกอีกหนึ่งแห่งที่น่าสนใจเมื่อเดินทางไปเที่ยวเกาหลี พบกลับโลกแห่งลานน้ำแข็ง และเล่นหิมะได้ตลอด 365 วัน
เมืองหิมะจำลองตั้งอยู่ที่เมืองโกยาง แหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงโซล ซึ่งเป็น "Snow Park" ในร่มที่ใหญ่สุดของประเทศเกาหลี
เพลิดเพลินกับการขี่เครื่องเล่นสุดน่ารักบนลานน้ำแข็ง เช่น จักรยานคู่รัก จักรยานเดี่ยว รถเฟอร์รี่ กะบะสเลดแซนต้า เป็นต้น
หรือจะเลือกเข้าสู่โลกของหิมะที่อุณหภูมิติลบ -2 องศาเซลเซียส กับการเล่นสโนสเลคบนลานหิมะก็ได้ (ราคาทัวร์นี้ไม่รวมค่าเข้า
SNOW PARK 15,000 วอน หรือหากท่านใดไม่สนใจ สามารถเดินช้อปปิ้งตามอธัยาศัย มีหลากหลายแบรนด์ชั้นนำให้เลือกมากมาย)

จากนั้นนำท่านออกเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด
ช่วยทำให้จิตใจสงบ และเพิ่มพละกำลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

จากนั้นนำท่านเรียนรู้การทำ ผลิตภัณฑ์น้ำมันสน ที่สกัดจากน้ำมันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบำรุงร่างกาย ลดไขมัน
ช่วยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (5) เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม

เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดำ เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี

จากนั้นนำท่านชม พระราชวังชางด็อกกุง พระราชวังลำดับที่สองที่ถูกสร้างต่อจากพระราชวังเคียงบกกุง
เคยใช้เป็นที่พำนักของพระมหากษัตริย์หลายพระองค์ในสมัยราชวงศ์โชซอน และยังเป็น 1 ใน 5 ของพระราชวังสำคัญที่ยังคงรักษาไว้
พระราชวังหลวงทั้ง 5 ที่ในโซลนั้น จะมีลักษณะหน้าตาคล้ายๆ กัน แตกต่างกันที่ทัศนียภาพ รวมถึงความพิเศษของแต่ละสถานที่ด้วย
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Tour Code ทัวร์เกาหลี เก็บสตรอว์เบอร์รี่ เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมงานเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์
อย่างตัวพระราชวังชางด็อกกุงแห่งนี้ก็มีไฮไลท์ที่น่าสนใจคือ สวนฮูวอน หรือสวนแห่งความลับนั่นเอง
ภายในพระราชวังประกอบไปด้วยเขตพระราชฐานชั้นนอก พระราชฐานชั้นใน
และสวนด้านหลังที่ใช้สำหรับเป็นที่พักผ่อนของพระมหากษัตริย์ในสมัยโบราณ
เมื่อเดินเข้ามาบริเวณด้านในพระราชวังจะเจอกับลานกว้าง เป็นพื้นที่สาธารณะที่นักท่องเที่ยวสามารถเดินชมได้
พระราชวังแห่งนี้เคยถูกเผาทำลายไปในช่วงปี 1592 ก่อนจะถูกบูรณะในปี 1611
และได้กลายเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมนับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา ปัจจุบันยังคงเหลือความงดงามบางส่วนของพระราชวังเอาไว้
นอกจากนั้นยังมีต้นไม้ขนาดยักษ์มีอายุกว่า 300 ปี บ่อน้ำ และศาลาริมน้ำ
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หมายเหตุ : กรณีที่พระราชวังชางด็อกกุงไม่เปิดทำการ ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการท่องเที่ยว ทดแทนเป็น
พระราชวังถ็อกซูกุง 1 ใน 5 พระราชวังเก่าแก่ของราชวงศ์โชซอน มีขนาดไม่เล็กไม่ใหญ่
ตั้งโดดเด่นสง่างามอยู่ท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจกลางกรุงโซล แต่สวยงามร่มรื่นไปด้วยต้นไม้
ยิ่งช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีแล้วยิ่งสวยงามไปอีก ในแต่ละวันจะมีการเปลี่ยนเวรยามของทหาร
หากมาได้ถูกจังหวะจะได้ชมพิธีเปลี่ยนเวรยามประจำวัน ซึ่งในหนึ่งวันนั้นจะมี 3 รอบ คือ รอบแรกตอน 11.00 น. รอบที่สอง 14.00
น. และรอบสุดท้ายตอน 15.30 น.

จากนั้นนำท่านเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ที่ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย
ไม่ว่าจะเป็น น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดัง และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย
โดยชั้นใต้ดินจะเป็นสินค้าแบรนด์หรู และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาทิเช่น PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI,
LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นต้น ในส่วนของชั้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL
และนาฬิกาดังหลากหลายแบรนด์ อาทิเช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นต้น ชั้น 2 เป็นช็อป MCM ชั้นที่ 3
เป็นโซนเครื่องสำอางค์หลากหลายแบรนด์ดัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ SULWHASOO, HERA, LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE
LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC เป็นต้น ชั้น 4 จะเป็นสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ และชั้นที่ 5
จะเป็นแบรนด์ของเกาหลี และโซนร้านอาหาร

จากนั้นนำท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ย่านเมียงดง แหล่งละลายทรัพย์ในดวงใจของสาวๆหลายคน หรือสยามสแควร์เกาหลี
ตลาดแห่งนี้จะมีเสื้อผ้า กางเกง รองเท้า น้ำหอม เครื่องสำอางค์ทั้งแบรนด์เนมชื่อดัง และโลคอลแบรนด์ รวมถึงซีดีเพลง รูปดารา
และศิลปินเกาหลี หรืออะไรที่วัยรุ่นต้องการก็สามารถหาได้จากที่ตลาดนี้ อาทิเช่น ร้านเครื่องสำอางค์ค์ที่คุ้นหูคนไทยที่ไม่ว่าจะเป็น
ETUDE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, NATURAL REPUBLIC, INNISFREE
ราคาเครื่องสำอางค์ค์จะถูกกว่าประเทศไทยประมาณ 2 ถึง 3 เท่า และบางรุ่นไม่มีขายในประเทศไทย
หรือจะเป็นร้านขายรองเท้าแบรนด์ดังอย่างร้าน MBC MART ก็มีรองเท้าหลากหลายแบรนด์ดังให้เลือกมากมาย อาทิเช่น ADIDAS,
NIKE, NEW BALANCE, VANS, CONVERSE, FILA เป็นต้น

ในส่วนของอาหารบริเวณข้างทางที่ฮอทฮิตไม่แพ้กันอย่างโซน เมียงดงสตรีทฟู้ด มีอาหารหรือของทานเล่นให้ได้ลิ้มลองมากมาย
ไม่ว่าจะเป็น หอยเชลล์ย่างตัวใหญ่อบน่ากิน ขนมไข่หรือเครันปัง ขนมยอดฮิตตลอดกาลของเมียงดง กุ้งล็อบสเตอร์ตัวใหญ่ๆ
ย่างชีสมีรสหวาน ชีสย่าง โดยการเอามอสซาเรลล่าชีสเสียบไม้แล้วเอาไปย่าง ต๊อกโบกี เค้กข้าวที่ขึ้นชื่อของเกาหลี
ปรุงรสด้วยซอสเผ็ดสไตล์เกาหลี เมนูนี้มีอยู่เกือบทุกซอกทุกมุมที่ในตลาดเมียงดง บะหมี่ดำจาจังมยอน
หนึ่งในเมนูสุดฮิตที่เห็นกันบ่อยในซีรี่ส์เกาหลี มันฝรั่งเกลียวทอดกรอบเสียบไม้ พบเห็นได้ทั่วไปในเมืองไทย
แต่ของที่นี่จะมีไส้กรอกเพิ่มเข้ามาอีกหนึ่งชั้น ปลาหมึกยักษ์ทอดกรอบ เสียบไม้แบบอลังการโรยด้วยเกลือ เป็นต้น
แต่หากคนที่ชอบของหวานก็จะมีไอติมโคนเจ้าดัง ซึ่งไอติมที่กดมาใส่โคนนั้นสูงถึง 2 ฟุต

เย็น อิสระอาหารเย็น 1 มื้อ (ให้ทุกท่านได้อิสระตามอัธยาศัย เพื่อความสะดวกในการช็อปปิ้ง)

พักที่ BENIKEA M / INTERCITY / CO-OP HOTEL หรือระดับเดียวกัน
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Tour Code ทัวร์เกาหลี เก็บสตรอว์เบอร์รี่ เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ชมงานเทศกาลตกปลาน้ำแข็ง 5 วัน 3 คืน สายการบินแอร์เอเชียเอ๊กซ์

วันที่สี่ โซลทาวเวอร์ - ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทิส - ถนนแคฮังนูรี - ละลายเงินวอน ซุปเปอร์มาร์เก็ต สนามบินอินชอน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6)

จากนั้นนำท่านไปยังหนึ่งในทาวเวอร์ที่มีวิวที่สวยที่สุดในเอเชีย โซลทาวเวอร์ ตั้งอยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล
มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความสูง 479 เมตรจากพื้นดิน ไม่ว่าจะเป็นช่วงกลางวัน ช่วงกลางคืน
หรือฤดูกาลไหนๆ ก็ยังได้รับความนิยมเสมอมา ทั้งจากนักท่องเที่ยวและคู่รักชาวเกาหลี เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทั้งกรุงโซล
และบริเวณรอบๆ แบบพาโนราม่า นับเป็นอีกสถานที่สุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งที่คู่รักทุกคู่ไม่ควรพลาด
นอกจากนี้ยังมีไฮไลท์สำคัญของกรุงโซลที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องมาแวะเช็คอินคือ สถานที่คล้องกุญแจชื่อดัง Love Key
Ceremony ที่มีความเชื่อว่า คู่รักที่มาคล้องกุญแจที่นี่จะมีความรักที่ยืนยาวไปตลอดกาล **
ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจและค่าขึ้นลิฟท์ 10,000 วอน **

กลางวัน บริการอาหารกลางวัน (7) เมนู บิบิมบับ ข้าวยำเกาหลี ประกอบด้วยผักต่างๆพร้อมกับเนื้อสัตว์หมัก

เสิร์ฟบริการพร้อมซุปร้อนๆ

จากนั้นนำท่านชม ศูนย์สมุนไพรฮอตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และสูงเหนือระดับน้ำทะเล 50-800 เมตร ช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา

จากนั้นนำท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนำโชค
โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

จากนั้นนำท่านไปยัง ฮุนได พรีเมี่ยม เอ้าท์เลท แหล่งช๊อบปิ้งขนาดใหญ่มีทั้งหมด 3 ชั้น เต็มไปด้วยร้านแบรนด์แฟชั่นกว่า 230 ร้าน
มีร้านสินค้าแบรนด์ต่างประเทศให้เลือกมากมาย อาทิเช่น GUCCI, COACH, GIORDANO, DKNY, CALVIN KLEIN เป็นต้น
รวมถึงสินค้าแบรนด์ดังจากเกาหลีที่มีให้ท่านได้เลือกสรรกันอย่างละลานตา

จากนั้นนำท่านเพลินเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ละลายเงินวอน ซื้อ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ
ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก้ ผลิตภัณฑ์ของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม
เครื่องสำอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย เป็นต้น

วันที่ห้า กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)
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04.20 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติดอนเมือง พร้อมด้วยความประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กำหนดการ : 09 - 13 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,999
-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

-

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999

17,999
-

8,999

8,999
-

22,999

13,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999

17,999
-

8,999

8,999
-

22,999

13,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999

กำหนดการ : 16 - 20 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

-

13,999

กำหนดการ : 11 - 15 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

8,999

22,999

กำหนดการ : 10 - 14 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999
-

8,999

8,999
-
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ลักษณะการเข้าพัก
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

13,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999

17,999
-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ

-

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999

17,999
-

8,999

8,999
-

22,999

13,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999

17,999
-

8,999

8,999
-

22,999

13,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999

กำหนดการ : 20 - 24 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

8,999

13,999

กำหนดการ : 14 - 18 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

8,999

22,999

กำหนดการ : 13 - 17 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

-

22,999

กำหนดการ : 17 - 21 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999
-

22,999

8,999

8,999
-

13,999
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ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,999

กำหนดการ : 21 - 25 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
17,999 15,999
-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

8,999 6,999
-

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999 15,999

17,999
-

8,999 6,999

8,999
-

22,999

13,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999

17,999
-

8,999

8,999
-

22,999

13,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999

กำหนดการ : 29 ก.พ. - 04 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

13,999 11,999

กำหนดการ : 28 ก.พ. - 03 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

8,999

22,999 20,999

กำหนดการ : 27 ก.พ. - 02 มี.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

17,999
-

22,999
17,999

8,999

8,999
-

13,999
8,999
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ลักษณะการเข้าพัก
ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
18,999
-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

-

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

18,999
-

8,999

8,999
-

23,999

13,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

18,999

18,999
-

8,999

8,999
-

23,999

13,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

18,999

18,999
-

8,999

8,999
-

23,999

13,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

18,999

กำหนดการ : 08 - 12 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

-

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

18,999

กำหนดการ : 07 - 11 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

-

13,999

กำหนดการ : 06 - 10 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

8,999

23,999

กำหนดการ : 25 - 29 ม.ค. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

18,999 12,999
-

8,999

8,999 2,999
-
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ลักษณะการเข้าพัก
เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)
-

ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) ราคาท่านละ

เด็ก พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (ไม่มีเตียง) ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยว ราคาท่านละ
ผู้ใหญ่ 3 ท่าน พัก 1 ห้อง ราคาท่านละ

-

23,999 17,999

13,999 7,999

ราคาทัวร์ รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

18,999 12,999

กำหนดการ : 22 - 26 ก.พ. 2563
ลักษณะการเข้าพัก

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว(บาท/ท่าน)

15,999
-

20,999
15,999

8,999 2,999

8,999
-

13,999
8,999

อัตราค่าบริการนี้รวม
●
●
●
●
●

ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าอาหาร ค่าที่พัก ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
ค่าเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
●
●

●
●
●
●

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด
ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

เงื่อนไขการชำระเงิน
●

●
●
●

กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 14,324 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวันหยุดต่อเนื่อง กรุณาชำระมัดจำ 15,299 บาท ของราคาทัวร์ทั้งหมด
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ
Version 1.22-02-2020 06:06:54
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- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของเงินค่าบริการ
- ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ชำระแล้วทั้งหมด ทั้งนี้
ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชำระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนำเที่ยวให้แก่นักท่องเที่ยว เช่น
การสำรองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พักฯลฯ
- การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจำหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาลำ Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน
หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ
●
●

●
●
●
●

●

●

●

●

●

รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน
หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ
ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการที่ระบุไว้
ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง
หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
ข้อจำกัดด้านภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย
รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ให้ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของบริษัทฯ
เท่านั้น อีกทั้งข้อสรุปและข้อตัดสินใดๆ ของบริษัทฯ ให้ถือเป็นข้อยุติสิ้นสุดสมบูรณ์
โปรแกรมทัวร์นี้จะสามารถออกเดินทางได้ต้องมีจำนวนผู้เดินทางขั้นต่ำรวมในคณะตามที่กำหนดไว้เท่านั้น
หากมีจำนวนผู้เดินทางรวมแล้วน้อยกว่าที่กำหนดไว้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลี่ยนการเดินทางได้

เงื่อนไขนอกเหนือความรับผิดชอบ
●

●

●

●

●

●

●

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น การเดินทางของผู้เดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น
การไปค้าแรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม
การก่อการร้าย และ อื่น ๆ ที่เข้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษัทฯ มิได้มีส่วนรู้เห็น เกี่ยวข้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ
กับการกระทำดังกล่าวทั้งสิ้น
หากผู้เดินทางถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม
ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจ และความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ
คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
ผู้เดินทางต้องใช้วิจารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ
ในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินค้าที่ผู้เดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวนี้
ผู้เดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษัทฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ
หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สินส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว อันมีสาเหตุมาจากผู้เดินทาง
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สิน และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษัทขนส่ง
โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กับผู้เดินทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ
การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ รัฐประหาร ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง
Version 1.22-02-2020 06:06:54

ãºÃÒÂ¡ÒÃ·Ñ
©¥qáÅÐà§×èÍ¹ä¢·Ñ©¥q
Tour Itinerary & Conditions
ÃËÑÊ·Ñ©¥q
Tour Code TTC194973
Ë¹ŒÒ·Õè
ÇÑ¹-àÇÅÒ·Õè¾Ô£ q
Page(s)
Printed on 22 ก.พ. 2563 06:06
13/13
ª×èÍ·Ñ©¥q
Tour Code ทัวร์เกาหลี เก็บสตรอว์เบอร์รี่ เที่ยวสวนสนุกเอเวอร์แลนด์
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หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวัง และความไม่พึงพอใจของผู้เดินทาง ที่เกี่ยวข้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศที่เดินทางไป
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คำแนะนำและข้อควรระวังในการเดินทาง
●

●

●

●

●
●

ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเที่ยวสำคัญ ผู้เดินทางควรมีความระมัดระวังตัวเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว
จากเหตุร้ายต่าง ๆ
ผู้เดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพย์สินมีค่าไว้ในที่ปลอดภัย โดยหมั่นตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการเดินทาง
ตลอดจนระมัดระวังต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผู้ไม่หวังดี
อุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดขึ้นได้ทุกวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเที่ยว ผู้เดินทางควรใส่ใจต่อคำเตือนของไกด์
หัวหน้าทัวร์ ท่องเที่ยวอย่างระมัดระวัง และ ไม่ประมาท
การเลือกซื้อสินค้าระหว่างการเดินทาง ผู้เดินทางควรใช้วิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซื้อสินค้า จากคุณภาพ ราคา และความพึงพอใจ
อย่างถี่ถ้วน สินค้าในทุกประเทศมีทั้งที่มีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต่ำ แตกต่างกันไป สิทธิ์ในการจะซื้อหรือไม่ซื้อเป็นของผู้เดินทาง
ผู้เดินทางควรจดบันทึกเบอร์โทรของมัคคุเทศก์ หัวหน้าทัวร์ หรือ ผู้ร่วมเดินทางท่านอื่น เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถติดต่อกันได้
ผู้เดินทางควรเลือกซื้อประกันภัยการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุ้มครองในแง่มุมต่าง ๆ
ได้อย่างครอบคลุมและเหมาะสมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด
ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ
ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากยังไม่ได้มีการ ออกบัตรโดยสาร
ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใดๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย
ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ
จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใดๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น
3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใดๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัทฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด
ของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใดๆ ขึ้น บริษัทฯ ไม่ต้องรับผิดชอบ ใดๆ ทั้งสิ้น
4. หากท่านมีข้อสงสัยใด ๆ กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่วยเหลือและสำรองที่นั่ง ที่ท่านติดต่อได้ตลอดเวลาทำการของบริษัทฯ ระหว่างเวลา
07.30 - 24.00 น ในวันจันทร์ - ศุกร์ และในวันเสาร์-อาทิตย์ ระหว่างเวลา 07.30.00-24.00 น. ได้ทางโทรศัพท์ หมายเลข 02 171 9999
(อัตโนมัติ 300 คู่สาย) และโทรสาร 02 171 9900 (อัตโนมัติ 24ช.ม.)
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
และในแต่ละครั้งจะต้องมีจำนวนผู้โดยสารตามที่บริษัทฯ กำหนดไว้
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