ทัวร์เกาหลี ICN34 บินบ่าย กลับดึก (5D3N)
“KOREA ซากุระ บริ้ง บริ้ง”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
XJ702
XJ703

DMK (กรุงเทพ) – ICN (อินชอน)
ICN (อินชอน) – DMK (กรุงเทพ)

15.40 – 23.05
00.20 – 04.50

**โหลดกระเป๋าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครือ่ งบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ**

วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอิ นชอน
13.00

15.40

23.05

ที่พกั

(-/-/-)

คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือ ง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หมายเลข 3-4 สายการบิ น AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั
ฯ คอยให้การต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี ใต้ โดยสายการบิน AIR
ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ 702
** สาหรับเทีย่ วบินนี้ ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึน้
เครือ่ งบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัวโมง
่ 15 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** หลังทุกท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาทุกท่านเดินท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติ
ทีย่ าวกว่า 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามยิง่ ใหญ่ยามค่ าคืน นาท่านเดิน
ทางเข้าสู่โรงแรมทีพ่ กั
INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า

สวนศิ ลปะสุดฮิ ต.. ANYANG ART PARK – เมืองโซล – พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย ... พิ เศษ! ให้ท่านได้
วันที่ 2 ใส่ชุดประจาชาติ เกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก -สวนสนุกล๊อตเต้เวิ ลด์ – พิ เศษ .... ชมซากุระที่
ทะเลสาบซอกซอน
(B/L/D)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ANYANG ART PARK สวนศิลปะสุดฮิต ใกล้กรุงโซล ที่เหล่าฮิปเตอร์ต้องไปโดน พร้อมมีจุด
ถ่ ายภาพที่แ ต่ ล ะจุดมีล กั ษณะโดดเด่นเฉพาะตัว ทัง้ หมด 25 จุด สวนศิล ปะกลางแจ้งที่ศิล ปิ นชาวเกาหลีและ
ชาวต่างชาติร่วมกันสร้างแนวคิดให้ศลิ ปะเป็นส่วนหนึ่งของชีวติ พลเมือง อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการถ่ายรูปใน
มุมมองใหม่ๆทีเ่ ก๋ไก๋ไม่ซ้าใคร

นาท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็ นทางการ นครพิเศษโซล เป็ นเมืองหลวงและมหานครที่ใหญ่
ทีส่ ุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็ นปริมณฑลที่ใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้าน
คน ซึ่งเป็ นบริเวณที่อ ยู่อ าศัยซึ่งประกอบด้ว ยบริเวณมหานครอินช็อ นและจังหวัดคย็องกี เกือ บหนึ่งในสี่ของ
ประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยูใ่ นโซลและชาวต่างชาติอกี ประมาณ 275,000 คน
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทาสาหร่ายและประวัตคิ วาม
เป็ น มาต้น ก าเนิ ด ของการผลิต สาหร่า ยและขัน้ ตอนการผลิต สาหร่ายที่ส ดใหม่ทุ กวัน ให้ท่ า นจะได้เ ลือ กชิม
ผลิต ภัณ ฑ์ท่ที าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติใ ห้ล้มิ ลองและเลือ กซื้อ เหมาะแก่ การนามาเป็ นของฝาก เช่ น
สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิ เศษ !! ให้ ท่านได้ทากิ มจิ และใส่ชุดประจาชาติ เกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
และถ่ายรูปไว้เป็นทีร่ ะลึก
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล๊อตเต้ เวิ ลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุ กในร่มขนาดใหญ่ตดิ อันดับโลกทีต่ งั ้ อยู่ใน
กรุงโซล ซึง่ แบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักคือ สวนสนุ กในร่มที่ช่อื ว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ทีม่ อี ยู่ทงั ้ หมด
4 ชัน้ แต่ละชัน้ ก็จะมีเครือ่ งเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของทีร่ ะลึก และลานสเก็ตน้าแข็งขนาดใหญ่ และในส่วน
ของสวนสนุ กกลางแจ้งนัน้ มีช่อื ว่า MAGIC ISLAND อันเป็ นทีร่ วมเครื่องเล่นหวาดเสียวหลายๆ ชนิด นอกจากนี้
ยัง มีส ิ่ง อ านวยความสะดวกอื่น ๆ ภายในบริเ วณสวนสนุ ก แห่ ง นี้ ไม่ว่ า จะเป็ น ห้า งสรรพสิน ค้า โรงแรม โรง
ภาพยนตร์ ฯลฯ

พิเศษ.... ชมซากุระที่ ทะเลสาบซอกซอน ตัง้ อยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของกรุงโซล ใกล้ๆ กันกับสวนสนุ ก
LOTTE WORLD ที่น่ี เ ป็ น อี ก หนึ่ ง สถานที่ช มดอกซากุ ร ะ และมีก ารจัด งานเทศกาล SEOKCHON LAKE
CHERRY BLOSSOM FESTIVAL ประจาทุกปี ทาให้บรรยากาศโดยรอบมีความสวยงาม และคึกคัก เต็มไปด้วย
ชาวเกาหลีท่มี าเดินชิลล์ และนักท่องเทีย่ ว การออกดอกซากุระจะมีช่วงต้นเดือนถึงกลางเดือนเมษายน แล้วแต่
สภาพอากาศในแต่ละปี

คา่
ที่พกั

ว ันที่ 3

เช้า

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยาเกาหลี
HAEDAMCHAE GASAN หรื อ INTER CITY HOTEL SEOUL หรื อ
เทียบเท่า

ศูนย์รวมเครือ
่ งสำอำงแบรนด์ด ังเกำหลี - ศูนย์สมุนไพรนำ้ ม ันสนเข็มแดง – ศูนย์โสมแห่ง
ั
้ รี – ย่ำนเมียงดง
ร ัฐบำล – อิกซอนดงฮนนก
สตรีท - พระรำชว ังชำงด็อกกุง–ดิว้ ตีฟ
(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP
(ครีม น้ า แตก) , SNAIL CREAM (ครีม เมือ กหอยทาก) , BOTOX (โบท็ อ กซ์ ) , ALOE VERA PRODUCT
(ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็นต้น
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณ
ช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่ รียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดทีน่ ่ี
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึง่ แน่นอนว่าได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมทีม่ ี
อายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่ามีคุณภาพดีทส่ี ุดในโลก มีช่อื เสียงทีส่ ุด ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถอื เป็นยาบารุงร่างกายหรือสามารถซือ้ เป็นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้กไ็ ด้
นาท่านเดินทางสู่ ย่าน IKSEONDONG HANOK STREET เป็ นย่านสุดฮิตโซลตอนนี้ BLOGGER เกาหลีเองยัง
ยกให้เ ป็ น “HOT PLACE IN SEOUL” เลยทีเ ดียว เป็ นหมู่บ้านโบราณ HANOK VILLAGE ที่ส ร้างขึ้นตัง้ แต่ ปี
1920 ปจั จุบนั มีทงั ้ ร้านอาหาร คาเฟ่ ร้านขายของ เสื้อผ้า รองเท้า คูลๆ เปิ ดเรียงรายอยู่ภายในหมู่บ้านเล็กๆ นี้
เยอะมาก หนุ่มสาวเกาหลี จูงมือพากันมาเดินเล่น นัง่ HANG OUT ถ่ายรูปอัพ SOCIAL กันอย่างคึกคัก ช่วงเย็น
อากาศดีๆ ยิง่ คึกคักมากเป็ นพิเศษ ย่านนี้ไม่ได้ใหญ่มากนัก แต่รา้ นน่ านัง่ มีให้เลือกเพียบ ท่านอิสระให้สามารถ
เลือกเช่าชุดโบราณแนววินเทจถ่ายรูปได้ (ไม่รวมค่าเช่าชุด ราคาเช่าอยูท่ ป่ี ระมาณ 30,000-50,000 วอน)

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋นุ โสม

น าท่ า นเดิน ทางสู่ พระราชวัง ชางด็อ กกุง (CHANGDEOKGUNG
PALACE) เป็ น พระราชวัง ที่ส ร้า งหลัง จากพระราชวัง เคีย งบกกุ ง
(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็ น พระราชวัง หลัก ของ
กษัต ริย์ห ลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน ที่ได้รบั การดูแลรักษาไว้
อย่างดี ภายในประกอบด้วยพื้นที่สาธารณะ อาคารพระราชวังสาหรับ
ราชวงศ์ และสวนบีว อน(BIWON) หรือ รู้จ ัก กัน ในนามสวนฮู ว อน
(HUWON) สวนหย่ อ มด้า นหลัง ที่เ ต็ม ไปด้ว ยต้ น ไม้ย กั ษ์ อ ายุ ก ว่ า 300 ปี บ่ อ น้ า และศาลาพัก ผ่ อ น มีค วาม
ธรรมชาติมากทีส่ ุด ไว้เป็นทีพ่ กั ผ่อน
นาท่านเดินทางสู่ ดิ วตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็ นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโซล ให้ได้ชอ็ ปปิ้งสินค้า
แบรนด์เนมชัน้ นาแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสาอาง , กระเป๋า , กล้อง
ถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซือ้ ได้อย่างเต็มที่ เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั กว่า 250
แบรนด์ ทัง้ เครื่องสาอาง , น้ าหอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชันต่
่ างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM , DIOR ,
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เ ป็ น ต้ น
ไม่ได้มแี ค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สินค้าแบรนด์เกาหลีกม็ ใี ห้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็
ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยีห่ อ้ ก็ถูกกว่า ในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช็อปปิ้ งกันทีห่ ้างแห่งนี้ ให้พก
พาสปอร์ตและข้อมูลตั ๋วเครือ่ งบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซือ้ สินค้า
นาท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บา้ นเรา เมียงดงได้ช่อื ว่าเป็ น
แหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เ กาหลีชนั ้ นา ซึ่งในแต่ ล ะวันจะ มีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช็อ ปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องสาอางซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดีของคน
ไทย เช่น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็ นต้น
เครื่องประดับ , ซีดเี พลง , วีซดี ี , ดีวดี หี นังและซีรยี ท์ ฮ่ี ติ ตลอด จนไปถึงของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดารานักแสดงคนโปรด
ของท่านอยู่ในสินค้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ ลองไอศกรีม 2,000 วอน ทีส่ งู เกือบ
ฟุตได้ทน่ี ้ี
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ที่พกั

HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า

เมืองโซล - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิ ส - ย่านฮงแด –
พิ เศษ!!! .... สาหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่ สุดชิ ก 943 KING’S
วันที่ 4
CROSS - พิ พิธภัณฑ์สามมิ ติ – พิ พิธภัณฑ์น้าแข็ง – หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มา
เก็ต หรือ ร้านละลายเงิ นวอน – เมืองอิ นชอน
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็ นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ทีเ่ ติบโตกลางปา่ ดง
ดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสาหรับคนทีท่ างานหนัก ดื่มเหล้า นอนดึก หรือเป็ นไวรัส
ตับอักเสบ ตับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ให้ตวั เองและฝากครอบครัวหรือญาติผใู้ หญ่ ทท่ี ่านรัก
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิ ส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลีใต้เป็ น
ดินแดนของง พลอยสีมว่ ง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงั ้ แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์)
มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหินทีม่ พี ลังในการ
บาบัดทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ล บ เป็ นพลอยแห่งสุขภาพและนาโชค สามารถ
ปกป้องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้
นาท่านช้อปปิ้ง ย่านฮงแด เป็ นย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY) จึง
เป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึ่งทีม่ บี รรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟทีเ่ ป็ น
เอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจาหน่ ายสินค้าแฟชัน่ คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วยั รุ่นอายุ
20-30 ปีท่นี ิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย ซึ่งจะคึกคักเป็ นพิเศษตัง้ แต่
ช่วงบ่ายเป็ นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ ละร้านจะทยอยเปิ ดให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็ นสินค้า
แฟชัน่ เช่น เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิฟ๊ ช้อป เครือ่ งเขียน และทีเ่ ยอะไม่แพ้กนั ก็คอื ขนมต่างๆ
พิ เศษ!!! .... สาหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กับคาเฟ่สุดชิก 943 KING’S CROSS ที่
จาลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่ ชานชาลาทีอ่ ยูใ่ นสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่ เป็นทาง

เชื่อมต่อระหว่างโลกมักเกิล้ กับโลกเวทมนตร์ ซึง่ อยูร่ ะหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่ เดินทางด้วยรถไฟ
สายด่วนของฮอกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้สมั ผัสกลิน่ อายในการจาลองความเป็นเมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุม
ถ่ายรูปต่างๆ มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทัง้ 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ ์ให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซือ้ เครือ่ งดื่มและของ
หวานได้ตามใจชอบ (ในกรณีทท่ี ่านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซือ้ เครือ่ งดื่มจากทางร้าน)

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ผดั วุ้นเส้น (JIMDAK)
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณ ฑ์ภาพ 3 มิ ติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวชื่อ ดังที่จดั ขึ้นแบบ
พิพ ิธ ภัณ ฑ์แ กลเลอรี่ศิล ปะและภาพวาด ที่ส ร้างขึ้นโดย “ตร็อ งป์ L’OEIL” คือ เทคนิค งานศิล ปะแบบ 2D และ
ลักษณะภาพวาดจะเป็ นแบบ 3D แทนทีจ่ ะเป็ นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ทวไป
ั ่ นักท่องเทีย่ วจะตื่น
ตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนว่าได้เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ ๆ ทาให้นักท่องเที่ยวเพลินเพลิน
สนุ กสนาน ไม่มเี บื่อ ถือเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมิตแิ ล้ว ยังได้เปิดโซนใหม่ให้กบั นักท่องเทีย่ วได้เข้าไปเปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซ้าใครกับ พิ พิธภัณฑ์น้าแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็ นการจาลองเมืองน้ าแข็งขึน้ มา เป็ นศิลปะการแกะสลัก
น้ าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็ นการจาลองเป็ นเมืองน้ าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆด้วยการ
สร้างสไลเดอร์น้ าแข็งอีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเทีย่ วเข้าชมได้โดยไม่ มเี บื่อ เช่น นังรถลากกวาง
่
รูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบั คุณลุงซานต้าน้ าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกเพนกวินน้ าแข็งทัง้ หลาย สารวจถ้าน้ าแข็ง
เอสกิโม เยีย่ มชมปราสาทน้าแข็ง มีจดุ ชมวิวบนกาแพงเมืองน้ าแข็ง โรงแรมทีส่ ร้างจาลองขึน้ จากการแกะสลักจาก
น้าแข็งทัง้ หมด ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมติ ดิ ลบมากกว่า 5 องศา

นาท่านเดินทางสู่ ภูเขานาซาน เป็ นที่ตงั ้ ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์
(N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมือ งที่สูงที่สุ ดในโลก มีค วามสูง ถึง
480 เมตร เหนือระดับน้ า ทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจาก
ยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกักซัน
และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ าฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่
ทีส่ ุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็ นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดู
ไหนๆ ทีน่ ่ยี งั คงได้รบั ความนิยมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ ล้องกุญแจคู่รกั ทีย่ อดนิยมของนักท่องเทีย่ ว และชาว
เกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่น่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทาให้ร ั กกันมันคง
่ ยืนยาว
ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึน้ ลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สาหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจาก
ประเทศไทยไปได้ **

นาท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงิ นวอน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนม ชา ลูกอม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครือ่ งสาอางโสม เป็นต้น และ
ยังมีหมอนสุขภาพ , กิมจิ ,เปเปโร(ป๊อกกีเ้ กาหลี),ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น
อิ สระอาหารคา่ เพื่อความสะดวกในการท่องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิ นชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

วันที่ 5 เมืองอิ นชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

00.20

04.50

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X
เทีย่ วบินที่ XJ 703 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึน้
เครือ่ งบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซือ้ อาหารและเครือ่ งดื่มได้บนเครือ่ งบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัวโมง
่ **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัส ดิภาพ พร้อ มกับความ
ประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

01 – 05 เมษายน 2562
02 – 06 เมษายน 2562
03 – 07 เมษายน 2562
04 – 08 เมษายน 2562
05 – 09 เมษายน 2562
06 – 10 เมษายน 2562
07 – 11 เมษายน 2562
08 – 12 เมษายน 2562
09 – 13 เมษายน 2562

ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม เครื่องบิ
2-3 ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
อัตรา ห้อง นอัตรา
อัตราท่าน
12 ปี )
12 ปี )
ละ ท่านละ
ละ
อัตราเด็ก ท่านละ อัตราเด็ก ท่านละ
เดินทางเดินเมษายน 2562
17,999
17,999
17,999
6,500 9,900
17,999
17,999
17,999
6,500 9,900
18,999
18,999
18,999
6,500 9,900
19,999
19,999
19,999
7,500 10,900
19,999
19,999
19,999
7,500 10,900
17,999
17,999
17,999
6,500 9,900
17,999
17,999
17,999
6,500 9,900
17,999
17,999
17,999
6,500 9,900
17,999
17,999
17,999
6,500 9,900

10 – 14 เมษายน 2562
11 – 15 เมษายน 2562
12 – 16 เมษายน 2562
14 – 18 เมษายน 2562
15 – 19 เมษายน 2562
16 – 20 เมษายน 2562
17 – 21 เมษายน 2562
18 – 22 เมษายน 2562
19 – 23 เมษายน 2562
20 – 24 เมษายน 2562
21 – 25 เมษายน 2562
22 – 26 เมษายน 2562
23 – 27 เมษายน 2562
24 – 28 เมษายน 2562
25 – 29 เมษายน 2562
26 – 30 เมษายน 2562
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 62
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 62
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 62
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 62

22,999
24,999
24,999
22,999
20,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
16,999
17,999
18,999
18,999
17,999
19,999
19,999
17,999
17,999

22,999
24,999
24,999
22,999
20,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
16,999
17,999
18,999
18,999
17,999
19,999
19,999
17,999
17,999

22,999
24,999
24,999
22,999
20,999
17,999
18,999
18,999
17,999
17,999
17,999
16,999
17,999
18,999
18,999
17,999
19,999
19,999
17,999
17,999

7,500
7,500
7,500
7,500
7,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500
6,500

10,900
10,900
10,900
10,900
10,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900
9,900

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)

อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่ าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 50,000
วอน ต่อ ทริ ป ต่ อ ลูกค้า ผู้เดิ นทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(INFANT) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น
อัตรานี้ เฉพาะนักท่ องเที่ยวที่ ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือเดิ นทางต่ างประเทศ ทาง
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทยประมาณ
3,200 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 ผเ้ ู 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
อัตราค่าบริ การนี้ รวม

 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่อ งบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อ มคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
 ค่ าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ ท้อ งเครื่อ งบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุ ญ าตให้โ หลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้ าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก.
(ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือ่ นไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (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
 ค่าเบี้ยประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเที่ยวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง 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 ระเป๋าสัมภาระที่มนี ้ าหนักเกินกว่าที่สายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั

× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีท่สี ถานทูตแจ้งให้ย่นื ขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศ
เกาหลีใต้ อนุ ญาตให้ท่านทีถ่ อื หนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเทีย่ ว
ไม่จาเป็นต้องยืน่ ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครัง้

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 2 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00 น.
เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด 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
- กรุณาชาระค่ าทัว ร์ส่ว นที่เ หลืออย่างน้ อย 20 วัน ก่ อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี 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 ของค่าบริการทีช่ าระแล้ว
- 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 วให้แ ก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

- กรณีต้อ งการเปลี่ยนแปลงพีเ รียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษั ทขอสงวนสิทธิ ์ในการหัก ค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้ อย 25 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชาระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจ่ี ะประสานงาน
เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่ อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในทีส่ ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทส่ี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่
กับฤดูก าล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบิน ของท่า อากาศยานเป็ นส าคัญ เท่ านัน้ สิ่ง สาคัญ ท่านจาเป็ นต้อ งมาถึง
สนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษั ทขอสงวนสิทธิ ์
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
7 วันก่อ นการเดินทาง หรือ ตัง้ แต่ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลีย่ นแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่
เป็นกรณีพเิ 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 เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีห้องรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจาเป็ นจะต้อง
ชาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทางบริษทั จะ
คานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสาคัญ หากกรณีทจ่ี าเป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเทีย่ วในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ
ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมา
ที่บริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทั เรี ยบร้อยแล้ว
กรณีทย่ี งั ไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว
เครื่องบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋ว
เครือ่ งบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
- เกีย่ วกับทีน่ งบนเครื
ั่
่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็นลักษณะของคณะ (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 ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ 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 นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

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

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

