ICN06 KOREA SAKURA BLINK BLINK
สายการบิน AIR ASIA X (XJ) บินบ่ าย กลับดึก (5D3N)

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึ้นเครื่ องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ702
XJ703
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DMK(กรุ งเทพ) - ICN(อินชอน)
ICN(อินชอน) - DMK(กรุ งเทพ)

15.40 – 23.05
00.20 – 04.20

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (2 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่ องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ**

DAY 1
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน
13.00

15.40

23.05

พัก

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่ างประเทศ อาคาร
1 ชั้ น 3 เคาน์ เตอร์ เช็ คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ คอยให้ก ารต้อนรับ
อานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ ให้คาแนะนาเพื่อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่ า นเดิ นทางสู่ ท่ า อากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรั ฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิ น AIR ASIA X
เทีย่ วบินที่ XJ 702
** สาหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่ มบนเครื่ องบิน กรุ ณารับประทานอาหารให้เรี ยบร้ อยก่ อนขึ้ น
เครื่ องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่ โมง 15 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิ่น เร็ วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัว่ โมง กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัดหมาย
เวลา ** หลังทุกท่านผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสื อเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรี ยบร้อย
นาทุกท่านเดินท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรื อ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติที่
ยาวกว่า 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสู ง 107 เมตร ท่านจะได้สัมผัสความสวยงามยิง่ ใหญ่ยามค่าคืน นาท่านเดินทางเข้าสู่
โรงแรมที่พกั
INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรื อเทียบเท่า
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DAY 2
กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน – ชมซากุระ ... KYUNG HEE UNIVERSITY– สวนสนุกล๊อตเต้

เวิลด์ – ชมซากุระที่ทะเลสาบซอกซอน
เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็ นทางการ นครพิเศษโซล เป็ นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่ที่สุดของประเทศ
เกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็ นปริ มณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน ซึ่ งเป็ นบริ เวณที่อยู่
อาศัยซึ่ งประกอบด้วยบริ เวณมหานครอินช็อนและจังหวัดคย็องกี เกือบหนึ่ งในสี่ ของประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยู่
ในโซลและชาวต่างชาติอีกประมาณ 275,000 คน
พาท่านชมซากุระ มหาวิทยาลัยคยองฮี (KYUNG HEE UNIVERSITY) มหาวิทยาลัยทีส่ วยทีส่ ุด
ในกรุงโซล ที่ได้รบั การออกแบบอาคารได้สวยงามมีสไตล์ GOTHIC STYLE เป็ นอาคารที่มลี กั ษณะคล้า ย
ปราสาทและโบสถ์นัน่ เอง นอกจากอาคารที่มลี กั ษณะโดดเด่นสวยงามแล้ว ในช่วงเทศกาลดอกไม้บานฤดูใบไม้
ผลินนั ้ ในบริเวณมหาวิทยาลัยก็จะมีต้นซากุระมากมายมากว่า 100 ต้น ได้ผลิ ดอกออกมาอย่างสวยงาม เป็ นที่
นิยมทัง้ ของเด็กนักเรียน และนักท่องเที่ยวที่มกั จะมานัง่ ปิ กนิกกันตามบริเวณมหาวิทยาลัย เพื่อชื่นชมกับบบร
ยกาศและเก็บภาพดอกซากุระทีส่ วยงามนับว่า เป็ นมหาวิทยาลัยเอกชนในเกาหลีใต้ซง่ึ ถือได้ว่าเป็ นหนึ่งในสถาบัน
ชัน้ นาของการเรียนรูท้ ส่ี งู ขึน้ ในเอเชีย มีตกึ อาคารเรียนทีเ่ ป็ นเอกลักษณ์ สวยงามในสไตล์ยโุ รป มีพน้ื ทีก่ ว้างขวาง
ทัง้ ยังโดดเด่นในเรื่องของระบบการเรียนการสอน อีกด้วย การออกดอกซากุระจะมีช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือ น
เมษายน แล้วแต่สภาพอากาศในแต่ละปี
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KYUNG HEE
UNIVERSITY

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู

สวนสนุกล๊อตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ตดิ อันดับโลกทีต่ งั้ อยู่ในกรุงโซล
ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักคือ สวนสนุ กในร่มทีช่ ่อื ว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด 4 ชัน้ แต่
ละชัน้ ก็จะมีเครือ่ งเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของทีร่ ะลึก และลานสเก็ตน้าแข็งขนาดใหญ่ และในส่วนของสวน
สนุ กกลางแจ้งนัน้ มีช่อื ว่า MAGIC ISLAND อันเป็ นที่รวมเครื่องเล่นหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้ยงั มีส ิ่ง
อานวยความสะดวกอื่นๆ ภายในบริเวณสวนสนุกแห่งนี้ ไม่ว่าจะเป็ นห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ
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พิเศษ.... ชมซากุระที่ ทะเลสาบซอกซอน ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล ใกล้ๆ กันกับ
สวนสนุ ก LOTTE WORLD ที่น่ีเ ป็ นอีกหนึ่งสถานที่ช มดอกซากุ ร ะ และมีการจัด งานเทศกาล SEOKCHON
LAKE CHERRY BLOSSOM FESTIVAL ประจาทุกปี ทาให้บรรยากาศโดยรอบมีความสวยงาม และคึกคัก เต็ม
ไปด้วยชาวเกาหลีท่มี าเดินชิลล์ และนักท่องเที่ยว การออกดอกซากุระจะมีช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเมษายน
แล้วแต่สภาพอากาศในแต่ละปี บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่พาไป กรณีทด่ี อกซากุระไม่บาน
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คา่

บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋ ุนโสม

ทีพ่ กั

GALAXY HOTEL หรื อ INTER CITY HOTEL SEOUL หรื อเทียบเท่า

DAY 3
ศูนย์ โสมแห่ งรัฐบาล – ศูนย์ รวมเครื่ องสาอางแบรนด์ ดงั เกาหลี - ศูนย์ สมุนไพรนา้ มันสนเข็มแดง –
พระราชวังชางด็อกกุง – พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย - หมู่บ้านอิกซอกดง – ดิวตีฟ้ รี – ย่ านช้ อปปิ้ งเมียงดง
เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเลือกซื้ อสิ นค้าจาก ศูนย์โสมแห่ งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรี ยกว่าศูนย์โสมแห่ งรัฐบาล เพราะ
โสมทุกชนิดที่นี่จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึ่ งแน่นอนว่าได้รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล

อัพเดท 23/01/2563

เป็ นโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสี ยงที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่า
ประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกายหรื อสามารถซื้ อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้ก็ได้ ศู นย์

รวมเครื่ องสาอางแบรนด์ ดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP (ครี มน้ าแตก) ,
SNAIL CREAM (ครี มเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์ ) , ALOE VERA PRODUCT (ผลิ ตภัณฑ์จากสมุนไพร
ว่านหางจระเข้) เป็ นต้น ศู นย์ สมุ นไพรน้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามัน
สน มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกายได้เป็ นอย่างดี

CHANGDEOKGUN
G PALACE

พระราชวังชางด็อกกุง (CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็ นพระราชวังที่สร้างหลังจาก
พระราชวังเคียงบกกุง (GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็ นพระราชวังหลักของกษัตริ ยห์ ลายพระองค์ของ
ราชวงศ์โชซอน ที่ได้รับการดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสาหรับราชวงศ์
และสวนบีวอน(BIWON) หรื อรู ้จกั กันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลังที่เต็มไปด้วยต้นไม้ยกั ษ์อายุ
กว่า 300 ปี บ่อน้ า และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากที่สุด ไว้เป็ นที่พกั ผ่อน
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พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่ องราวต่างๆของการทาสาหร่ ายและประวัติความเป็ นมาต้นกาเนิด
ของการผลิตสาหร่ ายและขั้นตอนการผลิตสาหร่ ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือกชิ มผลิตภัณฑ์ที่ทาจากสาหร่ าย
หลากหลายรสชาติให้ลิ้มลองและเลือกซื้ อเหมาะแก่การนามาเป็ นของฝาก เช่น สาหร่ ายอบแห้ง , สาหร่ ายย่าง พิเศษ

!!

ให้ ท่านได้ ใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK) และถ่ายรู ปไว้เป็ นที่ระลึก

กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้ าวยาเกาหลี

หมู่บ้านอิกซอนดง (IKSEONDONG) เป็ นหมู่บา้ นฮันอกโบราณอายุกว่า 100 ปี อยูแ่ ถวอินซาดง แหล่งรวม
ค่าเฟ่ เก๋ ๆ ร้านอาหารชิคๆกลางกรุ งโซล ถนนสายนี้หรื อแม้แต่ตวั บ้านเรื อนก็ยงั คงสไตล์ความโบราณฉบับเกาหลีไว้

ดิ ว ตี้ ฟรี

เป็ นศู น ย์ร วมร้ า นค้า ปลอดภาษี ที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในโซล ให้ ไ ด้ ช็ อ ปปิ้ งสิ น ค้า แบรนด์ เ นมชั้ นน าแบบ NEW

COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่ องสาอาง , กระเป๋ า , กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้
ท่านอิ สระได้เลื อกซื้ อได้อย่างเต็มที่ เป็ นแหล่ งรวมสิ นค้าแบรนด์ดงั กว่า 250 แบรนด์ ทั้งเครื่ องสาอาง , น้ าหอม ,
กระเป๋ า , สิ นค้าแฟชั่นต่างๆ เช่ น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU ,
CELINE , BOTTEGA VENETA เป็ นต้น ไม่ได้มีแค่เพียงสิ นค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านั้น สิ นค้าแบรนด์เกาหลีก็
มีให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยีห่ ้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้า
ไปช็อปปิ้ งกันที่หา้ งแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ ตและข้อมูลตัว๋ เครื่ องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้ อสิ นค้า
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ย่ านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรี ยบเสมือนย่านสยามสแควร์ บา้ นเรา เมียงดงได้ชื่อว่าเป็ นแหล่งรวม
แฟชัน่ แบรนด์เกาหลีช้ นั นา ซึ่ งในแต่ละวันจะ มีวยั รุ่ นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้ อสิ นค้า
ได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้ อผ้า , รองเท้า , กระเป๋ า , เครื่ องสาอางซึ่ งเป็ นที่ รู้จกั อย่างดี ข องคนไทย เช่ นLANEIGE ,
ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็ นต้น เครื่ องประดับ , ซี ดีเพลง , วี
ซี ดี , ดีวีดีหนังและซี รียท์ ี่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่ นสิ นค้า อีกทั้งยังมี
ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุตได้ที่น้ ี

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่ การเดินทางท่ องเที่ยว

ทีพ่ กั

GALAXY HOTEL หรื อ INTER CITY HOTEL SEOUL หรื อเทียบเท่า

DAY 4
ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่ านฮงแด - พิพธิ ภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ พิพธิ ภัณฑ์ นา้ แข็ง –หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ - ซุปเปอร์ มาเก็ต หรื อร้ านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน
เช้ า

บริการอาหาร ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเลื อกซื้ อสิ นค้า จาก ศู น ย์ สมุ น ไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็ นผลิ ตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ท นามู ที่
เติบโตกลางป่ าดงดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสาหรับคนที่ทางานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก
หรื อเป็ นไวรั ส ตับ อัก เสบ ตับ แข็ง ให้ท่ า นอิ ส ระเลื อกซื้ อ ให้ ต ัว เองและฝากครอบครั วหรื อ ญาติ ผู ใ้ หญ่ ที่ ท่ า นรั ก
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โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) เกาหลีใต้เป็ นดินแดนของ พลอย
สี ม่วง พลอยแห่งสุ ขภาพและนาโชค โดยมีต้ งั แต่สีม่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสี ม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอย
นี้ จะสวยงามจับตาเมื่ อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้ อยข้อมือ เป็ นหิ นที่มีพลังในการบาบัดทั้งด้านร่ างกายและ
จิตใจของผูส้ วมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่งสุ ขภาพและนาโชค สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ ได้

ย่ านฮงแด เป็ นย่านช้อปปิ้ งบริ เวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึงเป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและ
เด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึ่ งที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีร้านกาแฟที่เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้ านค้า
จาหน่ายสิ นค้าแฟชัน่ คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยั รุ่ นอายุ 20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของ
สิ นค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย ซึ่ งจะคึกคักเป็ นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็ นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้าน
จะทยอยเปิ ดให้บริ การ ของที่ขายกันเยอะส่ วนใหญ่ก็จะเป็ นสิ นค้าแฟชัน่ เช่ น เสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของกิ๊ ฟช้อป
เครื่ องเขียน และที่เยอะไม่แพ้กนั ก็คือขนมต่างๆ

พิพิธภัณฑ์ ภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังที่จดั ขึ้นแบบพิพิธภัณฑ์
แกลเลอรี่ ศิลปะและภาพวาด ที่สร้างขึ้นโดย “ตร็ องป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะ
เป็ นแบบ 3D แทนที่จะเป็ นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ ทัว่ ไป นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว
3D ที่เสมือนว่าได้เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่ งในรู ปภาพนั้นๆ ทาให้นกั ท่องเที่ยวเพลิ นเพลิ นสนุ กสนาน ไม่มีเบื่อ ถื อเป็ น
พิพิธภัณฑ์ศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว

DOWNLOAD TRICK EYE APP
สนุกไปอีกขัน้ ในการถ่ายรูป 3 มิติ ในรูปแบบของ AR
ท่านสามารถโหลด TRICK EYE APP ได้ทางโทรศัพท์
แล้วสร้างภาพสวยๆ แบบ AR ได้เลย
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พิพธิ ภัณฑ์ น้าแข็ง (ICE MUSEUM) เป็ นการจาลองเมืองน้ าแข็งขึ้นมา เป็ นศิลปะการแกะสลักน้ าแข็งแบบไม่
ธรรมดา หากแต่เป็ นการจาลองเป็ นเมืองน้ าแข็งเหมือนจริ งมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์ น้ าแข็ง
อีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนต่างๆ ให้นกั ท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มีเบื่อ เช่น นัง่ รถลากกวางรู ดอร์ ฟ ถ่ายรู ปคู่กบั คุณ
ลุ งซานต้าน้ าแข็ง และถ่ ายรู ปกับบรรดานกแพนกวินน้ าแข็งทั้งหลาย สารวจถ้ าน้ าแข็ง เอสกิ โม เยี่ยมชมปราสาท
น้ า แข็ ง มี จุ ด ชมวิ ว บนก าแพงเมื อ งน้ า แข็ ง โรงแรมที่ ส ร้ า งจ าลองขึ้ น จากการแกะสลัก จากน้ า แข็ ง ทั้ง หมด ซึ่ ง
นักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศา
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก

ภู เขานัมซาน เป็ นที่ต้ งั ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสู งถึง 480 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุ งโซล
จากยอดโซลทาวเวอร์ ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็ น
ไกลไปถึงแม่น้ าฮันกัง เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไม่วา่ จะเป็ นยามกลางวันหรื อกลางคืน และไม่วา่
จะฤดู ไหนๆ ที่นี่ยงั คงได้รับความนิ ยมเสมอมา เพราะเป็ นสถานที่คล้องกุญแจคู่รักที่ยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยว และ
ชาวเกาหลี โดยมีความเชื่ อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทาให้รักกันมัน่ คง ยืนยาว
ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึ้นลิ ฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลู กกุญแจคู่รักสาหรับคล้อง ท่านสามารถเตรี ยมจาก
ประเทศไทยไปได้ **
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ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต หรื อ ร้ านละลายเงินวอน ให้ท่านได้เลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของ
โสม ในรู ป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี มล้างหน้าโสม เครื่ องสาอางโสม เป็ นต้น และยังมี
หมอนสุ ขภาพ , กิมจิ , เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

อิสระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่ การเดินทางท่ องเที่ยว

เมืองอินชอน ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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DAY 5
เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
00.20

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X เที่ยวบินที่
XJ 703 ** ไม่มีบริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัว่ โมง **

04.40

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุ งเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

อัตราค่าบริการ
กาหนดการเดิ นทาง

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
พักเดี่ยว ราคาไม่รวม
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
ตั ๋ว
2-3 ท่าน
เพิ่ ม
(เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี ) (เด็กอายุไม่เกิ น 12 ปี )
เครื่องบิ น
อัตราท่านละ อัตราเด็ก ท่านละ อัตราเด็ก ท่านละ อัตรา ห้องละ (จอยแลนด์)

05 - 09 มีนาคม 63

14,999

14,999

14,999

07 - 11 มีนาคม 63

16,999

16,999

11 - 15 มีนาคม 63

16,999

14 - 18 มีนาคม 63

16,999

5,000
5,000

7,900
7,900

16,999

16,999

5,000

7,900

16,999

16,999

16,999

5,000

7,900

18 - 22 มีนาคม 63

16,999

16,999

16,999

5,000

7,900

21 - 25 มีนาคม 63

17,999

17,999

17,999

5,000

7,900

26 - 30 มีนาคม 63

17,999

17,999

17,999

5,000

7,900

28 มี.ค. - 01 เม.ย.63

17,999

17,999

17,999

5,000

7,900
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02 - 06 เมษายน 63

19,999

19,999

19,999

5,000

7,900

03 - 07 เมษายน 63
04 - 08 เมษายน 63
(หยุดวันจักรี)
09 - 13 เมษายน 63
(หยุดวันสงกรานต์)
10 - 14 เมษายน 63
(หยุดวันสงกรานต์)
11 - 15 เมษายน 63
(หยุดวันสงกรานต์)
12 - 16 เมษายน 63
(หยุดวันสงกรานต์)
13 - 17 เมษายน 63
(หยุดวันสงกรานต์)
22 - 26 เมษายน 63
28 เม.ย. - 02 พ.ค. 63
(หยุดวันแรงงาน)
29 เม.ย. - 03 พ.ค.63
(หยุดวันแรงงาน)
30 เม.ย. - 04 พ.ค. 63
(หยุดวันแรงงาน)

19,999

19,999

19,999

5,000

7,900

20,999

20,999

20,999

5,000

7,900

21,999

21,999

21,999

5,000

7,900

23,999

23,999

23,999

5,000

10,900

23,999

23,999

23,999

5,000

10,900

23,999

23,999

23,999

5,000

10,900

22,999

22,999

22,999

5,000

10,900

16,999

16,999

16,999

5,000

7,900

20,999

20,999

20,999

5,000

7,900

19,999

19,999

19,999

5,000

7,900

19,999

19,999

19,999

5,000

7,900

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
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อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่ าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 50,000
วอน ต่ อ ทริ ป ต่ อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(INFANT) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น
อัตรานี้ เฉพาะนักท่ องเที่ ยวที่ ถือหนังสื อเดิ นทางไทยและต่ างชาติ ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รบั ผู้เดิ นทางที่ ถือ
พาสสปอร์ตเกาหลีใต้ โดยลูกค้าต้ องเดิ นทางท่ องเที่ ยวกับทัวร์ ตลอดการเดิ นทาง ห้ ามแยกออกเพื่อ
เดิ นทางท่ องเที่ ยวด้วยตนเองเด็ดขาด ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเก็บค่าธรรมเนี ยม ในกรณี ขอเอกสารยื่นวี
ซ่า 1,500 บาท
กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาที่ สถานะผู้เดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขาย
ตรงเครื่ องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรื อคณะที่ ต้องการให้ เพิ่ มสถานที่ ข อดูงาน กรุณา
ติ ดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทกุ ครัง้
สาคัญ!! : กรณี ผ้เู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากที่
ด้านหน้ าเคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่
รับ ผิ ด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมา และ จะไม่ ส ามารถคื น เงิ น ค่ า ทัว ร์ที่ ท่ า นช าระ
เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสิ นค้าพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี ใน
นามของร้านรัฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึงอยาก
เรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องแวะชม จะซื้อหรือไม่ซื้อขึ้นอยู่กบั
ความพอใจของลูกค้ าเป็ นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้านรัฐบาล ขอ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ จากท่านเป็ นจานวนเงิ น 100 USD / ท่าน / ร้าน
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อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่ าบัต รโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อ มคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่ าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
 ค่ าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัม ภาระลงใต้ท้อ งเครื่อ งบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุ ญ าตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (2 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้ น้ าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.
(ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมทีพ่ กั ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้มากกว่านี้ได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีท่กี ระเป๋ าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขน าด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
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× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีท่ีสถานทูตแจ้งให้ย่นื ขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศ
เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านทีถ่ อื หนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเทีย่ ว
ไม่จาเป็ นต้องยืน่ ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครัง้

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้ร ับยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็จะ
ให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัว ร์ส่ว นที่เหลือ อย่างน้ อ ย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่ีบ ริษัท
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทัง้ หมด
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชาระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่า ยที่ไ ด้จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารที่ช าระแล้ว เนื่ อ งในการเตรีย มการจัด การน าเที่ย วให้ แ ก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรุป๊ เหมา หรือตัดกรุป๊ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางได้ทุกกรณี
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- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีท่จี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเ รียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษัท ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญ เท่ า นัน้ สิ่งสาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วันก่อนการเดินทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัว ร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ จัดเตรีย ม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดิ นทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัต ร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
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- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครือ่ งบินแบบหมูค่ ณะ (ตั ๋วกรุป๊ ) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที่
เป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระค่า
ห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ได้ในบางกรณี ขึน้ อยู่กบั
โรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้ร องเท้าทีส่ ามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษัทจะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริก าร
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็ก น้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึ่ง มีหน้ าใดหน้ าหนึ่งห ายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออก
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-

บัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่
โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่อ งบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อ นออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กับกระบวนการและ
ขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทาให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดีย่ ว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่าน (TRIPLE) จะ
แตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยู่คนละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้ เ ป็ น เพีย งข้อ เสนอที่ต้อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครัง้ หนึ่ ง หลัง จากได้ส ารองโรงแรมที่พ ัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามที่ระบุในโปรแกรม

** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **
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