ทัวร์เกาหลี บินคา่ กลับเช้า (5D3N)
“KOREA โลกนี้ สีชมพู”
สายการบิน AIR ASIA (XJ)

บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชีย (XJ) : ขึน้ เครือ่ งทีส่ นามบินดอนเมือง (DMK)
XJ704
XJ705

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

21.05 – 04.35
05.50 – 10.35

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยน้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. (1 ชิน้ ) และ ถือขึน้ เครื่องบินได้น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก. **
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**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ**
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) – เมืองอิ นชอน
18.00

21.05

(-/-/-)

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ อาคารผู้โดยสารขาออก ชัน้ 3 ประตู
ทางเข้าหมายเลข 4 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น 4 สายการบิ น AIR ASIAโดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั ฯ คอยให้การ
ต้อนรับ อานวยความสะดวกตลอดขัน้ ตอนการเช็คอิน และ หัวหน้าทัวร์ให้คาแนะนาเพื่อเตรียมความพร้อม
ก่อนออกเดินทาง
นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR
ASIA เทีย่ วบินที่ XJ704
** สาหรับเทีย่ วบินนี้ ไม่มบี ริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน กรุณารับประทานอาหารให้เรียบร้อยก่อน
ขึน้ เครือ่ งบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัวโมง
่ 20 นาที **

เมื องอิ นชอน - เมื องอาซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมพื้น เมื อ ง แห่ งเมื องอาซาน – ถนน
วันที่ 2 เคียวกีซอน - อันซอง ฟาร์มแลนด์ – พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย - เมืองโซล
พิ เศษ !! ให้ท่านได้ทากิ มจิ หรือคิมบับและใส่ชุดประจาชาติ เกาหลี (HANBOK)
04.35

เช้า

(-/L/D)

เดิ น ทางถึ ง ท่ า อากาศยานนานาชาติ อิ นชอน เมื อ งอิ นชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลี ใ ต้
** ตามเวลาท้องถิน่ เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ 2 ชัวโมง
่
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพื่อความสะดวกในการ
นัดหมายเวลา **
หลังทุกท่านผ่านขัน้ ตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู อูด้ง
นาท่านเดินทางสู่ เมืองอาซาน (ASAN) เป็ นเมืองในจังหวัดชุงช็องใต้ ประเทศเกาหลีใต้ มีขอบเขตติดกับ
นครพิเศษเมืองโซลทางตอนเหนือ เมืองอาซานมีประชากรโดยประมาณ 250,000 คน มีช่อื เสียงเรื่องบ่อน้ า
ร้อนและเป็ นเมืองแห่งสปา เมืองอาซันนัน้ ได้ขยายขอบเขตไปยังหมู่บ้านรอบข้างคือ อนยัง ดง ซึง่ มีช่อื เสียง
เรือ่ งบ่อน้าร้อนเช่นกัน เมืองอาซานนี้มชี ่อื คล้ายกับเมืองอันซันทีอ่ ยูใ่ นจังหวัดคย็องกี
น าท่ า นเดิน ทางสู่ หมู่ บ้ า นวัฒ นธรรมพื้ น เมื อ ง แห่ ง เมื อ งอาซาน (OEAM FOLK VILLAGE) ซึ่ง ถู ก
ครอบครองโดยครอบครัวของผูก้ ่อตัง้ YE-AN LEE ทีต่ งั ้ รกรากอยู่ทน่ี ่ีประมาณ 500 ปี มาแล้ว มีบา้ นเรือนและ
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บ้านฟางจานวน 86 หลังทีม่ รี อ่ งรัว้ หินแคบๆ เมือ่ คุณเดินไปตามแนวรัว้ หินคุณสามารถสัมผัสวัฒนธรรมเก่าแก่
ของหมู่บา้ นแห่งนี้ ทีม่ คี ุณค่าทางประวัตศิ าสตร์ แล้วยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาภาพยนต์และซีรส่ี ด์ งั ต่างๆ เช่น เท
กึกกี

นาท่านเดินทางสู่ ถนนสายโรแมนติ ก เคียวกีซอน (GOKGYOCHON ROAD) เป็ นถนนเลียบคลองเคียวกี
ชอน บริเวณริมคลองจะเต็มไปด้วยต้น GINKGO หรือ ต้นแปะก๊วย ที่จะพบว่าในช่วงฤดูรอ้ นจะเป็ นสีเ ขียว
ชะอุ่ม และ เปลีย่ นสีเป็ นสีเหลือทองอร่ามไปทัวบริ
่ เวณในช่วงฤดูใบไม้รว่ ง

กลางวัน บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู บุลโกกิ

นาท่านเดินทางสู่ อันซอง ฟาร์มแลนด์ (ANSEONG FARMLAND) จังหวัดคยองกีโด ทุ่งดอกคอสมอส
(ดอกดาวกระจาย) สถานทีท่ จ่ี ะเปลี่ยนโลกของทุกคนให้กลายเป็ นสีชมพู สาหรับคอซีรยี ท์ งั ้ หลายอาจจะรูส้ กึ
คุน้ กับสถานทีแ่ ห่งนี้ เนื่องจากทีน่ ่ีเคยเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาซีรยี ม์ าหลายเรือ่ งแล้ว แต่ไม่ได้มแี ค่ทุ่งดอกคอสมอส
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ให้ได้ชมเพียงอย่างเดียว อันซอง ฟาร์มแลนด์แห่งนี้ เป็ นกึ่งสวนสนุ ก และกึ่งฟาร์มสัตว์ เป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ่ี
เหมาะกัทุกเพศทุกวัย ** (อัตรานี้ยงั ไม่รวมสาหรับผู้ท่ตี ้องการขีม่ า้ ค่าบริการ ผู้ใหญ่ท่านละ 17,000 วอน ,
เด็กท่านละ 15,000 วอน)
**กรณีท่ที ุ่งดอกคอสมอสยังไม่บานหรือร่วงแล้ว และไม่สามารถเข้าชมฟาร์มในส่วนอื่นๆได้ ทางบริษทั ของ
สงวนสิทธิ ์ พาท่านชม สวนฮานึ ล แทน
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์สาหร่าย (KIMPAP) จัดแสดงเรื่องราวต่างๆของการทาสาหร่ายและประวัติ
ความเป็ นมาต้นกาเนิดของการผลิตสาหร่ายและขัน้ ตอนการผลิตสาหร่ายที่สดใหม่ทุกวัน ให้ท่านจะได้เลือก
ชิมผลิตภัณฑ์ทท่ี าจากสาหร่ายหลากหลายรสชาติให้ลม้ิ ลองและเลือกซือ้ เหมาะแก่การนามาเป็ นของฝาก เช่น
สาหร่ายอบแห้ง , สาหร่ายย่าง พิ เศษ !! ให้ ท่านได้ทากิ มจิ หรือคิ มบับและใส่ชุดประจาชาติ เกาหลี “ฮัน
บก” (HANBOK) และถ่ายรูปไว้เป็ นทีร่ ะลึก
คา่
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี
น าท่ า นเดิน ทางสู่ เมื อ งโซล (SEOUL) ชื่อ อย่ า งเป็ น ทางการ นคร
พิเศษโซล เป็ นเมืองหลวงและมหานครทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศเกาหลี
ใต้
ที่พกั VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า

เมืองโซล – ศูนย์สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่งรัฐบาล – ศูนย์รวม
วันที่ 3 เครื่องสาอางแบรนด์ดงั เกาหลี – สวนสนุกล็อตเต้เวิ ลด์ – โบสถ์มย็องดง - ดิ วตี้ฟรี – ช้อป
ปิ้ งย่านเมียงดง
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรน้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีส่ กัดจากน้ ามันสน มีสรร
คุณช่วยบารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่ งรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุก
ชนิดทีน่ ่ีจะถูกควบคุมคุณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึง่ แน่ นอนว่าได้รบั การรับรองคุณภาพจากรัฐบาล
เป็ นโสมทีม่ อี ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่ามีคุณภาพดีทส่ี ุดในโลก มีช่อื เสียงทีส่ ุด ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมคุณภาพ ในราคา
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ถูกกว่าประเทศไทยถึง 2 เท่า โสมเกาหลีถอื เป็ นยาบารุงร่างกายหรือสามารถซื้อเป็ นของฝากจากประเทศ
เกาหลีใต้กไ็ ด้
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ศู น ย์ ร วมเครื่ อ งส าอางแบรนด์ ด ัง เกาหลี
(COSMETIC GALLERY) เช่น WATER DROP (ครีมน้าแตก) , SNAIL
CREAM (ครีม เมือ กหอยทาก) , BOTOX (โบท็อ กซ์) , ALOE VERA
PRODUCT (ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ว่านหางจระเข้) เป็ นต้น
กลางวัน
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู BBQ
นาท่านเดินทางสู่ สวนสนุกล๊อตเต้ เวิ ลด์ (LOTTE WORLD) สวนสนุ กในร่มขนาดใหญ่ตดิ อันดับโลกทีต่ งั ้ อยู่
ในกรุงโซล ซึ่งแบ่งออกเป็ น 2 ส่วนหลักคือ สวนสนุ กในร่มที่ช่อื ว่า LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มอี ยู่
ทัง้ หมด 4 ชัน้ แต่ละชัน้ ก็จะมีเครื่องเล่นต่างๆ ร้านอาหาร ร้านขายของที่ระลึก และลานสเก็ตน้ าแข็งขนาด
ใหญ่ และในส่ ว นของสวนสนุ ก กลางแจ้งนัน้ มีช่อื ว่า MAGIC ISLAND อันเป็ นที่รวมเครื่อ งเล่ นหวาดเสียว
หลายๆ ชนิ ด นอกจากนี้ ย งั มีส ิ่ง อ านวยความสะดวกอื่น ๆ ภายในบริเ วณสวนสนุ ก แห่ ง นี้ ไม่ว่ า จะเป็ น
ห้างสรรพสินค้า โรงแรม โรงภาพยนตร์ ฯลฯ

นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์มย็องดง (MYEONG-DONG CATHOLIC CATHEDRAL SEOUL) โบสถ์แห่งนี้สร้าง
เสร็จในปี ค.ศ.1898 เพื่อเป็ นมหาวิหาร และสัญลักษณ์ทโ่ี ดดเด่น ของนิกายโรมันคาทอลิกในประเทศเกาหลี
โบสถ์มลี กั ษณะทางสถาปั ตยกรรม เป็ นตึกก่ออิฐถือปูนแนวตะวันตกแห่งแรก โดยสร้างแบบเรอเนสซองส์ใหม่
จากอิฐเผาสีแดงและสีเทากว่า 20 ชนิด อาคารมีความสูงถึง 23 เมตร ในขณะทีห่ อระฆังมีความสูงถึง 45 เมตร
ในอดีตโบสถ์แห่งนี้ เคยเป็ นสถานทีย่ อดนิยม สาหรับผูป้ ระท้วง เนื่องจากความไม่พอใจของรัฐบาล สาหรับใน
ปั จจุบนั โบสถ์แห่งนี้ เป็ นสถานทีส่ าคัญของชุมชน และเป็ นอีกหนึ่งสถานทีท่ ่องเทีย่ ว ทีส่ าคัญของกรุงโซล
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นาท่านเดินทางสู่ ดิ วตี้ ฟรี (DUTY FREE) เป็ นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีท่ใี หญ่ท่สี ุดในโซล ให้ได้ชอ็ ปปิ้ ง
สินค้าแบรนด์เนมชัน้ นาแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครือ่ งสาอาง , กระเป๋ า
, กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซือ้ ได้อย่างเต็มที่ เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์
ดังกว่า 250 แบรนด์ ทัง้ เครื่องสาอาง , น้ าหอม , กระเป๋ า , สินค้าแฟชันต่
่ างๆ เช่น CHANEL , HERMES ,
MCM , DIOR , FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA
VENETA เป็ นต้น ไม่ไ ด้มแี ค่ เ พียงสินค้าจากแบรนด์ต่างประเทศเท่านัน้ สินค้าแบรนด์เ กาหลีก็มใี ห้เลือก
หลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบางยีห่ อ้ ก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้า
ไปช็อปปิ้ งกันทีห่ า้ งแห่งนี้ ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตั ๋วเครือ่ งบินไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซือ้ สินค้า
นาท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บา้ นเรา เมียงดงได้ช่อื ว่า
เป็ นแหล่งรวมแฟชันแบรนด์
่
เกาหลีชนั ้ นา ซึ่งในแต่ละวันจะ มีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช็อปปิ้ งกันอย่างล้นหลาม
ท่านสามารถหาซือ้ สินค้าได้อย่างหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้า , รองเท้า , กระเป๋ า , เครือ่ งสาอางซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั อย่างดี
ข อ ง ค น ไ ท ย เ ช่ น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE
SHOP เป็ นต้น เครือ่ งประดับ , ซีดเี พลง , วีซดี ี , ดีวดี หี นังและซีรยี ท์ ฮ่ี ติ ตลอด จนไปถึงของทีร่ ะลึกทีม่ รี ปู ดารา
นักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิม้ ลองไอศกรีม
2,000 วอน ทีส่ งู เกือบฟุตได้ทน่ี ้ี
อิ สระอาหารคา่ ตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแก่การเดิ นทางท่องเที่ยว
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ที่พกั VIP HOTEL หรือ BRIDGE HOTEL SEOUL หรือเทียบเท่า

พระราชวังถ็อกซูกงุ – ถนนสายโรแมนติ คถ็อกซูกงุ - ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - โรงงาน
เจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิ ส - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ - มหาวิ ทยาลัยสตรีอีฮวา – ย่าน
วันที่ 4 อีแด - ย่านฮงแด-พิ พิธภัณฑ์ภาพ 3 มิ ติ-พิ พิธภัณฑ์น้าแข็ง พิ เศษ!!! .... สาหรับสาวก HARRY
POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! คาเฟ่ สุดชิ ก 943 KING’S CROSS – เมืองอิ นชอน – ร้าน
ละลายเงิ นวอน
(B/L/-)
เช้า

บริ การอาหาร ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) ตัง้ อยู่ท่หี วั มุมสี่แยกใจกลางเมืองของ
กรุงโซล เป็ นพระราชวังทีเ่ ล็กทีส่ ุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต้ ซึง่ เป็ นเพียงพระราชวังแห่ง
เดียวทีล่ อ้ มรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกทีเ่ พิม่ ความเป็ นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจดุ เด่นคืออาคารภายใน
พระราชวังนัน้ เป็ นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างงดงามลงตัว เดิน
ชม ถนนสายโรแมนติ คถ็อ กซู ก ุง (DEOKSUGUNG DOLDAM-GIL หรื อ DEOKSUGUNG STONEWALL ROAD) มีระยะทางยาว 900 เมตร เป็ นผนังหินของพระราชวังถ็อกซูกุง(DEOKSUGUNG PALACE)
เดิมเคยเป็ นผนังหินแห่งแรกในเกาหลีท่สี ร้างให้ครอบคลุมพื้นทีท่ อ่ี ยู่อาศัยของผู้คนกับสิง่ แวดล้อมไว้ร่วมกัน
อย่างลงตัว ระหว่างทางเต็มไปด้วยต้นไม้กว่า 130 ต้น และมีมา้ นังอี
่ ก 20 ที่ บรรยากาศทีร่ ่มรื่นและโรแมนติ ก
เป็ นสถานทีท่ ด่ี สี าหรับพักผ่อนหย่อนใจ
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นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู (RAISIN TREE) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์ องสมุนไพรฮ็อกเกตนามูน้ี เป็ นทีน่ ิยม
ของคนเกาหลีรุ่น ใหม่ เพราะมีผ ลช่ ว ยดูแ ลตับ ให้แ ข็ง แรง ป้ อ งกัน โรคตับ แข็ง ไม่ถู ก ท าลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
นาท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสี ม่วง อเมทิ ส (AMETHYST FACTORY) แดนเกาหลีเป็ นแดน
ของ พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนาโชค โดยมีตงั ้ แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตา
จนถึงสีมว่ งเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมา
ทาเป็ นแหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็ นหินทีม่ พี ลังในการบาบัดทัง้ ด้าน
ร่างกายและจิตใจของผูส้ วมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่งสุขภาพและ
นาโชค สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้
กลางวัน
บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋นุ โสม
นาท่านเดินทางสู่ ภูเขานัมซาน เป็ นทีต่ งั ้ ของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18
หอคอยเมืองทีส่ งู ทีส่ ุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุง
โซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึ เขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรง
ข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ าฮันกัง เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ ทีส่ ุดแสนจะโรแมนติ ก ไม่ว่าจะเป็ นยามกลางวันหรือ
กลางคืน และไม่ว่าจะฤดูไหนๆ ที่น่ียงั คงได้รบั ความนิยมเสมอมา เพราะเป็ นสถานที่คล้องกุญแจคู่รกั ทีย่ อด
นิยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่น่ี จะทาให้รกั กัน
มันคง
่ ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึน้ ลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สาหรับคล้อง ท่าน
สามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้ **

น าท่ า นเดิน ทางสู่ มหาวิ ท ยาลัย อี ฮ วา (EWHA WOMANS UNIVERSITY) คนเกาหลีท ัว่ ไปนิ ย มเรีย ก
มหาวิทยาลัยสตรีอฮี วาว่า “อีแด” มาจาก อีฮวา คือชื่อมหาวิทยาลัย และแดฮักคโยหาวิทยาลัยนี้เปิ ดมาตัง้ แต่ปี
ค.ศ. 1886 โดยมีจุดเด่นอยู่ท่ี อาคาร EWHA CAMPUS CENTER (ECC) ซึ่งเป็ นสถาปั ตยกรรมที่สวยงาม
โดยสร้างอาคารเรียนผ่านเนินเขาแล้วกรุด้วยกระจกทัง้ 2 ด้าน ด้านในจะเป็ นห้องเรียน ห้องอาหาร คาเฟ่
ห้องสมุด ฯลฯ บริเวณทางเดินด้านนอกก็เป็ นจุดพักผ่อน นังชิ
่ ล และทบทวนบทเรียน เมือ่ รวมกับทัศนียภาพที่
สวยงาม จึงทาให้บริเวณนี้กลายเป็ นจุดถ่ายรูปยอดฮิตตลอดกาล ท่านสามารถช็อปปิ้ ง ย่านช้อปปิ้ งอีแดหรือ
แถวบริเวณมหาวิทยาลัยสตรีอฮี วา เป็ นย่านช้อปปิ้ งสินค้าแนววัยรุ่นแฟชันวั
่ ยใสสไตล์เกาหลี สินค้าราคาไม่
แพง ทัง้ ยังมีสนิ ค้าหลากหลายแนวให้เดินเลือก ไม่ว่าจะเป็ น ของจุกจิกน่ ารักๆกิฟ๊ ช้อปเก๋ๆ เครื่องประดับ
เสือ้ ผ้า แว่นตา กระเป๋ า รองเท้า อุปกรณ์เกีย่ วกับโทรศัพท์ เครือ่ งสาอางต่างๆ ร้านค้ายาวเหยียดสองข้างทาง
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นาท่านช้อปปิ้ ง ย่านฮงแด เป็ นย่านช้อปปิ้ งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก(HONGIK UNIVERSITY)
จึงเป็ นศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็ นอีกเส้นหนึ่งทีม่ บี รรยากาศโรแมนติก อีกทัง้ ยังมีรา้ นกาแฟ
ที่เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจาหน่ ายสินค้าแฟชัน่ คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่
วัยรุน่ อายุ 20-30 ปี ทน่ี ิยมมาเดินเล่น ราคาของสินค้าและร้านอาหารต่างๆก็ยงั ไม่แพงอีกด้วย ซึง่ จะคึกคักเป็ น
พิเศษตัง้ แต่ช่วงบ่ายเป็ นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิ ดให้บริการ ของทีข่ ายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะ
เป็ นสินค้าแฟชัน่ เช่น เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า ของกิฟ๊ ช้อป เครือ่ งเขียน และทีเ่ ยอะไม่แพ้กนั ก็คอื ขนมต่างๆ
นาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ภาพ 3 มิ ติ (TRICK EYE MUSEUM) เป็ นสถานทีท่ ่องเที่ยวชื่อดังที่จดั ขึน้ แบบ
พิพธิ ภัณฑ์แกลเลอรีศ่ ลิ ปะและภาพวาด ที่สร้างขึน้ โดย “ตร็องป์ L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และ
ลักษณะภาพวาดจะเป็ นแบบ 3D แทนทีจ่ ะเป็ นการดูภาพวาดธรรมดาๆเหมือนหอศิลป์ ทัวไป
่ นักท่องเทีย่ วจะ
ตื่นตาตื่นใจกับภาพวาดแนว 3D ทีเ่ สมือนว่าได้เข้าไปเป็ นส่วนหนึ่งในรูปภาพนัน้ ๆ ทาให้นักท่องเที่ยวเพลิน
เพลินสนุ ก สนาน ไม่มเี บื่อ ถือ เป็ นพิพิธ ภัณฑ์ศิล ปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนัก ท่อ งเที่ยว เพราะไม่
เพียงแต่เป็ นพิพธิ ภัณฑ์หอศิลปะภาพวาดสามมิติแล้ว ยังได้เปิ ดโซนใหม่ให้กบั นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเปิ ด
ประสบการณ์ใหม่ๆไม่ซ้าใครกับ พิ พิธภัณฑ์น้ าแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเป็ นการจาลองเมืองน้ าแข็งขึ้นมา
เป็ นศิลปะการแกะสลักน้ าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็ นการจาลองเป็ นเมืองน้ าแข็งเหมือนจริงมากที่สุด
และยังเอาใจเด็กๆด้วยการสร้างสไลเดอร์น้ าแข็งอีกทัง้ ยังมีกจิ กรรมและโซนต่ างๆ ให้นักท่องเทีย่ วเข้าชมได้
โดยไม่มเี บื่อ เช่น นังรถลากกวางรู
่
ดอล์ฟ ถ่ายรูปคู่กบั คุณลุงซานต้าน้ าแข็ง และถ่ายรูปกับบรรดานกเพนกวิน
น้าแข็งทัง้ หลาย สารวจถ้าน้าแข็ง เอสกิโม เยีย่ มชมปราสาทน้ าแข็ง มีจดุ ชมวิวบนกาแพงเมืองน้ าแข็ง โรงแรม
ทีส่ ร้างจาลองขึน้ จากการแกะสลักจากน้ าแข็งทัง้ หมด ซึง่ นักท่องเทีย่ วสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความ
หนาวอุณหภูมติ ดิ ลบมากกว่า 5 องศา
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พิ เศษ!!! .... สาหรับสาวก HARRY POTTER ต้องห้ามพลาดดด!! กับคาเฟ่ สุดชิก 943 KING’S CROSS ที่
จาลองชานชาลา 9 เศษสามส่วนสี่ ชานชาลาทีอ่ ยู่ในสถานีรถไฟคิงส์ครอสลอนดอน ประเทศอังกฤษ ซึง่ เป็ น
ทางเชื่อมต่อระหว่างโลกมักเกิล้ กับโลกเวทมนตร์ ซึง่ อยูร่ ะหว่างชานชาลาหมายเลข 9 และ 10 ซึง่ เดินทางด้วย
รถไฟสายด่ ว นของฮอกวอตส์ ด้า นในให้ท่ า นได้ส ัม ผัส กลิ่น อายในการจ าลองความเป็ น เมือ งเวทมนต์
เพลิดเพลินกับมุมถ่ายรูปต่างๆ มีชุดคลุมกับผ้าพันคอทัง้ 4 บ้าน พร้อมไม้กายสิทธิ ์ให้ถ่ายรูป สามารถเลือก
ซือ้ เครือ่ งดื่มและของหวานได้ตามใจชอบ (ในกรณีทท่ี ่านต้องการเข้าไปถ่ายรูปด้านใน จะต้องซือ้ เครือ่ งดื่มจาก
ทางร้าน)

เย็น

บริ การอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิ มดัก

ที่พกั

นาท่านเดินทางสู่ เมืองอิ นชอน
นาท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงิ นวอน ให้ท่านได้เลือกซือ้ ช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของ
ใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครือ่ งสาอาง
โสม เป็ นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ , กิมจิ , เปเปโร (ป๊ อกกีเ้ กาหลี) , ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย
เป็ นต้น
GRAND PALACE HOTEL หรือ YOUNGJONG SKY RESORT , INCHEON หรือเทียบเท่า

วันที่ 5 เมืองอิ นชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(B/L/-)

ได้เวลาอันสมควร นาท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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05.50

10.35

นาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสายการบิน AIRASIA เที่ยวบินที่
XJ705 ** ไม่ม ีบ ริก ารอาหารและเครื่อ งดื่ม บนเครื่อ งบิน กรุณ ารับ ประทานอาหารให้เ รีย บร้อ ยก่ อ นขึ้น
เครือ่ งบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัวโมง
่
30 นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมกับความประทับใจ

หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสิ นค้าพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีร่วมกับการท่องเที่ยวเกาหลี
ในนามของร้านรัฐบาล ซึ่งจาเป็ นต้องระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ เพราะมีผลกับราคาทัวร์ จึง
อยากเรียนชี้แจงลูกค้าทุกท่านว่า ร้านรัฐบาลทุกร้านจาเป็ นต้องแวะชม จะซื้อหรือไม่ซื้อ
ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก และถ้าหากลูกค้าไม่มีความประสงค์จะเข้าร้าน
รัฐบาล ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บค่ าใช้ จ่ายที่ เกิ ดขึ้นจากท่ านเป็ นจานวนเงิ น 100
USD / ท่าน / ร้าน

อัตราค่าบริการ

กาหนดการเดิ นทาง

01 - 05 ตุลาคม 62
02 - 06 ตุลาคม 62
03 - 07 ตุลาคม 62
04 - 08 ตุลาคม 62
05 - 09 ตุลาคม 62
06 - 10 ตุลาคม 62
07 - 11 ตุลาคม 62
08 - 12 ตุลาคม 62
09 - 13 ตุลาคม 62
10 - 14 ตุลาคม 62

1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดี่ยว ไม่ใช้ต ั ๋ว
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ ม เครื่องบิน
2-3 ท่าน
(เด็กอายุไม่เกิ น 12 (เด็กอายุไม่เกิ น
อัตรา ห้อง อัตรา
อัตราท่านละ
ปี )
12 ปี )
ละ
ท่านละ
อัตราเด็ก ท่านละ อัตราเด็ก ท่านละ

ตลอดเดือน ตุลาคม 62
15,999
15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
15,999
16,999
16,999
17,999
17,999

15,999
16,999
16,999
16,999
16,999
15,999
15,999
15,999
16,999
17,999
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5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
5,500
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7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900
7,900

11 - 15 ตุลาคม 62
12 - 16 ตุลาคม 62
13 - 17 ตุลาคม 62
14 - 18 ตุลาคม 62
15 - 19 ตุลาคม 62
16 - 20 ตุลาคม 62
17 - 21 ตุลาคม 62
19 - 23 ตุลาคม 62
20 - 24 ตุลาคม 62
21 - 25 ตุลาคม 62
22 - 26 ตุลาคม 62
23 - 27 ตุลาคม 62

16,999
17,999
17,999
15,999
15,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
12,999

16,999
17,999
17,999
15,999
15,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
12,999

16,999
17,999
17,999
15,999
15,999
16,999
16,999
17,999
15,999
15,999
15,999
12,999

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

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

ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (INFANT) ท่านละ 5,900 บาท ** (ไม่มีที่นัง่ บนเครื่องบิน)
อัตรานี้ ยงั ไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ่ น ตามธรรมเนี ยม 50,000
วอน ต่ อ ทริ ป ต่ อ ลูกค้ า ผู้เดิ นทาง 1 ท่ าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง 2 ปี ณ วันเดิ นทาง
กลับ (INFANT) ทัง้ นี้ ท่านสามารถให้ มากกว่านี้ ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่ าน
โดยส่วนนี้ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิ น
อัตรานี้ เฉพาะนักท่ องเที่ ยวที่ ถือหนังสื อเดิ นทางไทยเท่ านัน้ กรณี ถือหนังสื อเดิ นทางต่ างประเทศ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ่ มจากราคาทัวร์ ท่ านละ 100 USD. (เป็ นเงิ นไทย
ประมาณ 3,200 บาท)
กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาที่สถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขาย
ตรงเครื่องสาอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่ างชาติ หรือคณะที่ ต้องการให้ เพิ่ มสถานที่ขอดูงาน กรุณา
ติ ดต่อแจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าที่เพื่อทาราคาให้ใหม่ทกุ ครัง้
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สาคัญ!! : กรณี ผเ้ ู ดิ นทางถูกปฏิ เสธการเข้า – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จาก
ที่ ด้านหน้ าเคาน์ เตอร์เช็คอิ น หรือจากด่านตรวจคนเข้าเมืองก็ตาม ทางบริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าใช้ จ่ายที่ จะเกิ ดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงิ นค่าทัวร์ที่ท่าน
ชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ ง
อัตราค่าบริ การนี้ รวม
✓ ค่าบัตรโดยสารโดยเครื่องบิน (ตั ๋ว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชัน้ ประหยัด (ECONOMY CLASS) รวมถึงค่าภาษี
สนามบินและค่าภาษีน้ามันทุกแห่ง กรณีตอ้ งการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลีย่ นแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทีย่ วใด
เทีย่ วหนึ่ง กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
✓ ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ า
สัมภาระลงใต้ท้องเครื่องบิน โดยมีน้ าหนักไม่เกิ น 20 ก.ก. (1 ชิ้ น) และ ถือขึ้นเครื่องบิ นได้ น้ าหนั กไม่เกิ น 7
ก.ก. (ไม่จากัดจานวนชิน้ แต่ทงั ้ นี้เจ้าหน้าทีจ่ ะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน)
**
✓ ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
✓ ค่าโรงแรมที่พกั ระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขัน
กีฬา หรือ กิจกรรมอื่นๆ ทีท่ าให้โรงแรมตามรายการทีร่ ะยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการปรับเปลีย่ นโรงแรมที่
พัก ไปเป็ นเมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้า
เป็ นสาคัญ
✓ ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการทีร่ ะบุ กรณีไม่รวมจะชีแ้ จงแต่ละสถานทีใ่ นโปรแกรม
✓ ค่าอาหาร ตามรายการทีร่ ะบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงตามความเหมาะสม
✓ ค่ามัคคุเทศก์ทค่ี อยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
✓ ค่าเบีย้ ประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทีย่ วต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไข
ตามกรรมธรรม์)

อัตราค่าบริ การนี้ ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผูเ้ ดินทาง อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์
ในห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไ่ ม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิน่ 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
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× ค่าธรรมเนียมในกรณีทก่ี ระเป๋ าสัมภาระทีม่ นี ้ าหนักเกินกว่าทีส่ ายการบินนัน้ ๆกาหนดหรือสัมภาระใหญ่เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองที่นัง่ บนเครื่องบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทาได้ ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สาย
การบิน และ รุน่ ของเครือ่ งบินแต่ละไฟล์ททีใ่ ช้บนิ ซึง่ อาจเปลีย่ นแปลงได้อยูท่ ส่ี ายการบินเป็ นผูก้ าหนด
× ค่าภาษีน้ามัน ทีส่ ายการบินเรียกเก็บเพิม่ ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตั ๋วเครือ่ งบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเทีย่ ว กรณีทส่ี ถานทูตแจ้งให้ยน่ื ขอวีซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศ
เกาหลีใต้ อนุ ญาตให้ท่านที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพื่อการ
ท่องเทีย่ ว ไม่จาเป็ นต้องยืน่ ขอวีซ่า โดยสามารถพานักได้ไม่เกิน 90 วัน ต่อครัง้

เงื่อนไขการจอง และ การชาระเงิ น
- กรุณาทาการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชาระเงินมัดจาครัง้ ที่ 1 ท่านละ 10,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี้ กรุณาชาระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา 15.00
น. เท่านัน้ โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทนั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาที่กาหนด และหากท่านมีความ
ประสงค์จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจาเป็ นต้องทาจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึ
่
งว่า กรณีทม่ี คี วิ รอ (WAITING
LIST) ก็จะให้ส ิทธิ ์ไปตามระบบ ตามล าดับ เนื่ อ งจากทุ ก พีเ รีย ด เรามีท่นี ัง่ ราคาพิเ ศษจ านวนจ ากัด ยกเว้ น
โปรแกรมราคาพิ เศษ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจานวน เท่านัน้
- กรุณาชาระค่าทัวร์ส่วนที่เหลืออย่างน้ อย 25 วัน ก่อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชาระภายในระยะเวลาที่ท่บี ริษทั
กาหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ ์ไม่สามารถคืนเงินมัดจาให้ท่านใด
ไม่ว่าส่วนในส่วนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกค้าทาการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ 20 วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการ
เรียกเก็บค่าทัวร์เต็มจานวน 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 เงินค่าบริการทีช่ าระมาแล้วทัง้ หมดทัง้ นี้
ทางบริษัทจะหัก ค่ าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ชาระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการนาเที่ยวให้แก่
นักท่องเทีย่ ว เช่น การสารองทีน่ งตั
ั ่ ๋วเครือ่ งบิน การจองทีพ่ กั ฯลฯ
- ทางบริษัท ขอสงวนสิท ธิ ์ไม่ ร บั ผิด ชอบ และ คืน ค่ า ทัว ร์ส่ ว นใดส่ ว นหนึ่ ง ให้ท่ า นได้ไ ม่ ว่ า กรณี ใ ดๆทัง้ สิ้น เช่ น
สถานทูตปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลีย่ นชื่อ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย 20 วัน ก่อน
ออกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีอ่ อกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์
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ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ จริงทัง้ หมด ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเ่ ดินทาง และกระบวนการของแต่ละ
คณะ เป็ นสาคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้องการเปลีย่ นแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดาเนินการต่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ จริงสาหรับการดาเนินการจองครัง้ แรก ตามจานวนครัง้ ทีเ่ ปลี่ยนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆ
ทัง้ สิน้
เงื่อนไขสาคัญอื่นๆที่ท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจาเป็ นต้องมีขน้ึ ต่า อย่างน้อย 25 ท่าน หากต่ากว่ากาหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผู้เ ดินทางทุก ท่ า นยิน ดีท่ีจะช าระค่ า บริก ารเพิ่ม เพื่อ ให้ค ณะเดิน ทางได้ ทางบริษัท ยิน ดีท่ีจ ะ
ประสานงาน เพื่อให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นต่อไป โดยทางบริษทั ฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่ ว งหน้ าเพื่อ วางแผนการเดินทางใหม่อีกครัง้ ทัง้ นี้ ก่ อ นคอนเฟิ ร์มลางาน กรุณาติดต่ อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษทุกครัง้ หากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลีย่ นแปลงได้
- กรณีท่ที ่านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตั ๋วภายในประเทศ เช่น ตั ๋วเครื่องบิน , ตั ๋วรถทัวร์ , ตั ๋วรถไฟ) กรุณา
ติดต่อสอบถามเพื่อยืนยันกับเจ้าหน้าที่ก่อนทุกครัง้ และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลา
เดินทางได้ เพราะมีบางกรณีท่สี ายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั ฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบินของท่าอากาศยานเป็ นสาคัญเท่านัน้ สิง่ สาคัญ ท่าน
จาเป็ นต้องมาถึงสนามบินเพื่อเช็คอินก่อนเครื่องบิน อย่างน้อย 3 ชัวโมง
่
โดยในส่วนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆ
บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึน้ ใดๆทัง้ สิน้
- กรณีทท่ี ่านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนื้อสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (WHEEL CHAIR) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่าง
น้ อ ย 7 วันก่ อ นการเดินทาง หรือ ตัง้ แต่ ท่ที ่านเริม่ จองทัวร์ เพื่อ ให้ทางบริษัทประสานงานกับสายการบินเพื่อ
จัดเตรียมล่วงหน้ า กรณีมคี ่าใช้จ่ายเพิม่ เติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงที่เกิด
ขึน้ กับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชื่อผูเ้ ดินทาง พร้อมสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีห่ ลังจากชาระเงินกรณี
ทีท่ ่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีใ่ ห้ทราบ
- กรณีทอ่ี อกบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการรับผิดชอบไม่
ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง หากท่านไม่ดาเนินการส่งสาเนาหน้าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพื่อใช้ในการออก
บัตรโดยสาร
- หลังจากท่านชาระค่าทัวร์ครบตามจานวนเรีย บร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนาส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทาง
ให้ท่านอย่างน้อย 3 หรือ 5 วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์น้ี เป็ นอัตราสาหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมู่คณะ (ตั ๋วกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลื่อนไฟล์ท วัน ไป
หรือ กลับส่วนใดได้ จาเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกาหนดการเท่านัน้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าทีเ่ ป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไ่ ม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี ่านเดินทาง 1 ท่าน จาเป็ นต้องชาระ
ค่าห้องพักเดีย่ วตามทีร่ ะบุ
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- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ
- สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทาง 3 ท่าน และ ต้องการพักห้องสาหรับ 3 ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมได้ในบางกรณี ขึ้ นอยู่
กับโรงแรมทีค่ ณะนัน้ ๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสาหรับ 3 ท่าน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจาเป็ น
จะต้องชาระค่าใช้จา่ ยเพิม่ (พักเดีย่ ว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีม่ อี ายุต่ากว่า 12 ปี ณ วันเดินทางกลับ
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโ่ มงเย็นก็จะเริม่ มืดแล้ว สถานทีท่ ่องเทีย่ ว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีส่ ามารถเดิน
บนหิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือ่ แสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทาให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เปลีย่ นแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการ
ทางการเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงื่อนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนี้ทาง
บริษทั จะคานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสาคัญ หากกรณีท่จี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม่ ทางบริษทั จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
- เนื่องจากการเดินทางท่องเที่ยวในครัง้ นี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทาง
บริษทั จึงขอสงวนสิทธิ ์ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึ่งทีท่ ่านไม่ต้องการได้รบั
บริการ หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่ ่องเทีย่ วใดทีไ่ ม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งให้ท่าน เนื่องจากทางบริษทั ได้ทาการจองและถูก
เก็บค่าใช้จา่ ยแบบเหมาจ่ายไปล่วงหน้าทัง้ หมดแล้ว
- กรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึน้ ตามมา และ
จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี ่านชาระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่ง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชารุดแม้เพียงเล็กน้อย เช่น เปี ยกน้ า ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิ ์ไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนัน้
กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยูใ่ นสภาพดีอยูต่ ลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชารุด กรุณา
ติดต่อกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพื่อทาหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ
ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่ง
เอกสารมาที่บริษทั เรียบร้อยแล้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครื่องบิน) ท่านสามารถเปลี่ยนแปลงได้ไม่ม ี
ค่าใช้จา่ ย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตั ๋วเครือ่ งบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ต ั ๋วเครื่องบินแบบกรุ๊ปจะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้
ขึน้ อยูก่ บั กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
- เกี่ยวกับทีน่ งั ่ บนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั ๋ว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุ๊ป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอ
สงวนสิทธิ ์ในการเลือกที่นัง่ บนเครื่องบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะ
พยายามทีส่ ุดให้ท่านได้นงด้
ั ่ วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีส่ ุด
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- ข้อมูลเพิม่ เติมเกี่ยวกับห้องพักในโรงแรมทีพ่ กั เนื่องจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน
จึง อาจท าให้ห้อ งพัก แบบห้อ งพัก เดี่ย ว (SINGLE) และห้อ งคู่ (TWIN/DOUBLE) และ ห้อ งพัก แบบ 3 ท่ า น
(TRIPLE) จะแตกต่างกัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชัน้ กัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- ขอสงวนสิทธิ ์การเก็บค่าน้ ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม่ หากสายการบินมีการปรับขึน้ ก่อนวันเดินทาง
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน ,
การประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนาสิง่ ของผิดกฎหมาย ซึง่ อยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็
ตาม และ ขอสงวนสิทธิ ์ในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิง่ ของไว้ทโ่ี รงแรมและจาเป็ นต้องส่งมายัง
จุดหมายปลายทางตามทีท่ ่านต้องการ
- รายการนี้เ ป็ นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบั การยืนยันจากบริษั ทฯอีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้สารองโรงแรมที่พ ักใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึง่ อาจจะปรับเปลีย่ นตามทีร่ ะบุในโปรแกรม

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

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