ทัวร์เกาหลี ICN39 บินดึก กลับดึก (6D3N)
“KOREA หน้ าร้อน อ้อนรัก”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

ี เอ็กซ ์ (XJ) : ขึน
บินด ้วยสายการบิน แอร์เอเชย
้ เครือ
่ งทีส
่ นามบินดอนเมือง (DMK)
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XJ700
XJ703

DMK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน)
ICN(อินชอน) - DMK(กรุงเทพ)

02.35 - 10.05
00.20 – 04.20

้ ) และ ถือขึน
**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน
้ เครือ
่ งบินได ้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **

**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ**
วันที่ 1
23.00

ว ันที่ 2

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โ ดยสาร
ระหว่างประเทศ อาคาร 1 ชัน้ 3 เคาน์ เตอร์เช็ค อิ น หมายเลข 3-4 สายการบิ น AIR ASIA X โดยมี
เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็
้
คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้
คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกเดินทาง
★คณะพร้อมกัน

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองอินชอน – HYUNDAI PREMIUM OUTLET - คลองอาร่า สะพานกระจกใสกิมโป – ย่าน HAENGGUNG-DONG – ป้อมฮวาซอง – FLYING SUWON
(-/L/D)

02.40

10.05

นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน
AIR ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ 700
** สําหรับเทีย่ วบินนี้ ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั ่วโมง 25 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชั ่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา ** หลังทุกท่านผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
🚌 นําทุกท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่ อความหวัง ในการ
รวมชาติทย่ี าวกว่า 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามยิง่ ใหญ่ยามคํ่า คืน
ช้อปปิ้ ง HYUNDAI PREMIUM OUTLET เลือกซือ้ สินค้าแบนด์พรีเมียมชัน้ นํามากมาย
🚌 นําท่านเดินทางสู่ คลองอาร่า (ARA CANAL) ซึง่ เชื่อมระหว่างแม่น้ําฮันกับทะเลตะวันตก (ทะเลเหลือง)
ตัง้ อยูใ่ นพืน้ ทีข่ องเมืองอินชอนและกรุงโซล วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันนํ้าท่วมและใช้เป็นพื้นที่ในการพักผ่อน
หย่อนใจ โดยเกาหลีมกี ารริเริม่ สร้างทางระบายนํ้าขึน้ ครัง้ แรกในสมัยกษัตริยแ์ ห่งราชวงศ์โซซอน แต่กถ็ ูก
ยกเลิกไปเนื่องจากอุปสรรคทางเทคนิคและความยากลําบากของประเทศ และสืบเนื่องมาจากเหตุการณ์น้ํา
ท่วมใหญ่เมืองอินชอน เมื่อปี ค.ศ. 1987 ส่งผลให้ประชากรกว่า 6,000 คนประสบภัยพิบตั อิ ย่างมาก นามาสู่
โครงการ ARA CANAL PROJECT ใช้เวลาสํารวจทัง้ สิน้ รวม 5 ปี เริม่ ก่อสร้างขึน้ เมื่อปี ค.ศ.2009 และแล้ว
เสร็จสมบูรณ์เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 2012
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จากนัน้ นาชม สะพานกระจกใสกิ มโป (ARA BLUE WALK) ชมบรรยากาศมุมสูงของคลองอาร่า (ARA
CANAL) ซึ่ง เชื่อ มระหว่างแม่ น้ํ า ฮัน กับ ทะเลตะวัน ตก ตัง้ อยู่ใ นพื้น ที่ข องเมือ งอิน ชอนและกรุ ง โซล
วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันนํ้าท่วมและใช้เป็นพืน้ ทีใ่ นการพักผ่อนหย่อนใจยามว่าง
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ
🚌 นํ าท่ านเดินทางสู่ ย่ าน HAENGGUNG-DONG MURAL VILLAGE หมู่บ้านศิลปะกับภาพวาดบน
กําแพง มีงานกราฟฟิ คตี้ งานเพ้นท์กําแพงน่ ารักๆอยู่ เป็ น ชุ มชนเล็กๆที่มีภาพเขียนสวยๆซ่ อนอยู่ตาม
กําแพงบ้านผูค้ นแถวนัน้
🚌 นํ าท่านเดินทางสู่ ป้ อมฮวาซอง (HWASEONG FORTRESS) เป็ นสิง่ ก่อสร้างขนาดใหญ่ ตงั ้ แต่ยุคโจ
ซอน สร้างขึน้ ช่วงปีค.ศ. 1794-1796 เป็นป้อมปราการประจําเขต SUWON-SI ของจังหวัดเคียงกีโด เพื่อเป็น
รากฐานสําหรับการสร้างเมืองใหม่ในบริเวณนี้ กําแพงของป้อมปราการมีความยาวถึง 5.5 กิโลเมตร มีประตู
4 ประตูในแต่ละทิศป้อมปราการฮวาซองถูกสร้างขึน้ ด้วยอิฐโดยจะมีรูขนาดที่พอดีสําหรับใช้เป็นจุดยิงปื น
หรือธนูได้ เชื่อกันว่าเป็นการสร้างทีม่ กี ารใช้เทคโนโลยีทท่ี นั สมัยมากทีส่ ุดแห่งหนึ่งของยุคนัน้ และที่น่ีได้ถูก
ขึน้ ทะเบียนเป็นมรดกโลกทางด้านประวัตศิ าสตร์เมื่อปีค.ศ. 1997 ด้วย ถึงแม้ว่าจะเคยผ่านการสู้รบและถูก
ทําลายไปหลายส่วนแต่กม็ กี ารบรูณะขึน้ ใหม่ตามรูปแบบดัง้ เดิม ปจั จุบนั จะมีการแสดงหลายแบบที่บริเวณนี้
เช่นการเดินสวนสนามของทหารสมัยโบราณ เป็นต้น
พิ เศษสุดๆ นาท่ านเปิ ดประสบการณ์ ใหม่ ขึ้นบอลลูน FLYING SUWON
บอลลูนก๊าซฮีเลียมเป็นสิง่ อํานวยความสะดวกในการชมวิวทีแ่ ปลกใหม่บอลลูนจะ
ลอยสูงขึน้ ไปจากพืน้ ดิน 150 เมตร โดยนักท่องเที่ยวสามารถชมทัศนียภาพของ
ป้อมปราการฮวาซอง และเมืองซูวอนจากมุมสูงได้อย่างทั ่วถึง **การขึ้นบอลลูน
นัน้ จะสามารถขึ้นได้หรือไม่ขึ้นอยู่กบั สถาพอากาศและความพร้อม ราคานี้
ไม่รวมค่าขึ้นบอลลูน
คา่
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู
ที่พกั
NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเท่า
ว ัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล – พิพธ
ิ ภ ัณฑ์สาหร่าย – มหาวิทยาล ัยอีฮ
่ ุดประจําชาติเกาหลี “ฮนบก”
ั
ว ันที3
่
วา – ย่านอีแด
พิเศษ !! ให้ทา่ นได้ใสช
(HANBOK)
(B/L/D)

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
🚌 นําท่านเดินทางสู่ วัดวาวูจองซา (WAUJEONGSA TEMPLE)
ตัง้ อยูใ่ นเมืองยงอิน จังหวัดคยองกีโด เป็นวัดเก่าแก่ทต่ี งั ้ อยูก่ ลางภูเขา
มีเศียรพระพุทธเจ้าขนาดใหญ่สที องอร่ามดูโดดเด่น ซึง่ เป็นสัญลักษณ์
ทีส่ าํ คัญของวัดนี้ เศียรพระพุทธรูปนี้มคี วามสูงถึง 8 เมตร วางตัง้ อยู่
บนกองหินขนาดใหญ่ วัดแห่งนี้สร้างขึน้ ในปี ค.ศ. 1970 โดยนักบวช
แฮด๊อกเพื่อแสดงการตอบแทนความเมตตากรุณาของพระพุทธเจ้าใน
การรวมประเทศเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ภายในมีรปู สลักสะสมจากพุทธศาสนิกชนทั ่วโลกมากกว่า 3,000
ั ้ นสลักดูเหมือนจะเป็นนกฮูกแม่กบั ลูก มีเจดียท์ ําด้วยก้อนหินดูแปลกตาและเมื่อ
องค์ ภายในวัดยังมีรปู ปนหิ
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เดินเข้าสู่อุโบสถซึง่ อยูบ่ นเนินเขา ก็จะพบกับทีป่ ระดิษฐานพระนอนขนาดใหญ่ท่แี กะสลักมาจากไม้ซ่งึ นํามา
จากอินเดียมีความเก่าแก่และศักดิ ์สิทธิ ์เป็ นอย่างมาก ส่วนบนสุดมีพระพุทธรูปปางสมาธิสที ององค์ใ หญ่
ประดิษฐานอยู่ นอกจากนี้ทว่ี ดั แห่งนี้ยงั เป็นทีเ่ ก็บรัษาระฆังทีใ่ ช้ตใี นพิธเี ปิดกีฬา โอลิมปิค ในปี ค.ศ. 1987
🚌 นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND) เป็ น
สวนสนุ กกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศเกาหลีใต้ ตัง้ อยู่บนทําเล
ทีส่ วยงามท่ามกลางหุบเขา ในเมืองยงอิน ทางตอนใต้ของเมืองโซล
ได้ร ับ การขนานนามว่า เป็ น ดิส นี ย์แ ลนด์แ ห่ ง เกาหลีใ ต้ ที่น่ี ถู ก
ออกแบบให้แตกต่างกัน ในแต่ละโซน ได้แก่ สวนสัตว์ , GLOBAL
FAIR , EUROPEAN ADVENTURE , MAGIC LAND ,
AMERICAN ADVENTURE และEVER LAND SPEEDWAY นอกจากนี้ ยงั มีส วนสี่ฤดู ซึ่งปลูกดอกไม้
ประจําในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุกให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนัน้ ๆ โดยมีบริษทั ซัมซุง
เป็นเจ้าของ ผูบ้ ริหารจัดการสวนสนุกแห่งนี้ ดังนัน้ ความยิง่ ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้ชาติใดใน
โลกแน่นอน ** โซนสวนน้าจะเปิ ดเฉพาะช่วงฤดูร้อน**
กลางวัน  บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลีสตู รต้นตารับ
🚌 นําท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (SEOUL) ชื่ออย่างเป็นทางการ นครพิเศษโซล เป็นเมืองหลวงและมหานคร
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็นปริมณฑลทีใ่ หญ่ มีประชากรประมาณ
25 ล้านคน ซึง่ เป็นบริเวณทีอ่ ยูอ่ าศัยซึง่ ประกอบด้วยบริเวณมหานครอินช็อนและจังหวัดคย็องกี เกือบหนึ่ง
ในสีข่ องประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยูใ่ นโซลและชาวต่างชาติอกี ประมาณ 275,000 คน
🚌 นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทําสาหร่ายและประวัติ
ความเป็นมาต้นกําเนิดของการผลิตสาหร่ายและขันตอนการผลิ
้
ตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ท่า นจะได้เลือก
ชิมผลิตภัณฑ์ท่ที ําจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ล้มิ ลองและเลือกซื้อเหมาะแก่การนํามาเป็นของฝาก
เช่น สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิ เศษ !! ให้ท่านได้ ทากิ มจิ และใส่ชุดประจาชาติ เกาหลี “ฮันบก”
(HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็นทีร่ ะลึก
🚌นํ า ท่ า นเดิ น ทางสู่ มหาวิ ทยาลัย อี ฮ วา (Ewha Womans
University) คนเกาหลีท ั ่วไปนิยมเรียกมหาวิทยาลัยสตรีอฮี วาว่า “อี
แด” มาจาก อีฮวา คือชื่อมหาวิทยาลัย และแดฮักคโยหาวิทยาลัยนี้
เปิดมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1886 โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี อาคาร Ewha Campus
Center (ECC) ซึง่ เป็นสถาปตั ยกรรมทีส่ วยงาม โดยสร้างอาคารเรียน
ผ่านเนิ น เขาแล้วกรุ ด้วยกระจกทัง้ 2 ด้าน ด้านในจะเป็ น ห้องเรียน
ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ บริเวณทางเดินด้านนอกก็เป็ นจุด
พักผ่อน นั ่งชิล และทบทวนบทเรียน เมื่อรวมกับทัศนียภาพที่สวยงาม
จึง ทํ า ให้ บ ริเ วณนี้ ก ลายเป็ น จุ ด ถ่ า ยรู ป ยอดฮิต ตลอดกาล ท่ า น
สามารถช็อปปิ้ ง ย่านช้อปปิ้ งอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรี
อีฮวา เป็นย่านช้อปปิ้งสินค้าแนววัยรุ่นแฟชั ่นวัยใสสไตล์เกาหลี สินค้า
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คา่
ที่พกั
ว ันที่ 4

เช้า

ราคาไม่ แพง ทัง้ ยัง มีส ิน ค้าหลากหลายแนวให้เ ดิน เลือ ก ไม่ ว่า จะเป็ น ของจุ กจิก น่ า รักๆกิ๊ฟช้อ ปเก๋ ๆ
เครื่องประดับ เสื้อผ้า แว่นตา กระเป๋า รองเท้า อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ เครื่องสําอางต่างๆ ร้านค้ายาว
เหยียดสองข้างทาง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยาเกาหลี
GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า
ศูนย์โสมแห่งร ัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรนํา้ ม ันสนเข็ มแดง - ศูนย์รวมเครือ
่ งสําอางแบรนด์ด ัง
ั ซก
ี ล
เกาหลี - พระราชว ังชางด็อกกุง – ว ัดโชเกชา – ย่านอินซาดง – ตึกซม
ิ - ดิวตี้ ฟรี ย่านเมียงดง
(B/L/-)

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
🚌นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลทีเ่ รียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุก
ชนิดทีน่ ่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึง่ แน่นอนว่าได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล
เป็นโสมทีม่ อี ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่ามีคุณภาพดีทส่ี ุดในโลก มีช่อื เสียงทีส่ ุด ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมคุณภาพ ในราคา
ถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบํารุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็นของฝากจากประเทศ
เกาหลีใต้กไ็ ด้
🚌นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็นผลิตภัณฑ์ ทีส่ กัดจากน้ ามันสน มี
สรรคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็นอย่างดี
🚌นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี (COSMETIC GALLERY) เช่น WATER
DROP (ครีมนํ้ าแตก) , SNAIL CREAM (ครีมเมือกหอยทาก) , BOTOX (โบท็อกซ์) , ALOE VERA
PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็นต้น
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋นุ โสม
🚌นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ พ ร ะ ร า ช วั ง ช า ง ด็ อ ก กุ ง
(CHANGDEOKGUNG PALACE) เป็นพระราชวังที่สร้างหลังจาก
พระราชวังเคียงบกกุง(GYEONGBUKGUNG PALACE) และเคย
เป็นพระราชวังหลักของกษัตริยห์ ลายพระองค์ของราชวงศ์โชซอน
ที่ไ ด้ร ับ การดูแ ลรัก ษาไว้อ ย่า งดี ภายในประ กอบด้ว ยพื้น ที่
สาธารณะ อาคารพระราชวัง สํา หรับ ราชวงศ์ และสวนบีว อน
(BIWON) หรือรูจ้ กั กันในนามสวนฮูวอน(HUWON) สวนหย่อมด้านหลังทีเ่ ต็มไปด้วยต้นไม้ยกั ษ์อายุกว่า 300
ปี บ่อนํ้า และศาลาพักผ่อน มีความธรรมชาติมากทีส่ ุด ไว้เป็นทีพ่ กั ผ่อน
🚌นําท่านเดินทางสู่ วัดโชเกชา (JOGYESA TEMPLE) หรือที่คน
ไทยเรียกว่า “วัดพระยิ้ม” ในอดีตนัน้ วัดแห่งนี้เป็นเหมือนศูนย์กลาง
ของศาสนาพุทธนิกายเซนในเกาหลี ซึ่งเป็นวัดเก่าแก่และมีช่อื เสียง
เป็นอย่างยิง่ เมื่อเดินเข้ามาในวัดนี้สงิ่ แรกที่จะสังเกตุเห็นก็คอื ต้นไม้
ใหญ่ทด่ี า้ นหน้าประตูทางเข้า มีความสูงถึง 26 เมตร ส่วนอาคารหลัก
ของวัดนัน้ มีอายุม ากกว่า 500 ปี และเป็ นอาคารขนาดใหญ่ ชื่อว่า
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ที่พกั

DAEUNGJEON สร้างขึน้ ในปี 1938 ภายในมีพระประธานสีทองขนาดใหญ่ 3 องค์ ซึง่ ชาวเกาหลีเชื่อกันว่ามี
ความศักสิทธิ ์ จึงนิยมไปนมัสการในวันสําคัญต่างๆ
🚌 นําท่านเดินทางสู่ ย่านอิ นซาดง ตัง้ อยูใ่ จกลางเมืองทีเ่ ป็นย่านเก่าแก่ทส่ี าํ คัญของเมืองโซล ประกอบด้วย
ถนนหลักอินซาดงและมีตรอกซอกซอยแยกออกไปทัง้ สองข้างทาง ภายในตรอกเป็นร้านอาหารแบบดัง้ เดิม
โรงนํ้าชา ร้านกาแฟ และแกลเลอรี่ ในย่านแห่งนี้เป็นแหล่งรวมแกลเลอรีต่ ่างๆ กว่า 100 แห่ง
🚌 นอกจากนี้ ยงั ให้ ท่ า นได้เ ยี่ย มชม ตึ ก ซัม จี -กิ ล (SSAMZIE-GIL)
เป็นอาคารขนาด 4 ชัน้ ตัง้ อยูใ่ นตลาดอินซาดง เปิดในปี 2004 ภายในมี
งานแสดงภาพกอลอรี่อาร์ตๆ ร้านอาหาร เครื่องประดับ ของที่ร ะลึก
โดยชัน้ 4 เป็ นสวนลอยฟ้า จุดเด่น ของที่น่ีคือเป็ นจุดนัดพบของเหล่า
วัยรุ่นชาวเกาหลี ตามผนังกําแพงมีภาพเขียนเป็นงานศิลปะ ผสมผสาน
กับร้า นต่างๆที่ตงั ้ อยู่เรียงรายจนเต็มที่พ้นื ที่ พบกับ ส่วนของ LOVE
LOVE MESSAGE TAG ที่มลี กั ษณะ คล้ายกับ LOCK OF LOVE ที่ N SEOUL TOWER เป็นการบอกรัก
ของวัยรุ่ น (ราคาทัวร์ไ ม่ ร วมค่ า TAG ท่ า นสามารถเลือ กซ้อได้ใ นราคา
ประมาณ 5000 วอน)
มาที่น่ี พลาดไม่ ได้!!! ขนมปังย ัดไส ร้ ูปอุนจิ (DDALKI BBANG &
DDONG BBANG) หรือ POOP BREAD ทีย
่ ดั ไส้ดว้ ยถั ่วแดง ขนมขึน้ ชื่อที่
ท่านต้องไม่พลาดทีจ่ ะมาลองชิม (ราคาทัวร์ไม่ได้รวมค่าขนมปงั ยัดไส้ ราคา
ประมาณ 1000 วอน)
🚌 นําท่านเดินทางสู่ ดิ วตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีทใ่ี หญ่ทส่ี ุดในโซล ให้ได้ชอ็ ป
ปิ้งสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครื่องสําอาง ,
กระเป๋า , กล้องถ่ ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่ านอิสระได้เลือกซื้อได้อย่างเต็มที่ เป็นแหล่งรวม
สินค้าแบรนด์ดงั กว่า 250 แบรนด์ ทัง้ เครื่องสําอาง , นํ้าหอม , กระเป๋า , สินค้าแฟชั ่นต่างๆ เช่น CHANEL ,
HERMES , MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY ,
BOTTEGA VENETA เป็นต้น ไม่ได้มแี ค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สินค้าแบรนด์เกาหลีกม็ ี
ให้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยีห่ ้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย
หากจะเข้าไปช็อปปิ้งกันทีห่ า้ งแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อ มูลตั ๋วเครื่องบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซื้อ
สินค้า
🚌 นําท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้
ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั ่นแบรนด์เกาหลีชนั ้ นํา ซึ่งในแต่ละวันจะ มีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้งกันอย่างล้น
หลาม ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสื้อผ้า , รองเท้า , กระเป๋า , เครื่องสําอางซึ่งเป็นที่
รูจ้ กั อย่างดีของคนไทย เช่น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE
FACE SHOP เป็นต้น เครื่องประดับ , ซีดเี พลง , วีซดี ี , ดีวดี หี นังและซีรยี ท์ ฮ่ี ติ ตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่
มีรปู ดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยูใ่ นสินค้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ ลอง
ไอศกรีม 2,000 วอน ทีส่ งู เกือบฟุตได้ทน่ี ้ี 3
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า

-7โรงงานเจีย ระไน พลอยส ีม่ว ง อเมทิส - ศู น ย์ส มุ น ไพรเกาหลี - ย่า นฮงแด –พิเ ศษ!!! ....
ิ 943 KING’S CROSS สําหร ับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่สุดชก
ว ันที่ 5
พิพ ธ
ิ ภ ัณฑ์ภาพ 3 มิต -ิ พิพ ธ
ิ ภณ
ั ฑ์นํ า้ แข็ ง – ภู เ ขาน ม
ั ซาน – หอคอยเอ็ น โซลทาวเวอร์ ซุปเปอร์มาเก็ ต หรือ ร้านละลายเงินวอน - เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
(B/L/-)

เช้า

บริการอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
🚌 นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิ ส (AMETHYST FACTORY) ประเทศเกาหลีใต้
เป็นดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค โดยมีตงั ้ แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม
(ม่วงไวน์) มีเสน่หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็นหิน
ทีม่ พี ลังในการบําบัดทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจของผูส้ วมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็นพลอยแห่งสุขภาพและนํา
โชค สามารถปกป้องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้
🚌 นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็ นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ที่เติบโต
กลางปา่ ดงดิบกว่า 20 ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนที่ทํางานหนัก ดื่มเหล้า นอน
ดึก หรือเป็นไวรัสตับอักเสบ ตับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซือ้ ให้ตวั เองและฝากครอบครัวหรือญาติผู้ใหญ่ท่ที ่าน
รัก
🚌 นํ า ท่ า นช้ อ ปปิ้ ง ย่ า นฮงแด เป็ น ย่ า นช้ อ ปปิ้ ง บริเ วณด้ า นหน้ า ของมหาวิท ยาลัย ฮงอิก ( HONGIK
UNIVERSITY) จึงเป็นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งทีม่ บี รรยากาศโรแมนติก อีก
ทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟทีเ่ ป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจําหน่ายสินค้าแฟชั ่น คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่
น่าสนใจในหมู่วยั รุ่นอายุ 20-30 ปีทน่ี ิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย
ซึง่ จะคึกคักเป็นพิเศษตัง้ แต่ช่วงบ่ายเป็นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิดให้บริการ ของที่ขายกัน
เยอะส่วนใหญ่กจ็ ะเป็นสินค้าแฟชั ่น เช่น เสือ้ ผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิฟ๊ ช้อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่แพ้
กันก็คอื ขนมต่างๆ
พิ เศษ!!! .... สาหรับสาวก HARRY POTTER
ต้องห้ามพลาดดด!! กับคาเฟ่ สุดชิ ก 943 KING’S
CROSS ทีจ่ าํ ลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่ ชาน
ชาลาทีอ่ ยูใ่ นสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศ
อังกฤษ ซึง่ เป็นทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมักเกิล้ กับ
โลกเวทมนตร์ ซึง่ อยูร่ ะหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่ เดินทางด้วยรถไฟ
สายด่วนของฮอกวอตส์ ด้านในให้ท่านได้สมั ผัสกลิน่ อายในการจําลองความเป็น
เมืองเวทมนต์ เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปต่างๆ มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทัง้ 4 บ้าน
พร้อมไม้กายสิทธิ ์ให้ถ่ายรูป สามารถเลือกซือ้ เครื่องดื่มและของหวานได้ตามใจชอบ (ในกรณีทท่ี ่านต้องการ
เข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซือ้ เครื่องดื่มจากทางร้าน)
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก
🚌 นําท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ภาพ 3 มิ ติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็นสถานทีท
่ ่องเที่ยวชื่อดังที่จดั ขึน้
แบบพิพธิ ภัณฑ์แกลเลอรีศ่ ลิ ปะและภาพวาด ทีส่ ร้างขึน้ โดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D
และลัก ษณะภาพวาดจะเป็ น แบบ 3D แทนที่จ ะเป็ น การดูภ าพวาดธรรมดาๆเหมือ นหอศิล ป์ ทัว่ ไป
นักท่องเที่ยวจะตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ที่เสมือนว่าได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ ๆ ทําให้
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นัก ท่ อ งเที่ย วเพลิน เพลิน สนุ ก สนาน ไม่มีเ บื่อ ถือ เป็ น พิพิธภัณ ฑ์ศิล ปะยอดนิ ย มของชาวเกาหลีแ ละ
นักท่ องเที่ยว เพราะไม่ เพียงแต่เป็ น พิพิธภัณ ฑ์ห อศิลปะภาพวาดสามมิติแล้ ว ยัง ได้เปิ ดโซนใหม่ใ ห้กบั
นักท่องเทีย่ วได้เข้าไปเปิดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ้าํ ใครกับ พิ พิธภัณฑ์
น้าแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็น การจําลองเมืองนํ้าแข็ง ขึน้ มา เป็ น
ศิลปะการแกะสลักนํ้ าแข็ง แบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็น การจําลองเป็ น
เมืองนํ้ าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆด้ วยการสร้างสไล
เดอร์น้ําแข็งอีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมและโซนต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้
โดยไม่ม ีเบื่อ เช่ น นัง่ รถลากกวางรูดอร์ฟ ถ่ ายรูปคู่กบั คุณ ลุง ซานต้า
นํ้าแข็ง และถ่ ายรูปกับบรรดานกแพนกวิน นํ้ าแข็งทัง้ หลาย สํารวจถํ้า
นํ้าแข็ง เอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทนํ้ าแข็ง มีจุดชมวิวบนกํา แพงเมือง
นํ้าแข็ง โรงแรมทีส่ ร้างจําลองขึน้ จากการแกะสลักจากนํ้าแข็งทัง้ หมด ซึ่ง
นักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมติ ิด
ลบมากกว่า 5 องศา
🚌 นําท่านเดินทางสู่ ภูเขานัมซาน เป็นทีต่ งั ้ ของ หอคอยเอ็น โซลล์
ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดใน
โลก มีความสูง ถึง 480 เมตร เหนื อระดับ นํ้ าทะเล ท่ านสามารถช
มทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา
โดยสามารถมองได้ถึงเขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะ
เห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง เป็นอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติ ก
ไม่วา่ จะเป็นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่น่ีย งั คงได้รบั ความนิยมเสมอมา เพราะเป็น
สถานที่คล้องกุญแจคู่รกั ที่ยอดนิยมของนักท่ องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้อง
กุญแจด้วยกันทีน่ ่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้รกั กันมั ่นคง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า
ขึน้ ลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สําหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **
นํ า ท่ า นเดิน ทางสู่ ซุป เปอร์ม าร์เ ก็ต หรื อ ร้ า นละลายเงิ น วอน ให้ท่ า นได้เ ลือ กซื้อ ช็อ กโกแลต
ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้า
โสม เครื่องสําอางโสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ , กิมจิ , เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มาม่า
เกาหลี) และ นมกล้วย เป็นต้น
🚌 นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อิ นชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ว ันที่ 6

00.20
04.20

เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR
ASIA X เทีย่ วบินที่ XJ 703 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชั ่วโมง **
★เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับ
ความประทับใจ
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อ ัตราค่าบริการ
กําหนดการเดินทาง

ผูใ้ หญ่ ห้องละ
2-3 ท่าน
อ ัตราท่านละ

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กมีเตียง
(เด็ กอายุไม่เกิน 12
ปี )
อ ัตราเด็ ก ท่านละ

1 เด็ ก 2 ผูใ้ หญ่
เด็ กไม่มเี ตียง
(เด็ กอายุไม่เกิน 12
ปี )
อ ัตราเด็ ก ท่านละ

01 – 06 พฤษภาคม 2562
02 – 07 พฤษภาคม 2562
08 – 13 พฤษภาคม 2562
09 – 14 พฤษภาคม 2562
15 – 20 พฤษภาคม 2562
16 – 21 พฤษภาคม 2562
17 – 22 พฤษภาคม 2562
18 – 23 พฤษภาคม 2562
22 – 27 พฤษภาคม 2562
23 – 28 พฤษภาคม 2562
29 พ.ค. – 03 มิ.ย. 2562
30 พ.ค. – 04 มิ.ย. 2562
05 – 10 มิถนุ ายน 2562
06 – 11 มิถนุ ายน 2562
12 – 17 มิถนุ ายน 2562
13 – 18 มิถนุ ายน 2562
19 – 24 มิถนุ ายน 2562
20 – 25 มิถนุ ายน 2562
26 มิ.ย. – 01 ก.ค. 2562
27 มิ.ย. – 02 ก.ค. 2562
03 – 08 กรกฎาคม 2562
04 – 09 กรกฎาคม 2562
10 – 15 กรกฎาคม 2562
11 – 16 กรกฎาคม 2562

17,999
15,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999

17,999
15,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999

17,999
15,999
16,999
17,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
13,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
15,999
15,999
15,999
15,999

ราคาไม่รวม
ตว๋ ั เครือ
่ งบิน
พ ักเดีย
่ ว
(จอย
เพิม
่
แลนด์)
อ ัตรา ห้องละ

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

8,900
7,900
7,900
8,900
8,900
7,900
7,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

- 10 -

16 – 21 กรกฎาคม 2562
17 – 22 กรกฎาคม 2562
18 – 23 กรกฎาคม 2562
24 – 29 กรกฎาคม 2562
25 – 30 กรกฎาคม 2562
26 – 31 กรกฎาคม 2562
27 ก.ค. – 01 ส.ค. 2562
31 ก.ค. – 05 ส.ค. 2562
01 – 06 สิ งหาคม 2562
06 – 11 สิ งหาคม 2562
07 – 12 สิ งหาคม 2562
08 – 13 สิ งหาคม 2562
09 – 14 สิ งหาคม 2562
14 – 19 สิ งหาคม 2562
15 – 20 สิ งหาคม 2562
21 – 26 สิ งหาคม 2562
22 – 27 สิ งหาคม 2562
28 ส.ค. – 02 ก.ย. 2562
29 ส.ค. – 03 ก.ย. 2562
04 – 09 กันยายน 2562
05 – 10 กันยายน 2562
11 – 16 กันยายน 2562
12 – 17 กันยายน 2562
18 – 23 กันยายน 2562
19 – 24 กันยายน 2562
25 – 30 กันยายน 2562
26 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562

17,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

17,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

17,999
15,999
15,999
17,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
17,999
15,999
17,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999
14,999

5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500

ราคาเด็ กอายุไม่ถงึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มท
ี น
ี่ ง่ ั บนเครือ
่ งบิน)

8,900
7,900
7,900
8,900
7,900
7,900
8,900
7,900
7,900
7,900
8,900
7,900
8,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

- 11 อ ัตรานีย
้ ังไม่รวมค่าทิปพน ักงานข ับรถ ห ัวหน้าท ัวร์ และ ม ัคคุเทศก์ทอ
้ งถิน
่ ตามธรรมเนีย ม 50,000 วอน ต่อ
ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ ก ยกเว้นเด็ กอายุไม่ถ ง
ึ 2 ปี ณ ว ันเดินทางกล ับ (INFANT) ทงนี
ั้ ้
ท่านสามารถให้มากกว่านีไ้ ด้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส
่ นามบิน ในว ันเช็ คอิน
อ ัตรานีเ้ ฉพาะน ักท่องเทีย
่ วทีถ
่ อ
ื หน ังสือเดินทางไทยเท่านน
ั้ กรณีถอ
ื หน ังสือเดินทางต่างประเทศ ทางบริษ ท
ั ขอ
สงวนสิทธิเ์ รียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิม
่ จากราคาท ัวร์ ท่านละ 100 USD. (เป็นเงินไทยประมาณ 3,200 บาท)
กรณี ต อ
้ งการต ด
ั กรุ๊ป ส่ว นต วั กรุ๊ป เหมาทีส
่ ถานะผู เ้ ดิน ทางเป็ น เด็ ก น ก
ั เรีย น น ก
ั ศึก ษา ครู ธุร กิจ ขายตรง
เครือ
่ งสํ าอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่า งชาติ หรือ คณะทีต
่ อ
้ งการให้เ พิม
่ สถานทีข
่ อดู ง าน กรุณ าติด ต่อ แจ้ง
รายละเอียด โดยละเอียด ก ับเจ้าหน้าทีเ่ พือ
่ ทําราคาให้ใหม่ทก
ุ ครงั้
สํ า ค ญ
ั !! :

กรณีผู เ้ ดินทางถูก ปฏิเ สธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้น ทางและปลายทาง ท งจากที
ั้
่
ด้า นหน้า เคาน์เ ตอร์เ ช็ คอิน หรือ จากด่ า นตรวจคนเข้า เมือ งก็ ต าม ทางบริษ ท
ั ขอสงวนสิท ธิไ์ ม่
้ า่ ยทีจ
ร ับผิดชอบค่าใชจ
่ ะเกิดขึน
้ ตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าท ัวร์ทท
ี่ า
่ นชําระเรีย บร้อยแล้ว
ไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึง่

้ เมืองของร ัฐบาลเกาหลีรว่ มก ับการท่องเทีย
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินค้าพืน
่ วเกาหลี ในนามของ
่ จําเป็นต้องระบุไ ว้ในโปรแกรมท ัวร์ เพราะมีผ ลก ับราคาท ัวร์ จึงอยากเรีย นชีแ
้ จง
ร้านร ัฐบาล ซึง
้ หรือไม่ซอ
ื้ ขึน
ลูกค้าทุกท่านว่า ร้านร ัฐบาลทุกร้านจําเป็นต้องแวะชม จะซือ
้ อยู่ก ับความพอใจของ
ลูกค้าเป็นหล ัก และถ้าหากลูกค้าไม่มค
ี วามประสงค์จะเข้าร้านร ัฐบาล ขอสงวนสิทธิใ์ นการเรียกเก็ บ
้ า่ ยทีเ่ กิดขึน
ค่าใชจ
้ จากท่านเป็นจํานวนเงิน 100 USD / ท่าน / ร้าน

อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ํามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยว
ใด เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋า
สัมภาระลงใต้ทอ้ งเครื่องบิน โดยมีน้าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7
ก.ก. (ไม่จาํ กัดจํานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
**
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพ่ กั ระดับมาตรฐานตามรายการทีร่ ะบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าํ ให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมที่
พัก ไปเป็นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็นสําคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบี้ยประกัน อุ บตั ิเ หตุใ นการเดิน ทางท่ องเที่ยวต่างประเทศ วงเงิน ประกัน สูง สุ ดท่ านละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรรมธรรม์)
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อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผู้
เดินทาง 1 ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทัง้ นี้ท่านสามารถให้
มากกว่านี้ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี้ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
ก่อนเดินทางทุกท่าน ทีส่ นามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋าสัมภาระทีม่ นี ้ําหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ ั ่งบนเครื่องบินตามความต้องการเป็นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุ่นของเครื่องบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็นผูก้ าํ หนด
× ค่าภาษีน้ํามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าธรรมเนี ยมการขอวีซ่ าท่ องเที่ยว กรณีท่สี ถานทูตแจ้ง ให้ย่นื ขอวีซ่ าแบบกะทัน หัน ก่อนเดิน ทางตามจริง
ประเทศเกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านทีถ่ อื หนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อ
การท่องเทีย่ ว ไม่จาํ เป็นต้องยืน่ ขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครัง้

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทําการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครัง้ ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 16.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จ ะต้อ งเดิน ทางในพีเรีย ดเดิม ท่ า นจํา เป็ น ต้อ งทํา จองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึง ว่า กรณีท่ีมี คิว รอ
(WAITING LIST) ก็จะให้สทิ ธิ ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีท่นี ั ่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด
ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริการ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชําระค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลืออย่างน้อย 20 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใด
ไม่วา่ ส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลกู ค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถึง 15 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิ ก และ เปลี่ยนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดที่มีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า 45 วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีช่ าํ ระแล้ว
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- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่คนื เงินค่าบริการที่ชําระมาแล้วทัง้ หมด
ทัง้ นี้ ทางบริษทั จะหักค่าใช้จ่ายทีไ่ ด้จ่ายจริงจากค่าบริการทีช่ าํ ระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสํารองทีน่ ั ่งตั ๋วเครื่องบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น เช่น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าที่ออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของ
แต่ละคณะ เป็นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสําหรับการดําเนินการจองครัง้ แรก ตามจํานวนครัง้ ที่เปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดิน ทางได้ตามจําเป็น ต้องมีขน้ึ ตํ่า อย่างน้ อย 25 ท่ าน หากตํ่ากว่ากําหนด คณะจะไม่
สามารถเดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี ะชําระค่าบริการเพิม่ เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีท่ี
จะประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่น ต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้ง ให้ท่านทราบล่วงหน้าเพื่อวางแผนการเดิน ทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่อนคอนเฟิ ร์มลางาน กรุ ณ าติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีทท่ี ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่ ่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็น สําคัญเท่านัน้ สิง่ สําคัญ ท่าน
จําเป็นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชั ่วโมง โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านเป็นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้อย 7 วันก่อนการเดิน ทาง หรือตัง้ แต่ท่ที ่ านเริ่มจองทัวร์ เพื่อให้ท างบริษ ัทประสานงานกับสายการบิน เพื่อ
จัดเตรียมล่วงหน้า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผู้เดินทาง พร้อมสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชําระเงิน
กรณีทท่ี ่านเดินทางเป็นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาํ เนินการส่งสําเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
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- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนําส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จําเป็นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าที่ไม่รู้จกั กันมาก่อน เช่น กรณีท่ที ่านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็นต้อง
ชําระค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- สําหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึ้นอยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสําหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่มี ท่านจําเป็น
จะต้องชําระค่าใช้จ่ายเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่าํ กว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- ฤดูห นาวในต่างประเทศ มีข้อควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โ มงเย็น ก็จะเริ่มมืดแล้ว สถานที่
ท่องเทีย่ วต่างๆ จะปิดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่
ท่องเทีย่ วกลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าที่
สามารถเดินบนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตา
ได้
ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิ ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ
เหตุการทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็นต้น โดยส่วนนี้
ทางบริษทั จะคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็นสําคัญ หากกรณีทจ่ี าํ เป็นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ
ทางบริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งที่ท่านไม่ต้องการ
ได้รบั บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานที่ท่องเที่ยวใดที่ไม่ส ามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใ ดก็ตาม ทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทําการ
จองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายที่จะเกิดขึน้ ตามมา
และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชําระเรียบร้อยแล้วไม่วา่ ส่วนใดส่วนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปียกนํ้า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็นต้น ไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิ้น
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่ านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุ ด
กรุณาติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง
และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็วทีส่ ุด เพื่อยืนยันการเปลีย่ นแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้
ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่
มีค่าใช้จ่าย แต่ห ากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) เรียบร้ อยแล้ว ทางบริษ ัทขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บ
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ค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ซึง่ โดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน
ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั กระบวนการและขันตอนของแต่
้
ละคณะ
เกีย่ วกับทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกทีน่ ั ่งบนเครื่องบิน กรณีลกู ค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นั ่งด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
ข้อมูลเพิม่ เติมเกีย่ วกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึง อาจทําให้ห้องพัก แบบห้อ งพักเดี่ยว (SINGLE) และห้องคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้องพักแบบ 3 ท่ า น
(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่านํ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึ่งอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั

- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่วา่ กรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจําเป็นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืน ยันจากบริษทั ฯอีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สํารองโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
-

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

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริ การ **



