รหัส โปรแกรมทัวร์

7C-L137-ICN04-KR_JUL

ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับดึก (5D3N)
“KOREA โปร กระแทก ตับ”
สายการบิน JEJU AIR (7C)

บินด้วยสายการบิน เจจูแอร์ (7C) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินสุวรรณภูม ิ (BKK)
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7C 2204

BKK(กรุงเทพ) - ICN(อินชอน)

01.00 – 08.40

7C 2203

ICN(อินชอน) - BKK(กรุงเทพ)

20.05 – 23.59

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 15 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) - เมืองโซล (อิ นชอน)
22.00

(-/-/-)

คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 4 ประตู
ทางเข้ าหมายเลข 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น F สายการบิ น JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อน
ออกเดินทาง
** เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน
ขอสงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกันให้เช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามที่สุดให้ท่านได้นัง่ ด้วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากที่สุด เกี่ยวกับการอัพเกรดที่นัง่ จะมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติม
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที*่ *

วันที่ 2 เมืองอิ นชอน – หมู่บา้ นเทพนิ ยาย - วันเมาท์ สโนพาร์ค - เมืองยงอิ น - โรงเรียนสอนทากิ มจิ
– เมืองซูวอน พิ เศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชดุ ประจาชาติ เกาหลีเพื่อถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
(-/L/D)
01.00

08.40

นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิ นชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Jeju Air
เทีย่ วบินที่ 7C 2204
** สาหรับเทีย่ วบินนี้ ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึ้น
เครือ่ งบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัวโมง
่ 20 นาที **
เดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติ อิ นชอน เมื อ งอิ นชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลี ใ ต้
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **
หลังทุกท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นาทุกท่านเดินท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพื่อความหวังในการรวมชาติ
ทีย่ าวกว่า 4.42 ก.ม. และ มียอดโดมสูง 107 เมตร ท่านจะได้สมั ผัสความสวยงามและยิง่ ใหญ่
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นาท่านเดินทางสู่ Dongwha Maeun หรือ หมู่บ้านเทพนิยาย หมู่บ้านที่
ถู ก ตกแต่ ง ประดับ ประดา และวาดสีส ัน ให้ ห มู่ บ้ า นแสนจะธรรมดา
กลายเป็ นหมูบ่ า้ นแห่งเทพนิยาย มีนิยายโด่งดังหลายเรือ่ ง อาทิเช่น สโนว์
ไวท์ก ับ คนแคระทัง้ 7 , หนู น้ อ ยหมวกแดง, ปี เ ตอร์แ พน, อะลาดิน กับ
ตะเกียงวิเศษ ฯลฯ รวมอยูใ่ นหมูบ่ า้ นแห่งนี้
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูผดั ซอส (Bulgoki)
นาท่านเดินทางสู่ วันเมาท์ สโนพาร์ค (Onemount Snow Park) เป็ นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ทม่ี กี ารจาลองให้
เป็ นเหมือนเมืองหิมะ อยู่ในส่วนของบริเวณ KINTEX Land ทีม่ หี า้ งสรรพสินค้า, สวนน้ าและ sport complex อยู่
ในตึกเดียวกันด้วย นอกจากนี้ยงั มีการจัดการแสดงต่างๆตลอดทัง้ ปี ภายในสวนสนุ กหิมะมีสงิ่ ทีน่ ่ าสนใจมากมาย
เช่น หมู่บา้ นซานต้าทีต่ กแต่งสไตล์ยุโรปเหนือ ลานเลื่อนหิมะ นอกจากนี้ยงั มีการจาลองหิมะตกในอาคาร จนเป็ น
หนึ่งในจุดท่องเทีย่ วทีส่ าคัญของจังหวัดเคียงกิโด (Gyeonggi-do)
นาท่านเดินทางสู่ เมืองยงอิ น (Yongin-Si) เป็ นเมืองในจังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นเมืองสาคัญในเขต
เมืองหลวงโซล มีประชากรเกือบ 1 ล้านคน เมืองยงอินมีการพัฒนาขึน้ อย่างรวดเร็วในศตวรรษที่ 21 วัดได้จาก
การทีเ่ มืองนี้มปี ระชากรเพิม่ ขึน้ มากทีส่ ุดในเกาหลีใต้ ทัง้ ยงอินยังเป็ นทีต่ งั ้ ของเอเวอร์แลนด์และสวนน้าแคริปเบีย่ น
เบย์ ซึ่งเป็ นสวนน้ าและสวนสนุ กที่ได้รบั ความนิยมมากที่สุดในเกาหลีใต้ และยังมีหมู่บ้านเกาหลีโบราณที่ใ หญ่
ทีส่ ุดตัง้ อยูด่ ว้ ย

นาท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทากิ มจิ (Kim Chi School) เพื่อให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทากิมจิของชาว
เกาหลี กิมจิเป็ นอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมปิ ั ญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดง
และผักต่างๆ โดยทัวไปจะเป็
่
นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมือ้ เป็ นเครื่องเคียง และยัง
นาไปปรุงเป็ นส่วนประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบนั กิมจิมมี ากกว่า 187 ชนิด ส่วนใหญ่แล้วจะมีรสเผ็ด
เปรีย้ ว และมีกลิน่ ฉุน
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พิ เศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจาชาติ เกาหลี “ฮันบก” (Hanbok) และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก

คา่
ที่พกั

บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี
(Shabu Shabu)
New Suwon Hotel , Suwon หรือเทียบเท่า

วันที่ 3 เมืองซูวอน - เมืองยงอิ น – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์(เต็มวัน) – เมืองโซล
เช้า

(B/-/D)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุ ดของประเทศเกาหลีใต้
ตัง้ อยู่บนทาเลที่ส วยงามท่ า มกลางหุ บเขา ในเมือ งยงอิน ทางตอนใต้ของเมือ งโซล ได้รบั การขนานนามว่ า
เป็ นดิส นีย์แ ลนด์แ ห่ งเกาหลีใ ต้ ที่น่ีถู กออกแบบให้แตกต่ า งกันในแต่ ล ะโซน ได้แก่ สวนสัต ว์ , Global Fair ,
European Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land Speedway นอกจากนี้ยงั มีสวนสีฤ่ ดู
ซึ่งปลูกดอกไม้ประจาในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่งสวนสนุ กให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนัน้ ๆ โดยมี
บริษทั ซัมซุง เป็ นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการสวนสนุ กแห่งนี้ ดังนัน้ ความยิง่ ใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้
ชาติใดในโลกแน่นอน ** โซนสวนน้าจะเปิ ดเฉพาะช่วงฤดูรอ้ น**
อิ สระเที่ยว สวนสนุกเอเวอร์แลนด์เต็มวัน
อิ สระอาหารกลางวันตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
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นาท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (Seoul) ชื่อ อย่างเป็ นทางการ นครพิเ ศษ
โซล เป็ น เมือ งหลวงและมหานครที่ใ หญ่ ท่สี ุ ด ของประเทศเกาหลีใ ต้ มี
ประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็ นปริมณฑลทีใ่ หญ่ มีประชากรประมาณ
25 ล้านคน ซึ่งเป็ นบริเ วณที่อ ยู่อ าศัย ซึ่ง ประกอบด้ว ยบริเ วณมหานคร
อินช็อ นและจังหวัดคย็อ งกี เกือ บหนึ่งในสี่ของประชากรชาวเกาหลีใ ต้
อาศัยอยูใ่ นโซลและชาวต่างชาติอกี ประมาณ 275,000 คน
บริ การอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋นุ โสม (Samgyetang)
Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเท่า

ศูนย์โสมแห่ งรัฐบาล – ศูนย์สมุนไพรน้ ามันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซูกงุ – ศูนย์รวม
วันที่ 4 เครื่องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี - ดิ วตี้ฟรี - ภูเขานาซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์- ย่าน
เมียงดง
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่ งรัฐบาล (Ginseng) เหตุผลทีเ่ รียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่น่ี
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึง่ แน่ นอนว่าได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมทีม่ ี
อายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่ามีคุณภาพดีทส่ี ุดในโลก มีช่อื เสียงทีส่ ุด ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมคุณภาพ ในราคาถูกกว่าประเทศ
ไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถอื เป็ นยาบารุงร่างกายหรือสามารถซือ้ เป็ นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้กไ็ ด้
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณ
ช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกงุ (Deoksugung Palace) ตัง้ อยู่ท่หี วั มุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุงโซล
เป็ นพระราชวังที่เ ล็ก ที่สุ ดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใ ต้ ซึ่งเป็ นเพียงพระราชวังแห่งเดียวที่
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ล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกทีเ่ พิม่ ความเป็ นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจดุ เด่นคืออาคารภายในพระราชวัง
นัน้ เป็ นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างงดงามลงตัว

นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี (Cosmetic Gallery) เช่น Water Drop (ครีมน้ า
แตก) , Snail Cream (ครีมเมือกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ์) , Aloe Vera Product (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
ว่านหางจระเข้) เป็ นต้น
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยาเกาหลี (Bibimbab+Hot Pot)
นาท่านเดินทางสู่ ดิ วตี้ ฟรี (Duty Free) เป็ นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีทใ่ี หญ่ท่สี ุด
ในโซล ให้ได้ชอ็ ปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมชัน้ นาแบบ New Collection ! มากมาย เช่น
นาฬิกา , แว่นตา , เครือ่ งสาอาง , กระเป๋ า , กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ
ให้ท่านอิสระได้เลือกซือ้ ได้อย่างเต็มที่ เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั กว่า 250 แบ
รนด์ ทัง้ เครื่อ งส าอาง , น้ า หอม , กระเป๋ า , สิน ค้า แฟชัน่ ต่ า งๆ เช่ น Chanel ,
Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada , Miu Miu , Celine , Givenchy , Bally , Bottega Veneta เป็ น
ต้น ไม่ได้มแี ค่เพียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มใี ห้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั
ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยีห่ อ้ ก็ถู กกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช็อปปิ้ งกันทีห่ า้ งแห่งนี้
ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั ๋วเครือ่ งบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซือ้ สินค้า
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขานาซาน เป็ นทีต่ งั ้ ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N Seoul Tower) 1 ใน 18 หอคอย
เมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจาก
ยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึ เขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็น
ไกลไปถึงแม่น้าฮันกัง เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ทีส่ ุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็ นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่า
จะฤดูไหนๆ ที่น่ียงั คงได้รบั ความนิยมเสมอมา เพราะเป็ นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกั ที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่น่ี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทาให้รกั กันมันคง
่
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ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึน้ ลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สาหรับคล้อง ท่านสามารถ
เตรียมจากประเทศไทยไปได้ **

ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (Myeongdong) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ช่อื ว่าเป็ น
แหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึ่งในแต่ละวันจะ มีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช็อ ปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า , รองเท้า , กระเป๋ า , เครื่องสาอางซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดีของคน
ไทย เช่นLaneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The Face Shop เป็ นต้น เครื่องประดับ ,
ซีดเี พลง , วีซดี ี , ดีวดี หี นังและซีรยี ท์ ่ฮี ติ ตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มรี ูปดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ใน
สินค้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ ลองไอศกรีม 2,000 วอน ทีส่ งู เกือบฟุตได้ทน่ี ้ี
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเท่า
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ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิ ส - พิ พิธภัณฑ์ภาพ 3 มิ ติ วันที่ 5 พิ พิธภัณฑ์น้าแข็ง – มหาวิ ทยาลัยอีฮวา –ย่านช้อปปิ้ งอีแด- ร้านละลายเงิ นวอน - เมืองโซล
(อิ นชอน)
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (Raisin Tree) ต้นไม้ชนิดนี้เ จริญ เติบ โตในป่ าลึกบนภูเ ขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์ องสมุนไพรฮ็อกเกตนามูน้ี เป็ นทีน่ ิยมของ
คนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเจี ยระไน พลอยสี ม่วง อเมทิ ส (Amethyst Factotory) แดนเกาหลีเ ป็ นแดนของ
พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงั ้ แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ ห์เย้า
ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็ นหินที่มพี ลังในการบาบัดทัง้
ด้านร่างกายและจิต ใจของผู้ส วมใส่ ขจัดความคิดแง่ล บ เป็ นพลอยแห่งสุ ขภาพและนาโชค สามารถปกป้ อ ง
คุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้
น าท่ า นเดิน ทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ภ าพ 3 มิ ติ (Trick Eye Museum) เป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ย วชื่อ ดัง ที่จ ัด ขึ้น แบบ
พิพธิ ภัณฑ์แกลเลอรีศ่ ลิ ปะและภาพวาด ทีส่ ร้างขึน้ โดย “ตร็องป์ L’Oeil” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะ
ภาพวาดจะเป็ นแบบ 3D แทนทีจ่ ะเป็ นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ ทัวไป
่ นักท่องเทีย่ วจะตื่นตาตื่นใจ
กับภาพวาดแนว 3D ทีเ่ สมือนว่าได้เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ ๆ ทาให้นักท่องเทีย่ วเพลินเพลินสนุ กสนาน
ไม่มเี บื่อ ถือเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ศลิ ปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว เพราะไม่เพียงแต่เป็ นพิพธิ ภัณฑ์หอ
ศิลปะภาพวาดสามมิตแิ ล้ว ยังได้เปิ ดโซนใหม่ให้กบั นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ้าใครกับ
พิ พิธภัณฑ์น้ าแข็ง (Ice Museum) ซึ่งเป็ นการจาลองเมืองน้ าแข็งขึ้นมา เป็ นศิลปะการแกะสลักน้ าแข็งแบบไม่
ธรรมดา หากแต่เป็ นการจาลองเป็ นเมืองน้ าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์
น้ าแข็งอีกทัง้ ยังมีกิจกรรมและโซนต่ างๆ ให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มเี บื่อ เช่น นัง่ รถลากก วางรูดอร์ฟ
ถ่ายรูปคู่กบั คุณลุงซานต้าน้ าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวินน้ าแข็งทัง้ หลาย สารวจถ้าน้ าแข็ง เอสกิโม
เยีย่ มชมปราสาทน้ าแข็ง มีจุดชมวิวบนกาแพงเมืองน้ าแข็ง โรงแรมทีส่ ร้างจาลองขึน้ จากการแกะสลักจากน้ าแข็ง
ทัง้ หมด ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมติ ดิ ลบมากกว่า 5 องศา

รหัส โปรแกรมทัวร์

7C-L137-ICN04-KR_JUL

กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ผดั วุ้นเส้น (Jimdak)
นาท่านเดินทางสู่ มหาวิ ทยาลัยอี ฮวา (Ewha Womans University) คนเกาหลี
ทัวไปนิ
่ ยมเรียกมหาวิทยาลัยสตรีอฮี วาว่า “อีแด” มาจาก อีฮวา คือชื่อมหาวิทยาลัย
และแดฮักคโยหาวิทยาลัยนี้เปิ ดมาตัง้ แต่ปี ค.ศ. 1886 โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี อาคาร
Ewha Campus Center (ECC) ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม โดยสร้างอาคาร
เรียนผ่านเนินเขาแล้วกรุดว้ ยกระจกทัง้ 2 ด้าน ด้านในจะเป็ นห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่ ห้องสมุด ฯลฯ บริเวณ
ทางเดินด้านนอกก็เป็ นจุดพักผ่อน นัง่ ชิล และทบทวนบทเรียน เมื่อรวมกับทัศนียภาพทีส่ วยงาม จึงทาให้บริเวณ
นี้กลายเป็ นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล ท่านสามารถช็อปปิ้ ง ย่านช้อปปิ้ งอีแดหรือแถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรี
อีฮวา เป็ นย่านช้อปปิ้ งสินค้าแนววัยรุน่ แฟชันวั
่ ยใสสไตล์เกาหลี สินค้าราคาไม่แพง ทัง้ ยังมีสนิ ค้าหลากหลายแนว
ให้เดินเลือก ไม่ว่าจะเป็ น ของจุกจิกน่ ารักๆกิฟ๊ ช้อปเก๋ๆ เครื่องประดับ เสือ้ ผ้า แว่นตา กระเป๋ า รองเท้า อุปกรณ์
เกีย่ วกับโทรศัพท์ เครือ่ งสาอางต่างๆ ร้านค้ายาวเหยียดสองข้างทาง
นาท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงิ นวอน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสาอางโสม
เป็ นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ , กิมจิ , เปเปโร (ป๊ อกกีเ้ กาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็ นต้น
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
20.05
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Jeju Air เที่ยวบินที่ 7C
2203 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครือ่ งดื่มบนเครือ่ งบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อนขึน้ เครือ่ งบิน ใช้
เวลาบินประมาณ 5 ชัวโมง
่ 30 นาที **
23.59
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ
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อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดินทาง

01 - 05 กรกฎาคม 61
02 – 06 กรกฎาคม 61
03 – 07 กรกฎาคม 61
04 – 08 กรกฎาคม 61
08 – 12 กรกฎาคม 61
09 – 13 กรกฎาคม 61

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
ผู้ใหญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุไม่เกิน
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิน
12 ปี )
อัตราท่านละ
12 ปี )
อัตราเด็ก ท่าน
อัตราเด็ก ท่านละ
ละ
ตลอดเดือน กรกฎาคม 2561
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888
13,888

พักเดี่ยว ไม่ใช้ตั ๋ว
เพิ่ม เครือ่ งบิน
อัตรา
อัตรา
ห้องละ ท่านละ

5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

** อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 50,000
วอน ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ 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 **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ 5,000 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
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** ท่านที่ถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพื่อการท่องเที่ยว ประเทศเกาหลีใต้ ไม่
จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิ น 90 วัน ต่อครัง้ **
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ อัตรานี้ เฉพาะนักท่องเที่ยว ที่ถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน้ กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่านละ 100
USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ 3,200 บาท)
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขาย
ตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะที่ต้องการให้เพิ่ มสถานที่ขอดูงาน กรุณา
ติ ดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทกุ ครัง้ **
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีน้ ามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเที่ยวใด เที่ยวหนึ่ง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จ่ายการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ต ั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีต่ ามทีต่ ารางอัตรา
ค่าบริการระบุ
 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครือ่ งบิน สายการบิน Jeju Air อนุญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระลง
ใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ าหนักไม่เกิ น 15 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้น้าหนักไม่เกิ น 7 ก.ก. (ไม่จากัด
จานวนชิน้ 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
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 ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตาม
กรรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซือ้ ประกันเพิม่ เพื่อคุม้ ครองสุขภาพ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000วอน 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 ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีน่ งบนเครื
ั่
อ่ งบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยูก่ บั สายการบิน
และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ค่ามัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ และหัวหน้าทัวร์อานวยความสะดวก ตลอดการเดินทาง
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเที่ยว กรณีท่ีสถานทูตแจ้งให้ย่นื ขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศ
เกาหลีใต้ อนุญาตให้ท่านทีถ่ อื หนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการท่องเทีย่ ว
ไม่จาเป็ นต้องยื่นขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครัง้

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
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- 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 หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นัน่ หมายถึงว่า กรณีทม่ี ี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้
สิทธิ ์ไปตามระบบ ตามลาดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีทน่ี งราคาพิ
ั่
เศษจานวนจากัด
- 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 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 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
- กรณีตอ้ งการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้ าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแต่ล ะคณะ
เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
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- สายการบิน Jeju Air ขอสงวนสิทธิ ์สาหรับท่านที่จะเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง กรณีออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน)
เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถยกเลิกหรือเปลีย่ นแปลงได้ทุกกรณี จะต้องซือ้ บัตรโดยสารใบใหม่ (หากมีทว่ี ่าง) เท่านัน้ โดย
ทางบริษทั จะออกตั ๋วเครื่องบินก่อนออกเดินทางอย่างน้อย 10-15 วัน ก่อนเดินทาง ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั กระบวนการการ
ดาเนินการของแต่ละคณะเท่านัน้

เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่ า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต่ ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจ่ี 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
กับฤดูกาล สภาพภูม ิอากาศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่านจาเป็ นต้องมาถึง
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 แต่ทท่ี ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพื่อจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเ่ กิดขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าที่หลังจากชาระเงินกรณีท่ี
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอีย ดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออกบัต ร
โดยสาร
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- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางใ ห้
ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 7 วัน ก่อนออกเดินทาง
- 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 เติมได้ในบางกรณี ข้นอยู่กบั
โรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (Triple Room) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจาเป็ นจะต้องชาระ
ค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ าหรับนักท่องเทีย่ วทีเ่ ดินทางไปต่างประเทศ โดยผูใ้ ห้บริการจะต้องหวังสินน้ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรือ่ งปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนี้เพื่อมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานที่ท่องเที่ยว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานที่ท่องเที่ยว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ 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 ทางบริ ษทั 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)
ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่ งหายไป มีกระดาษหน้าใด
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หน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางสายการบิน
หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ
ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณาติดต่อกรมการกงสุล
กระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมา
ที่บริษทั เร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาที่บริษทั เรียบร้อยแล้ว
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
ั่
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) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
กรณีทท่ี ่านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิ ์ในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งทัง้ สิน้
ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คาสัญญาใดๆทัง้ สิ้นแทนบริษทั ผู้จ ั ด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี านาจของผูจ้ ดั กากับเท่านัน้
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 นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม
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** เมื่อท่านชาระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงทัง้ หมดนี้ แล้ว **

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ที่มอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

