BHT9190175 ทัวร์เกาหลี บินบ่าย กลับดึก (5D3N)
“KOREA ก็ มาดิ ค๊าบบบ”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึนเครืองทีสนามบินดอนเมือง (DMK)
XJ702
XJ703

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

15.40 – <=.>?
00.20 – >@.?>

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน *+ ก.ก. (. ชิน) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน 1 ก.ก. **
**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า H เดือน ณ วันกลับ**

วันทีJ K กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน
K=.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผูโ้ ดยสารระหว่าง
ประเทศ อาคาร K ชันQ 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หมายเลข =-@ สายการบิ น AIR ASIA X โดยมีเจ้าหน้ าทีของ
บริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ให้คําแนะนํ าเพือ
เตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR
ASIA X เทียวบินที XJ U>2
** สําหรับเทียวบินนี ไม่มบี ริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึน
เครืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ = ชัวโมง .= นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิน เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ * ชัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา ** หลังทุกท่านผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นํ าทุกท่านเดินท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพือความหวังในการรวม
ชาติทยาวกว่
ี
า ?.?* ก.ม. และ มียอดโดมสูง .+1 เมตร ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามยิงใหญ่ยามคําคืน นําท่าน
เดินทางเข้าสูโ่ รงแรมทีพัก
INCHEON GRAND HOTEL , INCHEON หรือเทียบเท่า

15.40

<=.>?

ทีJพกั

วันทีJ 2
เช้า

(-/-/-)

พิเศษสุด กับการชมดอกกุหลาบทีJ .... JUNGNANCHEON – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - สวน
สนุกล๊อตเต้เวิลด์ – ย่านทงแดมุน พิเศษ!!! ชม LED ROSE GARDEN
(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ JUNGNANCHEON ชม ... SEOUL ROSE FESTIVAL หรือ เทศกาลดอกกุ ห ลาบ ช่ ว ง
เริมต้นฤดูรอ้ นของทุกปี จะเป็ นฤดูทดอกกุ
ี
กลาบบานทีเกาหลีใต้ และจุดชมดอกกุหลาบทีสวยทีสุดแห่งหนึงของ

กรุงโซลอยูท่ ถนนเลี
ี
ยบคลองจุงนังชอน (JUNGNANGCHEON) **ในช่วงทีดอกกุหลาบยังไม่บาน ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ Lในการเปลียนแปลงโปรแกรม ปรับเปลียนเป็ นช้อปปิ งย่านถนนเคสตาร์
นํ าท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จัดแสดงเรืองราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวัตคิ วาม
เป็ น มาต้น กําเนิ ด ของการผลิต สาหร่ายและขันตอนการผลิต สาหร่ายทีสดใหม่ทุ ก วัน ให้ท่ านจะได้เลือกชิม
ผลิตภัณ ฑ์ทีทําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลิมลองและเลือกซือเหมาะแก่การนํ ามาเป็ นของฝาก เช่น
สาหร่ า ยอบแห้ ง , สาหร่ า ยย่ า ง พิ เศษ !! ให้ ท่ า นได้ ทํ า กิ มจิ แ ละใส่ ชุ ด ประจํา ชาติ เกาหลี “ฮัน บก”
(HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็ นทีระลึก

กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล๊อตเต้เวิ ลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุ กในร่มขนาดใหญ่ตดิ อันดับโลกทีตังอยูใ่ น
กรุงโซล ซึงแบ่งออกเป็ น * ส่วนหลักคือ สวนสนุ กในร่มทีชือว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ทีมีอยูท่ งหมด
ั
? ชัน แต่ละชันก็จะมีเครืองเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของทีระลึก และลานสเก็ตนํ าแข็งขนาดใหญ่ และใน
ส่ว นของสวนสนุ ก กลางแจ้งนั นมีชือว่ า MAGIC ISLAND อัน เป็ นทีรวมเครืองเล่ น หวาดเสีย วหลายๆ ชนิ ด
นอกจากนียังมีสงอํ
ิ านวยความสะดวกอืนๆ ภายในบริเวณสวนสนุ กแห่งนี ไม่ว่าจะเป็ นห้างสรรพสินค้า โรงแรม
โรงภาพยนตร์ ฯลฯ

นําท่านเดินทางเข้าสู่ ย่านทงแดมุน หรือตลาดดงแดมุน เป็ นย่านการค้า
ขนาดใหญ่ ป ระกอบด้วยตลาดดังเดิม และศูนย์การค้าทีครอบคลุ มทัวทัง
บริเวณประตูทงแดมุน ซึงเป็ นสถานทีสําคัญในเกาหลี โดยถือเป็ นเขตค้าส่ง

คําJ
ทีJพกั
ว ันที 3

และค้าปลีกทีใหญ่ทสุี ดของเกาหลี ทีมีหา้ งสรรพสินค้า *Z แห่ง, ร้านค้าพิเศษ [+,+++ แห่ง และผูผ้ ลิต =+,+++
ราย ตลาดทงแดมุ น มีชือเสีย งในด้ า นตลาดกลางคืน และเป็ นย่ า นช้ อ ปปิ งยอดนิ ย มทีดึง ดู ด นั ก ช้ อ ปและ
นักท่องเทียวจํานวนมากตลอดเวลา ตลาดแห่งนีจึงกลายเป็ นสถานทีทีดีทสุี ดในการค้นหาแฟชันล่าสุด ทีมีความ
หลากหลายและทันสมัยในราคาทีไม่แพง พิ เศษ!! … ให้ท่านได้ชม จุดไฮไลท์ของทีนี นันก็คือ LED ROSE
GARDEN ดอกกุหลาบทีติดไฟ LED กว่า *=,==+ ดวง เปิ ดให้ชมตลอดทังปี
บริ การอาหารคําJ ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยําเกาหลี
HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
ศูนย์โสมแห่งร ัฐบาล - ศูนย์สมุนไพรนําม ันสนเข็ มแดง – ศูนย์รวมเครืองสําอางแบรนด์ด ังเกาหลี ั กล
ย่านอินซาดง – ตึกซมจี
ิ - พระราชว ังชางด็อกกุง – ดิวตีฟรี – ย่านเมียงดง
(B/L/-)

เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลทีเรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิด
ทีนีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึงแน่ นอนว่าได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ น
โสมทีมีอายุ Z ปี ซึงถือว่ามีคุณภาพดีทสุี ดในโลก มีชอเสี
ื ยงทีสุด ให้ทา่ นได้เลือกซือโสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่า
ประเทศไทยถึง * เท่า โสมเกาหลีถอื เป็ นยาบํารุงร่างกายหรือสามารถซือเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้กไ็ ด้
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรนํQามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีสกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณ
ช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี
นํ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครืJองสําอางแบรนด์ดงั เกาหลี (COSMETIC
GALLERY) เช่ น WATER DROP (ครีม นํ าแตก) , SNAIL CREAM (ครีม
เมื อ ก ห อ ย ท า ก ) , BOTOX (โบ ท็ อ ก ซ์ ) , ALOE VERA PRODUCT
(ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็ นต้น
กลางวัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋นุ โสม
นํ าท่ านเดิน ทางสู่ ย่ า นอิ น ซาดง ตังอยู่ใจกลางเมือ งทีเป็ นย่านเก่ าแก่ ที
สําคัญของเมืองโซล ประกอบด้วยถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทังสองข้างทาง ภายใน
ตรอกเป็ นร้านอาหารแบบดังเดิม โรงนํ าชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี ในย่านแห่งนีเป็ นแหล่งรวมแกลเลอรีต่างๆ
กว่า .++ แห่ง นอกจากนียังให้ท่านได้เยียมชม ตึกซัมจี-กิ ล (SSAMZIE-GIL) เป็ นอาคารขนาด ? ชันตังอยู่ใน
ตลาดอินซาดง เปิ ดในปี *++? ภายในมีงานแสดงภาพกอลอรีอาร์ตๆ ร้านอาหาร เครืองประดับ ของทีระลึก โดย
ชัน ? เป็ นสวนลอยฟ้ า จุดเด่นของทีนีคือเป็ นจุดนัดพบของเหล่าวัยรุ่นชาวเกาหลี ตามผนังกําแพงมีภาพเขียน
เป็ นงานศิ ล ปะ ผสมผสานกับ ร้า นต่ า งๆที ตั งอยู่ เ รีย งรายจนเต็ ม ที พื นที พบกั บ ส่ ว นของ LOVE LOVE
MESSAGE TAG ทีมีลกั ษณะ คล้ายกับ LOCK OF LOVE ที N SEOUL TOWER เป็ นการบอกรักของวัยรุ่น
(ราคาทัวร์ไม่รวมค่า TAG ท่านสามารถเลือกซือได้ในราคาประมาณ =+++ วอน) มาทีนีพลาดไม่ได้!!! …. ขนม
ปั งยัดไส้รปู อุนจิ (DDALKI BBANG & DDONG BBANG) หรือ POOP BREAD ทียัดไส้ดว้ ยถัวแดง ขนมขึน
ชือทีท่านต้องไม่พลาดทีจะมาลองชิม (ราคาทัวร์ไม่ได้รวมค่าขนมปั งยัดไส้ ราคาประมาณ .+++ วอน)

ทีJพกั

นํ าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชางด็อกกุง(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็ นพระราชวังทีสร้างหลังจาก
พระราชวังเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคยเป็ นพระราชวังหลักของกษัตริยห์ ลายพระองค์
ของราชวงศ์โชซอน ทีได้รบั การดูแลรักษาไว้อย่างดี ภายในประกอบด้วยพืนทีสาธารณะ อาคารพระราชวัง
สําหรับราชวงศ์ และสวนบีวอน(BIWON) หรือรูจ้ กั กันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลังทีเต็มไป
ด้วยต้นไม้ยกั ษ์อายุกว่า 300 ปี บ่อนํา และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากทีสุด ไว้เป็ นทีพักผ่อน
นําท่านเดินทางสู่ ดิ วตีQ ฟรี (DUTY FREE) เป็ นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีทใหญ่
ี ทสุี ดในโซล ให้ได้ชอ็ ปปิ งสินค้า
แบรนด์เนมชันนํ าแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่ น นาฬิก า , แว่น ตา , เครืองสําอาง , กระเป๋ า ,
กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซือได้อย่างเต็มที เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั
กว่า 250 แบรนด์ ทังเครืองสําอาง , นําหอม , กระเป๋ า , สินค้าแฟชันต่างๆ เช่น CHANEL , HERMES , MCM ,
DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA
เป็ นต้น ไม่ได้มแี ค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน สินค้าแบรนด์เกาหลีกม็ ใี ห้เลือกหลากหลายไม่แพ้
กัน ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยีห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช็อปปิ งกันทีห้าง
แห่งนี ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั kวเครืองบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซือสินค้า
นํ าท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ชอว่
ื า
เป็ นแหล่งรวมแฟชันแบรนด์เกาหลีชนนํ
ั า ซึงในแต่ละวันจะ มีวยั รุน่ เกาหลีมาเดินช็อปปิ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า , รองเท้า , กระเป๋ า , เครืองสําอางซึงเป็ นทีรูจ้ กั อย่างดีของคน
ไทย เช่ น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป็ น
ต้น เครืองประดับ , ซีดเี พลง , วีซดี ี , ดีวดี หี นังและซีรยี ท์ ฮิี ตตลอด จนไปถึงของทีระลึกทีมีรปู ดารานักแสดงคน
โปรดของท่านอยูใ่ นสินค้า อีกทังยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิมลองไอศกรีม *,+++ วอน ทีสูง
เกือบฟุตได้ทนีี
อิ สระอาหารคําJ เพืJอความสะดวกในการท่องเทีJยว
HAEDAMCHAE GASAN หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า

วันทีJ 4

เช้า

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิส - ย่านฮงแด –พิเศษ!!! ....
สําหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่ สุดชิก o@= KING’S CROSS
พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑ์นํQาแข็ง - มหาวิทยาลัยอีฮวา - ย่านอีแด - ภูเขานําซาน
หอคอยเอ็นโซล ทาวเวอร์ - ซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน
(B/L/-)
บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็ นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ทีเติบโตกลางป่ า
ดงดิบกว่า *+ ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนทีทํางานหนัก ดืมเหล้า นอนดึก หรือเป็ น
ไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ให้ทา่ นอิสระเลือกซือให้ตวั เองและฝากครอบครัวหรือญาติผใู้ หญ่ทท่ี านรัก
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิ ส (AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลีใต้เป็ น
ดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนํ าโชค โดยมีตงแต่
ั สมี ่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วง
ไวน์) มีเสน่ หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนีจะสวยงามจับตาเมือมาทําเป็ นแหวน จี ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็ นหินทีมีพลัง
ในการบํ าบัด ทังด้านร่างกายและจิต ใจของผู้ส วมใส่ ขจัด ความคิด แง่ล บ เป็ น พลอยแห่งสุข ภาพและนํ าโชค
สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้
นํ าท่านช้อปปิ ง ย่านฮงแด เป็ นย่านช้อปปิ งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY)
จึงเป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึงทีมีบรรยากาศโรแมนติก อีกทังยังมีรา้ นกาแฟที
เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี ร้านค้าจําหน่ ายสินค้าแฟชัน คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารทีน่ าสนใจในหมู่วยั รุ่น
อายุ *+-[+ ปี ทนิี ยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย ซึงจะคึกคักเป็ นพิเศษ
ตังแต่ช่วงบ่ายเป็ นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิ ดให้บริการ ของทีขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็ น
สินค้าแฟชัน เช่น เสือผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของกิฟo ช้อป เครืองเขียน และทีเยอะไม่แพ้กนั ก็คอื ขนมต่างๆ
พิ เศษ!!! .... สําหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กับคาเฟ่ สดุ ชิก p?[ KING’S CROSS ที
จําลองชานชาลา p เศษสามส่วนสี ชานชาลาทีอยูใ่ นสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึงเป็ นทาง
เชือมต่อระหว่างโลกมักเกิลกับโลกเวทมนตร์ ซึงอยูร่ ะหว่างชานชาลาหมายเลข p และ .+ ซึงเดินทางด้วยรถไฟ

สายด่วนของฮอกวอตส์ ด้านในให้ทา่ นได้สมั ผัสกลินอายในการจําลองความเป็ นเมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุม
ถ่ายรูปต่างๆ มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทัง ? บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ Lให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซือเครืองดืมและของ
หวานได้ตามใจชอบ (ในกรณีทท่ี านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซือเครืองดืมจากทางร้าน)

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ผดั วุ้นเส้น (JIMDAK)

นํ าท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณ ฑ์ภาพ = มิ ติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็ นสถานทีท่องเทียวชือดังทีจัดขึนแบบ
พิพิธภัณ ฑ์แกลเลอรีศิลปะและภาพวาด ทีสร้างขึนโดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิ คงานศิลปะแบบ 2D และ
ลักษณะภาพวาดจะเป็ นแบบ 3D แทนทีจะเป็ นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ ทัวไป นักท่องเทียวจะตืน
ตาตืนใจกับภาพวาดแนว 3D ทีเสมือนว่าได้เข้าไปเป็ นส่วนหนึงในรูปภาพนันๆ ทําให้นักท่องเทียวเพลินเพลิน
สนุ กสนาน ไม่มเี บือ ถือเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเทียว เพราะไม่เพียงแต่เป็ น
พิพธิ ภัณฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมิตแิ ล้ว ยังได้เปิ ดโซนใหม่ให้กบั นักท่องเทียวได้เข้าไปเปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆ
ไม่ซําใครกับ พิ พิธภัณฑ์นํQาแข็ง (ICE MUSEUM) ซึงเป็ นการจําลองเมืองนํ าแข็งขึนมา เป็ นศิลปะการแกะสลัก
นํ าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็ นการจําลองเป็ นเมืองนํ าแข็งเหมือนจริงมากทีสุด และยังเอาใจเด็กๆด้วยการ
สร้างสไลเดอร์นําแข็งอีกทังยังมีกจิ กรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเทียวเข้าชมได้โดยไม่มเี บือ เช่น นังรถลาก
กวางรูดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบั คุณลุงซานต้านํ าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกเพนกวินนํ าแข็งทังหลาย สํารวจถํา
นํ าแข็ง เอสกิโม เยียมชมปราสาทนํ าแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองนํ าแข็ง โรงแรมทีสร้างจําลองขึนจากการ
แกะสลักจากนํ าแข็งทังหมด ซึงนัก ท่ องเทียวสามารถตืนตาตืนใจและสัม ผัส กับ ความหนาวอุ ณ หภู มิติด ลบ
มากกว่า 5 องศา
นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ มหาวิ ท ยาลัย อี ฮ วา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) คนเกาหลี ท ัวไปนิ ย มเรีย ก
มหาวิทยาลัยสตรีอฮี วาว่า “อีแด” มาจาก อีฮวา คือชือมหาวิทยาลัย และแดฮักคโยหาวิทยาลัยนีเปิ ดมาตังแต่ปี

ค.ศ. .ttZ โดยมีจุดเด่นอยูท่ ี อาคาร EWHA CAMPUS CENTER (ECC) ซึงเป็ นสถาปั ตยกรรมทีสวยงาม โดย
สร้างอาคารเรียนผ่านเนินเขาแล้วกรุดว้ ยกระจกทัง * ด้าน ด้านในจะเป็ นห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด
ฯลฯ บริเวณทางเดินด้านนอกก็เป็ นจุดพักผ่อน นังชิล และทบทวนบทเรียน เมือรวมกับทัศนียภาพทีสวยงาม จึง
ทําให้บริเวณนีกลายเป็ นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล ท่านสามารถช็อปปิ ง ย่านช้ อปปิQ งอี แดหรือแถวบริเวณ
มหาวิทยาลัยสตรีอฮี วา เป็ นย่านช้อปปิ งสินค้าแนววัยรุ่นแฟชันวัยใสสไตล์เกาหลี สินค้าราคาไม่แพง ทังยังมี
สินค้าหลากหลายแนวให้เดินเลือก ไม่ว่าจะเป็ น ของจุกจิกน่ ารักๆกิฟo ช้อปเก๋ๆ เครืองประดับ เสือผ้า แว่นตา
กระเป๋ า รองเท้า อุปกรณ์เกียวกับโทรศัพท์ เครืองสําอางต่างๆ ร้านค้ายาวเหยียดสองข้างทาง

นํ าท่านเดินทางสู่ ภูเขานํ าซาน เป็ นทีตังของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18
หอคอยเมืองทีสูงทีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึ เขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม
ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่นําฮันกัง เป็ นอีกหนึงสถานที ทีสุดแสนจะโรแมนติก ไม่วา่ จะเป็ นยามกลางวันหรือกลางคืน
และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ทีนี ยังคงได้รบั ความนิ ยมเสมอมา เพราะเป็ นสถานทีคล้องกุ ญ แจคู่รกั ทียอดนิ ยมของ
นักท่องเทียว และชาวเกาหลี โดยมีความเชือว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันทีนี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทํา
ให้รกั กันมันคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึนลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สําหรับ
คล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **

นําท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงิ นวอน ให้ท่านได้เลือกซือช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของ
ใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนม ชา ลูกอม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครืองสําอางโสม เป็ นต้น
และยังมีหมอนสุขภาพ , กิมจิ ,เปเปโร(ป๊ อกกีเกาหลี),ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็ นต้น
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิ นชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้

วันทีJ 5 เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
00.20

04.<0

(-/-/-)

นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X
เทียวบินที XJ U>3 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึน
เครืองบิน หรือ ท่านสามารถเลือกซืออาหารและเครืองดืมได้บนเครืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัวโมง **
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความ
ประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดินทาง

<K – <? พฤษภาคม H<
<< – <H พฤษภาคม H<
<= – <U พฤษภาคม H<
<@ – <v พฤษภาคม H<
<? – <o พฤษภาคม H<
<H – => พฤษภาคม H<
<U – =K พฤษภาคม H<

ผูใ้ หญ่
K เด็ก < ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดีJยว ไม่ใช้ต ั tว
ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิJม เครืJองบิ
<-= ท่าน (เด็กอายุไม่เกิน (เด็กอายุไม่เกิน
อัตรา ห้อง นอัตรา
อัตราท่าน
K< ปี )
K< ปี )
ละ ท่านละ
ละ
อัตราเด็ก ท่านละ อัตราเด็ก ท่านละ
เดินทางเดือน พฤษภาคม <?H<
7,ooo
7,ooo
7,ooo
?,?>> U,o>>
9,ooo
9,ooo
9,ooo
?,?>> U,o>>
9,ooo
9,ooo
9,ooo
?,?>> U,o>>
9,ooo
9,ooo
9,ooo
?,?>> U,o>>
9,ooo
9,ooo
9,ooo
?,?>> U,o>>
K@,ooo
K@,ooo
K@,ooo
?,?>> U,o>>
K@,ooo
K@,ooo
K@,ooo
?,?>> U,o>>

<v พ.ค. – >K มิ.ย. <?H<
<o พ.ค. – >< มิ.ย. <?H<
=> พ.ค. – >= มิ.ย. <?H<
=K พ.ค. – >@ มิ.ย. <?H<

K<,ooo
11,ooo
K1,ooo
K1,ooo

K<,ooo
K1,ooo
K1,ooo
K1,ooo

K<,ooo
K1,ooo
K1,ooo
K1,ooo

?,?>>
?,?>>
?,?>>
?,?>>

U,o>>
U,o>>
U,o>>
U,o>>

ราคาเด็กอายุไม่ถึง < ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีทีJนังJ บนเครือJ งบิน)
อัตรานีQ ยงั ไม่รวมค่าทิปพนั กงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิJน ตามธรรมเนี ยม 50,000
วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้เดินทาง K ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง < ปี ณ วันเดินทางกลับ
(INFANT) ทังQ นีQ ท่านสามารถให้มากกว่านีQ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนีQ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธx ิ ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีJสนามบิน ในวันเช็คอิน
อัตรานีQ เฉพาะนักท่องเทีJ ยวทีJ ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านันQ กรณี ถือหนังสือเดินทางต่างประเทศ ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธx ิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิJมจากราคาทัวร์ ท่านละ K>> USD. (เป็ นเงินไทยประมาณ
=,<>> บาท)
กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาทีJ สถานะผู้เดินทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขาย
ตรงเครืJองสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรือคณะทีJ ต้องการให้ เพิJมสถานทีJ ขอดูงาน กรุณ า
ติดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าทีJเพืJอทําราคาให้ใหม่ทุกครังQ
สําคัญ!! : กรณี ผเู้ ดินทางถูกปฏิเสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทังQ จากทีJ
ด้านหน้ าเคาน์ เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธx ิ
ไม่รบั ผิดชอบค่ าใช้ จ่ายทีJ จะเกิดขึQนตามมา และ จะไม่สามารถคื นเงินค่ าทัวร์ทีJท่านชําระ
เรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึJ ง
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืนQ เมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเทีJยวเกาหลี ใน
นามของร้านรัฐบาล ซึJ งจําเป็ นต้ องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมี ผลกับราคาทัวร์ จึง
อยากเรียนชีQแจงลูกค้าทุกท่ านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจําเป็ นต้ องแวะชม จะซืQอหรือไม่ซืQอ

ขึQนอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รัฐบาล ขอสงวนสิทธx ิ ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีJเกิดขึนQ จากท่านเป็ นจํานวนเงิน K>> USD /
ท่าน / ร้าน
อัตราค่าบริการนีQ รวม
ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตั kว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด
เทียวหนึง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
ค่าธรรมเนี ยมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครืองบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุ ญ าตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน โดยมีนํQาหนักไม่เกิ น <> ก.ก. (K ชิQ น) และ ถือขึQนเครืJองบิ นได้นํQาหนักไม่เกิ น U ก.ก.
(ไม่จาํ กัดจํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน) **
ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไป
เป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม
ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
ค่ามัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไข
ตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนีQ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน ตามธรรมเนี ยม ?>,>>> วอน ต่อ ทริป ต่ อ ลูกค้า ผู้
เดิน ทาง . ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้น เด็ก อายุไม่ถึง * ปี ณ วัน เดิน ทางกลับ (INFANT) ทังนี ท่ านสามารถให้

มากกว่านีได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการเรียกเก็บก่อน
เดินทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป๋
ี
าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยู่กบั สายการ
บิน และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยูท่ สายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั kวเครืองบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเทียว กรณีทสถานทู
ี
ตแจ้งให้ยนขอวี
ื
ซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศ
เกาหลี ใต้ อนุ ญ าตให้ท่ านทีถือหนั งสือเดิน ทางไทย และมีว ตั ถุ ป ระสงค์เดิน ทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพือการ
ท่องเทียว ไม่จาํ เป็ นต้องยืนขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิน p+ วัน ต่อครัง

เงืJอนไขการจอง และ การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้ อย [+ วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครังที . ท่านละ 10,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง * วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา .Z.++ น.
เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (WAITING LIST) ก็
จะให้สทิ ธิ Lไปตามระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคา
พิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิx เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจํานวน เท่านันQ
- กรุณ าชําระค่าทัวร์ส่วนทีเหลืออย่างน้ อย *+ วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีทีบริษัท
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ Lยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ Lไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่
ว่าส่วนในส่วนหนึงก็ตาม
- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ .= วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%

เงืJอนไขการยกเลิก และ เปลีJยนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีJมีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า @? วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว

- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lไม่คนื เงินค่าบริการทีชําระมาแล้วทังหมดทังนี
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้จ่ ายทีได้จ่ ายจริงจากค่ า บริก ารทีชํ าระแล้ว เนื องในการเตรีย มการจัด การนํ าเทียวให้แ ก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตั kวเครืองบิน การจองทีพัก ฯลฯ
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์สว่ นใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลียนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย *+ วัน ก่อนออก
เดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยูก่ บั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ เป็ น
สําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลียนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Lในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทังสิน
เงืJอนไขสําคัญอืJนๆทีJท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ า อย่างน้อย *= ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดิน ทางได้ หากผู้เดิน ทางทุ ก ท่ า นยิน ดีทีจะชํ า ระค่ า บริก ารเพิมเพือให้ ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษั ท ยิน ดีทีจะ
ประสานงาน เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ Lในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
- กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั kวภายในประเทศ เช่น ตั kวเครืองบิน , ตั kวรถทัวร์ , ตั kวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับ ฤดูกาล สภาพภู มิกาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสําคัญ เท่านัน สิงสําคัญ ท่ านจําเป็ นต้องมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย [ ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ L
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนใดๆทังสิน
- กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผูเ้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 1 วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท่ี านเริมจองทัวร์ เพือให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพือจัดเตรียม
ล่วงหน้า กรณีมคี า่ ใช้จา่ ยเพิมเติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ Lในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชือผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีที
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคูน่ อนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ

- กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตั kว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย [ หรือ = วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตั kวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลียนแปลงกรุณ าติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคูน่ อนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า Z เดือน ณ วันกลับ
- สําหรับลูกค้าทีเดินทาง [ ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ [ ท่าน อาจมีค่าใช้จา่ ยเพิมเติมได้ในบางกรณี ขึนอยูก่ บั
โรงแรมทีคณะนันๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสําหรับ [ ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจําเป็ นจะต้อง
ชําระค่าใช้จา่ ยเพิม (พักเดียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีมีอายุตํากว่า .* ปี ณ วันเดินทางกลับ
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษทั
จะคํานึ งถึงประโยชน์ ข องลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณี ทีจําเป็ น จะต้องมีค่ าใช้จ่ายเพิม ทางบริษัท จะแจ้งให้ท ราบ
ล่วงหน้า
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ L ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ L
ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่าย
แบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึง มีหน้าใดหน้าหนึงหายไป มีกระดาษหน้าใด
หน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้ าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ Lไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณาตรวจสอบ
และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อกรมการ
กงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับ
แจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้สง่ เอกสารมาทีบริษทั เรียบร้อย
แล้ว กรณี ทียังไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั kวเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่ หากออกบัต ร
โดยสาร (ตั kวเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ Lในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ซึงโดย

ส่วนใหญ่ต ั kวเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยูก่ บั กระบวนการและขันตอน
ของแต่ละคณะ
- เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตั kว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ Lในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณี ลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณ าเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีสุดให้ทา่ นได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
- ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดียว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ [ ท่าน (TRIPLE)
จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ Lการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ L ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ L ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ Lในการเรียกเก็บค่าใช้จา่ ยตามจริง กรณีทา่ นลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ
- รายการนี เป็ นเพีย งข้อ เสนอทีต้อ งได้รบั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครังหนึ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมทีพัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

** เมืJอท่านชําระเงินค่าทัวร์ให้กบั ทางบริษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึJ งก็ตาม ทางบริษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงืJอนไขข้อตกลงทังQ หมดนีQ แล้ว **

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีJมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

