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ทัวร์เกาหลี บินดึก กลับดึก (6D3N)
KOREA อุ่นไอรัก ใบไม้เปลียนสี
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)
เดินทางเดือนตุลาคม
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บินด้วยสายการบิน แอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) : ขึนเครืองทีสนามบินดอนเมือง (DMK)

XJ7
XJ703

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

**โหลดกระเป๋ าสัมภาระโดยนําหนักไม่เกิน

. - .
01.05 – 04.40

ก.ก. ( ชิน) และ ถือขึนเครืองบินได้นําหนักไม่เกิน ก.ก. **

วันที

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

23.00

คณะพร้อ มกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู้โดยสารระหว่ าง
ประเทศ อาคาร ชัน 3 เคาน์ เตอร์เช็คอิ น หมายเลข - สายการบิ น Air Asia X โดยมีเจ้าหน้าทีของบริษทั
ฯ คอยให้การต้อนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้ าทัวร์ให้คําแนะนํ าเพือเตรียม
ความพร้อมก่อนออกเดินทาง
** ท่านสามารถโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ท้อ งเครืองบินโดยมีนําหนักไม่เ กิน ก.ก. ( ชิน) และ ถือ ขึน
เครืองบินได้นําหนักไม่เกิน ก.ก. (ไม่จํากัดจํานวนชิน แต่ ทงนี
ั เจ้าหน้ าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่ อ
ท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน ) กรณี ต้อ งการซือนํ าหนักกระเป๋ าสัมภาระโหลดลงใต้ท้อ งเครืองบินเพิม
จําเป็ นต้องมีค่าใช้จา่ ยเพิมเติม **

วันที
02.40

.

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) - เมืองโซล (อิ นชอน) – นาริ ปาร์ค - เกาะนามิ

(-/-/-)

(-/L/D)

นําท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia
X เทียวบินที XJ 0
** สําหรับเทียวบินนี ไม่มบี ริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ ชัวโมง นาที **
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
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** ตามเวลาท้องถิน เร็วกว่าเมืองไทยประมาณ ชัวโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเพือความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **
หลังทุกท่านผ่านขันตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย
นํ าทุกท่านเดินทางข้ามทะเลตะวันตกด้วยสะพานแขวนยอจอง หรือ สะพานเพือ
ความหวังในการรวมชาติทยาวกว่
ี
า . ก.ม. และ มียอดโดมสูง
เมตร ท่าน
จะได้สมั ผัสความสวยงามยิงใหญ่ยามคําคืน
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูผดั ซอส (Bulgoki)
นําท่านเดินทางสู่ สวนยางจูนาริ (Yangju Nari Park) จังหวัด คยองกีโดเป็ นทุ่งดอกไม้ทมีี การสับเปลียนตามฤดู
ในช่วงเดือน 8-10 จะมีทุ่งดอก KOCHIA ทีขึนกันเป็ นพุ่มๆ เป็ นสีแดงๆส้มๆเหลืองๆเขียวๆสลับกัน
*ในช่วงทีไม่มดี อกไม้ขอสงวนสิทธิในการพาไปชมหมู่บา้ นเทพนิยายแทน
นําท่านเดินทางสู่ เมืองชุนชอน (Chuncheon) จังหวัดคังว็อน ห่างจากกรุงโซลไปทางตะวันออก 63 กิโลเมตร
นํ าท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ (Nami Island) เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีชอเสี
ื ยงของ
ประเทศเกาหลีใต้ เกาะนามิ มีรูปร่างเหมือนใบไม้ลอยนํ า เป็ นเกาะกลางแม่นํา
ฮัน ซึงเกิดจากการสร้างเขือนช็องพย็อง โด่งดังจากซีรสี ์เรืองเพลงรักในสายลม
หนาว (The Winter Love Sonata) ซึงใช้เ กาะนามีเ ป็ นสถานทีถ่ ายทํา เกาะนา
มิได้ชอตามนายพลนามิ
ื
ทีรับราชการตังแต่ อายุ 17 ปี บิดาอยู่ในตระกูลสูงศักดิ
ส่วนมารดาเป็ นเจ้าฟ้ าหญิง เขานํ าทัพกวาดล้างจลาจลในพืนทีภาคเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศได้
ทังหมด และได้รบั ตําแหน่ งสูงเมือยังมีอายุเพียง 26 ปี แต่หลังจากเปลียนรัชกาลใหม่ เขาก็ถูกใส่รา้ ยว่าเป็ นกบฏ
และถูกประหารชีวติ พร้อมกับมารดาและพวกรวม 25 คน ต่อมาหลังผลัดเปลียนรัชกาลใหม่อกี ครัง ได้มกี ารพิสจู น์
พบว่าข้อกล่าวหาทังหมดล้วนเป็ นเท็จ เขาจึงได้รบั คืนยศถาบรรดาศักดิดังเดิม เกาะแห่งนีมีทวิ ทัศน์ทสวยงามไป
ี
ด้วยต้นเกาลัดและทิว สนเรียงราย ในช่วงฤดูใบไม้ร่วงจะมีเทศกาลใบไม้เปลียนสี ใบไม้ต่างเปลียนเป็ นสีแดง
สวยงาม และมีสุสานของนายพลนามี ซึงยังคงตังอยู่ ณ เกาะแห่งนี
นําท่านเดินทางสู่เมืองซกโช Sokcho ซึงตังอยูท่ างทิศตะวันออกของเกาหลี
คํา บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบี
ทีพัก
LAKE OCEAN หรือเทียบเท่า
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วันที 3

เช้า

อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน - วัดชิ นฮึงซา – เมืองยงอิ น –สวนผลไม้ตามฤดูกาล - โรงเรียน
สอนทํากิ มจิ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์- เมืองโซล
(B/L/D)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่ งชาติ ซอรัคซาน (SEORAKSAN NATIONAL PARK) หรือสวิสเซอร์แลนด์ของ
เกาหลีใต้ เป็ นอุทยานแห่งชาติขนาดใหญ่ทจัี ดได้ว่าเป็ นแนวเขาทีสวยงามมากทีสุดแห่งหนึงในเกาหลี หุบเขาแห่ง
นีทีมีดอกไม้บานสะพรังทังในฤดูใบไม้ผลิ และฤดูใบไม้รว่ ง โดยเฉพาะในช่วงใบไม้รว่ ง หุบเขาแห่งนีจะเปลียนเป็ น
สีแดงสลับส้มไปทัวทังหุบเขา **อัตราค่าบริการนี ไม่รวมค่า CABLE CAR ขึนอุทยาน (ประมาณ , วอน)**
ชม วัด ชิ น ฮึ ง ซา (SINHEUNGSA TEMPLE) วัด เก่ า แก่ ทีสร้า งในสมัย อาณาจัก รชิล ล่ า อายุ ก ว่ า ,
ปี
เนืองจากตัววัดตังอยู่ในเขตอุ ทยานแห่งชาติซอรัคซานจึงทําให้มวี วิ ทิวทัศน์ ทสวยงาม
ี
มีลําธารไหลผ่านตัววัด
พร้อ ม กับสะพานหินขนาดใหญ่ ซึงในฤดูนําหลากจะสวยงามเป็ นอย่างมาก จุดเด่นของวัดอยู่ทพระพุ
ี
ทธรูป
สัมฤทธิปางสมาธิขนาดใหญ่ ทีประดิษฐานเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยานให้ทุกท่านได้มาไหว้สกั การะขอพรกัน ซึงว่า
กันว่ามีค วามศักดิสิทธิมาก หลังจากไหว้ขอพรเสร็จแล้วก็สามารถมาล้างมือล้างหน้ าด้วยนํ ามนต์ได้ โดยการ
ทําบุญของชาวเกาหลีนันจะนิยมถวายข้าวสาร และเทียนเล่มใหญ่ๆ กันซะเป็ นส่วนใหญ่ หรือเลือกทีจะบริจาค
กระเบืองหลังคาวัดก็ได้ ซึงสําหรับผูท้ มีี จติ ศรัทธาสามารถร่วมทําบุญถวายได้
นํ า ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ เ มื อ ง ย ง อิ น ( Yongin-Si) เ ป็ น เ มื อ ง ใ น
จังหวัดคย็องกี ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นเมืองสําคัญ ในเขตเมือ งหลวงโซล มี
ประชากรเกือบ 1 ล้านคน เมืองยงอินมีการพัฒนาขึนอย่างรวดเร็วในศตวรรษ
ที 21 วัดได้จากการทีเมืองนีมีประชากรเพิมขึนมากทีสุดในเกาหลีใต้ ทังยง
อินยังเป็ นทีตังของเอเวอร์แลนด์และสวนนํ าแคริปเบียนเบย์ ซึงเป็ นสวนนํ า
และสวนสนุ กทีได้รบั ความนิยมมากทีสุดในเกาหลีใต้ และยังมีหมูบ่ า้ นเกาหลีโบราณทีใหญ่ทสุี ดตังอยูด่ ว้ ย
กลางวัน บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู หมูย่างเกาหลีสตู รต้นตํารับ (Pork Kalbi)
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คํา
ทีพัก

นํ าท่านเดินทางสู่ สวนผลไม้ตามฤดูกาล ให้ท่านเพลิดเพลินกับการชมและเลือกเก็บผลไม้ตามฤดูกาลของ
เกาหลี ซึงการปลู กผลไม้ของเกาหลีจ ะไม่ มกี ารใช้ส ารพิษ ยาฆ่ าแมลง ใช้กระบวนการทางธรรมชาติใ นการ
เพาะปลูก
นํ าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทํากิ มจิ (Kim Chi School) เพือให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทํากิมจิของชาว
เกาหลี กิมจิเป็ นอาหารเกาหลีประเภทผักดองทีอาศัยภูมปิ ั ญญาก้นครัวของชาวเกาหลี ด้วยการหมักพริกสีแดง
และผักต่างๆ โดยทัวไปจะเป็ นผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบทุกมือ เป็ นเครืองเคียง และยัง
นํ าไปปรุงเป็ นส่ว นประกอบอาหารอีกหลายอย่าง ปั จจุบนั กิมจิมมี ากกว่ า
ชนิด ส่ วนใหญ่ แล้ว จะมีรสเผ็ด
เปรียว และมีกลินฉุ น
พิ เศษ !! ให้ท่านได้ใส่ชุดประจําชาติ เกาหลี “ฮันบก” (Hanbok) และถ่ายรูปไว้เป็ นทีระลึก
นํ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (Everland) เป็ นสวนสนุ กกลางแจ้งทีใหญ่ทสุี ดของประเทศเกาหลีใต้
ตังอยู่บ นทํา เลทีสวยงามท่ ามกลางหุ บเขา ในเมือ งยงอิน ทางตอนใต้ข องเมือ งโซล ได้ร บั การขนานนามว่ า
เป็ น ดิส นี ย์แ ลนด์แห่ งเกาหลีใ ต้ ทีนี ถู ก ออกแบบให้แตกต่ า งกัน ในแต่ ล ะโซน ได้แ ก่ สวนสัต ว์ , Global Fair ,
European Adventure , Magic Land , American Adventure และEver land Speedway นอกจากนียังมีสวนสีฤดู
ซึงปลูกดอกไม้ประจําในแต่ละฤดูกาล และมีการตกแต่ งสวนสนุ กให้เข้ากับบรรยากาศของเทศกาลนันๆ โดยมี
บริษทั ซัมซุง เป็ นเจ้าของ ผู้บริหารจัดการสวนสนุ กแห่งนี ดังนันความยิงใหญ่ตระการตา และ ปลอดภัย ไม่แพ้
ชาติใดในโลกแน่ นอน ** โซนสวนนําจะเปิ ดเฉพาะช่วงฤดูรอ้ น**
นําท่านเดินทางสู่ เมืองโซล (Seoul) ชืออย่างเป็ นทางการ นครพิเศษโซล เป็ นเมืองหลวงและมหานครทีใหญ่ทสุี ด
ของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 10 ล้านคน เป็ นปริมณฑลทีใหญ่ มีประชากรประมาณ 25 ล้านคน ซึง
เป็ นบริเ วณที อยู่ อ าศั ย ซึ งประกอบด้ ว ยบริเ วณมหานครอิ น ช็ อ นและ
จังหวัดคย็องกี เกือบหนึงในสีของประชากรชาวเกาหลีใต้อาศัยอยูใ่ นโซลและ
ชาวต่างชาติอกี ประมาณ 275,000 คน
บริ การอาหารคํา ณ ภัตตาคาร เมนู ข้าวยําเกาหลี
Haedamchae gasan หรือ Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเท่า
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วันที
เช้า

ศูนย์รวมเครืองสําอางแบรนด์ดงั เกาหลี - ศูนย์สมุนไพรนํามันสนเข็มแดง - ศูนย์โสมแห่ง
รัฐบาล - พระราชวังถ็อกซูกงุ - ถนนสายโรแมนติ คถ็อกซูกงุ -หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ –
ดิ วตีฟรี – ย่านเมียงดง
(B/L/-)

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครืองสําอางแบรนด์ดงั เกาหลี (Cosmetic Gallery) เช่น Water Drop (ครีมนํ า
แตก) , Snail Cream (ครีมเมือกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ์) , Aloe Vera Product (ผลิต ภัณฑ์จากสมุนไพร
ว่านหางจระเข้) เป็ นต้น
นํ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรนํ ามันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็ นผลิตภัณฑ์ ทีสกัดจากน้ ามันสน มีสรรคุณ
ช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี
นํ าท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมแห่ งรัฐบาล (Ginseng) เหตุผลทีเรียกว่าศูนย์โสมแห่งรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดทีนี
จะถู กควบคุ มคุ ณภาพภายใต้มาตรฐานของรัฐบาล ซึงแน่ นอนว่าได้รบั การรับรอง
คุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมทีมีอายุ ปี ซึงถือว่ามีคุณภาพดีทสุี ดในโลก มีชอเสี
ื ยง
ทีสุ ด ให้ท่านได้เ ลือ กซือโสมคุ ณภาพ ในราคาถู กกว่ าประเทศไทยถึง เท่า โสม
เกาหลีถอื เป็ นยาบํารุงร่างกายหรือสามารถซือเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลีใต้กไ็ ด้
กลางวัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋นุ โสม
นําท่านเดินทางสู่ พระราชวังถ็อกซูกงุ (Deoksugung Palace) ตังอยู่ทหัี วมุมสีแยก
ใจกลางเมืองของกรุงโซล เป็ นพระราชวังทีเล็กทีสุดในบรรดา พระราชวังของประเทศเกาหลีใต้ ซึงเป็ นเพียง
พระราชวังแห่งเดียวทีล้อมรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกทีเพิมความเป็ นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ มีจุดเด่นคือ
อาคารภายในพระราชวังนันเป็ นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกได้อย่างงดงามลง
ตัว เดินชม ถนนสายโรแมนติ คถ็อกซูกงุ (Deoksugung Doldam-gil หรือ Deoksugung Stone-wall Road)
มีระยะทางยาว
เมตร เป็ นผนังหินของพระราชวังถ็อกซูกุง(Deoksugung Palace) เดิมเคยเป็ นผนังหินแห่ง
แรกในเกาหลีทสร้
ี างให้ครอบคลุมพืนทีทีอยูอ่ าศัยของผูค้ นกับสิงแวดล้อมไว้รว่ มกันอย่างลงตัว ระหว่างทางเต็มไป
ด้วยต้นไม้กว่า
ต้น และมีมา้ นังอีก ที บรรยากาศทีร่มรืนและโรแมนติกเป็ นสถานทีทีดีสําหรับพักผ่อน
หย่อนใจ
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขานําซาน เป็ นทีตังของ หอคอยเอ็น โซลล์ ทาวเวอร์ (N Seoul Tower) 1 ใน 18 หอคอย
เมืองทีสูงทีสุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับนํ าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจาก
ยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองได้ถงึ เขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็น
ไกลไปถึงแม่นําฮันกัง เป็ นอีกหนึงสถานที ทีสุดแสนจะโรแมนติก ไม่ว่าจะเป็ นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่ว่า
จะฤดูไหนๆ ทีนียังคงได้รบั ความนิยมเสมอมา เพราะเป็ นสถานทีคล้องกุญแจคู่รกั ทียอดนิยมของนักท่องเทียว
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ทีพัก

เช้า

และชาวเกาหลี โดยมีความเชือว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันทีนี และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําให้รกั กันมันคง
ยืนยาว ตราบนานเท่านาน ** ยังไม่รวมค่า ขึนลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูกกุญแจคู่รกั สําหรับคล้อง ท่านสามารถ
เตรียมจากประเทศไทยไปได้ **
นําท่านเดินทางสู่ ดิ วตี ฟรี (Duty Free) เป็ นศูนย์รวมร้านค้าปลอดภาษีทใหญ่
ี ทสุี ดในโซล ให้ได้ชอ็ ปปิ งสินค้าแบ
รนด์เนมชันนํ าแบบ New Collection ! มากมาย เช่น นาฬิกา , แว่นตา , เครืองสําอาง , กระเป๋ า , กล้องถ่ายรูป
หรือจะเป็ นโทรศัพท์มอื ถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซือได้อย่างเต็มที เป็ นแหล่งรวมสินค้าแบรนด์ดงั กว่า 250 แบรนด์
ทังเครืองสําอาง , นํ าหอม , กระเป๋ า , สินค้าแฟชันต่างๆ เช่น Chanel , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe
, Prada , Miu Miu , Celine , Givenchy , Bally , Bottega Veneta เป็ น ต้ น ไม่ ไ ด้ ม ีแ ค่ เ พีย งสิน ค้ า จากแบรนด์
ต่างประเทศเท่านัน สินค้าแบรนด์เกาหลีก็มใี ห้เลือกหลากหลายไม่แพ้กนั ราคาก็ถูกกว่าร้านค้าด้านนอกและบาง
ยีห้อก็ถูกกว่าในประเทศไทยอีกด้วย หากจะเข้าไปช็อปปิ งกันทีห้างแห่งนี ให้พกพาสปอร์ตและข้อมูลตัวเครืองบิน
ไปด้วยเพราะต้องใช้ในการซือสินค้า
นํ าท่านเดินทางสู่ ย่านเมียงดง (Myeongdong) เปรียบเสมือนย่านสยามสแควร์บ้านเรา เมียงดงได้ชอว่
ื าเป็ น
แหล่งรวมแฟชันแบรนด์เ กาหลีชนนํ
ั า ซึงในแต่ ล ะวันจะ มีวยั รุ่นเกาหลีมาเดินช็อ ปปิ งกันอย่างล้นหลาม ท่าน
สามารถหาซือสินค้าได้อย่างหลากหลายทังเสือผ้า , รองเท้า , กระเป๋ า , เครืองสําอางซึงเป็ นทีรูจ้ กั อย่างดีของคน
ไทย เช่นLaneige , Etude House , IIope , Charmzone , Skin food , The Face Shop เป็ นต้น เครืองประดับ ,
ซีดเี พลง , วีซดี ี , ดีวดี หี นังและซีรยี ท์ ฮิี ตตลอด จนไปถึงของทีระลึกทีมีรปู ดารานักแสดงคนโปรดของท่านอยู่ใน
สินค้า อีกทังยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่าน สามารถลิมลองไอศกรีม , วอน ทีสูงเกือบฟุตได้ทนีี
อิ สระอาหารคํา เพือความสะดวกในการท่องเทียว
Haedamchae gasan หรือ Inter City Hotel Seoul หรือเทียบเท่า

บริ การอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นํ าท่ านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) หรือ บางคนเรีย กว่ า หมู่บ้านบุค ชอน
ฮันอ๊ ก เป็ นอีกหนึงสัญลักษณ์ของเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องทีทันสมัยของกรุงโซลนัน หมู่บ้านแห่งนีก็
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วันที

เมืองโซล - หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง
อเมทิ ส –สะพานแขวน PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE –พาจูพรีเมียมเอ้าเลทซุปเปอร์มาเก็ต หรือ ร้านละลายเงิ นวอน - เมืองโซล (อิ นชอน) - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

พิ เศษ !!ให้ท่านได้ใส่ชุดประจําชาติ เกาหลีเพือถ่ายรูปเป็ นทีระลึก
(B/L/-)
ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสําหรับคนทีชอบสถานที
ท่องเทียวเชิงประวัตศิ าสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็ นสถานทีท่องเทียวอีกแห่งหนึงทีเมือนักท่องเทียวได้ไป
เยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคารแบบดังเดิมของ
เกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดังเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึงเก่าแก่มาตังแต่สมัยโชซอน
ส่วนชือ บุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมูบ่ า้ นทางตอนเหนือ
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เป็ นผลิตภัณฑ์ผลของฮ๊อกเก็ทนามู ทีเติบโตกลางป่ าดง
ดิบกว่า ปี มีสรรพคุณช่วยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนทีทํางานหนัก ดืมเหล้า นอนดึก หรือเป็ นไวรัส
ตับอักเสบ ตับแข็ง ให้ท่านอิสระเลือกซือให้ตวั เองและฝากครอบครัวหรือญาติผใู้ หญ่ทท่ี านรัก
นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยสีม่วง อเมทิ ส (Amethyst Factotory) ประเทศเกาหลีใต้เป็ นดินแดน
ของง พลอยสีมว่ ง พลอยแห่งสุขภาพและนํ าโชค โดยมีตงแต่
ั สมี ่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีมว่ งเข้ม (ม่วงไวน์) มีเสน่ ห์
เย้ายวนใจ พลอยนีจะสวยงามจับตาเมือมาทําเป็ นแหวน จี ต่างหู และ สร้อยข้อมือ เป็ นหินทีมีพลังในการบําบัด
ทังด้านร่างกายและจิตใจของผู้สวมใส่ ขจัดความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่งสุขภาพและนํ าโชค สามารถปกป้ อง
คุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้
กลางวัน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ต๋นุ โสม
นําท่านเดินทางสู่ สะพานแขวน PAJU WONGYE SUSPENSION BRIDGE เป็ นสะพานแขวนทีทําจากไม้ทยาว
ี
ทีสุดในเกาหลี มีความยาวถึง
เมตร กว้าง . เมตร และสูง เมตรจากพืนดิน เป็ นสะพานทีมีความแข็งแรง
สามารถรองรับคนได้มากถึง
คน ตังอยู่ในภูเขาคัมอักซาน เมืองคยองกี สามารถชมวิวรอบๆเมืองได้ และ
สัมผัสอากาศอันบริสุทธ์บนภูเขาคัมอักซาน เหมาะสําหรับผูท้ ชอบความเสี
ี
ยวเป็ นอย่างยิงเนืองจากเวลาเดินข้าม
สะพานจะแกว่งเล็กน้อย สร้างความตืนเต้นได้เป็ นอย่างดี
นําท่านเดินทางสู่ พาจูพรีเมียมเอ้าเลทเป็ นพรีเมียมเอ้าเลทลําดับที 2 ซึงดําเนินการโดยเครือชินเซกเยซาอีมอน
ตังอยู่ในระยะทีห่างจากโซลและเขตปริมณฑลราวๆ 1 ชัวโมง โดยผ่านทางถนนชายู ยอจูพรีเมียมเอ้าเลทเป็ นพรี
เมียมเอ้าเลทแห่งแรกในเครือชินเซกเยซาอีมอนทีภูมใิ จนํ าเสนอสินค้าแบรนด์เนมกว่า 140 แบรนด์ ตามมาด้วย
พาจูพรีเมียมเอ้าเลททีแบ่งแบรนด์ต่างๆ ตามหมวดหมู่ ซึงปรากฏให้เห็นกว่า 160 แบรนด์ ทีนีมีสนิ ค้าแบรนด์เนม
ลดราคา 25%-65% ตลอดทังปี เช่น Tory Burch, Jil Sander, Armani, Hugo Boss เป็ นต้น
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01.05

นําท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต หรือ ร้านละลายเงิ นวอน ให้ท่านได้เลือกซือช็อกโกแลต ผลิตภัณฑ์ของใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนม ชา ลูกอม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครืองสําอางโสม เป็ นต้น และ
ยังมีหมอนสุขภาพ , กิมจิ ,เปเปโร(ป๊ อกกีเกาหลี),ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) และ นมกล้วย เป็ นต้น
อิ สระอาหารกลางวัน เพือความสะดวกในการท่องเทียว
ได้เวลาอันสมควร นํ าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ อิ นชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้
นํ าท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X
เทียวบินที XJ 3 ** ไม่มบี ริการอาหารและเครืองดืมบนเครืองบิน ใช้เวลาบินประมาณ 6 ชัวโมง **

04.40

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวัส ดิภาพ พร้อ มกับความ
ประทับใจ

อัตราค่าบริการ

กําหนดการเดิ นทาง

10 – 15 ตุลาคม 61
11 – 16 ตุลาคม 61
12 – 17 ตุลาคม 61

เด็ก ผูใ้ หญ่
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
พักเดียว ไม่ใช้ตวั
ผูใ้ หญ่ ห้องละ
เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ ม เครืองบิน
- ท่าน (เด็กอายุไม่เกิ น (เด็กอายุไม่เกิ น
อัตรา ห้อง อัตรา
อัตราท่านละ
ปี )
ปี )
ละ
ท่านละ
อัตราเด็ก ท่านละ อัตราเด็ก ท่านละ
เดิ นทางเดือนตุลาคม
,
,
,
5,000
7,900
,
,
,
5,000
7,900
,
,
,
5,000
7,900
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13 – 18 ตุลาคม 61
14 – 19 ตุลาคม 61
15 – 20 ตุลาคม 61
16 – 21 ตุลาคม 61
17 – 22 ตุลาคม 61
18 – 23 ตุลาคม 61
19 – 24 ตุลาคม 61
23 – 28 ตุลาคม 61
24 – 29 ตุลาคม 61
25 – 30 ตุลาคม 61
26 – 31 ตุลาคม 61
27 ต.ค. – 1 พ.ย. 61
28 ต.ค. – 02 พ.ย. 61
29 ต.ค. – 03 พ.ย. 61
30 ต.ค. – 04 พ.ย. 61
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5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000
5,000

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

** อัตรานี ยังไม่รวมค่าทิ ปพนักงานขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ท้องถิ น ตามธรรมเนี ยม 5 ,000
วอน ต่อ ทริ ป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดิ นทาง ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถึง ปี ณ วันเดิ นทางกลับ
(Infant) ทังนี ท่านสามารถให้มากกว่านี ได้ตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ในการเรียกเก็บก่อนเดิ นทางทุกท่าน ทีสนามบิน ในวันเช็คอิ น **
** ราคาเด็กอายุไม่ถึง ปี ณ วันเดิ นทางกลับ (Infant) ท่านละ ,

บาท ** (ไม่มีทีนังบนเครืองบิน)

** ทางบริ ษทั ไม่มีนโยบายเรียกเก็บเงิ นประกันใดๆทังสิ นก่อนออกเดิ นทางทีสนามบิน **

11

** ท่านทีถือหนังสือเดิ นทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดิ นทางไป เพือการท่องเทียว ประเทศเกาหลีใต้ ไม่
จําเป็ นต้องยืนขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิ น วัน ต่อครัง **
** บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ อัตรานี เฉพาะนักท่องเทียว ทีถือหนังสือเดิ นทางไทยเท่านัน กรณี ถือหนังสือ
เดิ นทางต่างประเทศ ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ เรียกเก็บค่าธรรมเนี ยมเพิ มจากราคาทัวร์ ท่านละ
USD. หรือ (เป็ นเงิ นไทยประมาณ , บาท)
** กรณี ต้องการตัดกรุป๊ ส่วนตัว กรุป๊ เหมาทีสถานะผูเ้ ดิ นทางเป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิ จขาย
ตรงเครืองสําอาง หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ หรือคณะทีต้องการให้เพิ มสถานทีขอดูงาน กรุณาติ ดต่อ
แจ้งรายละเอียด โดยละเอียด กับเจ้าหน้ าทีเพือทําราคาให้ใหม่ทกุ ครัง **
** ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ ให้บริ การเฉพาะผูเ้ ดิ นทาง ทีมีวตั ถุประสงค์เพือการท่องเทียวเท่านัน **
** ประกาศสําคัญจากสายการบิน กรณี ลกู ค้าผูเ้ ดิ นทางไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศปลายทาง
ทําให้ลกู ค้าต้องถูกส่งตัวกลับประเทศไทย ในส่วนนี อาจจําเป็ นต้องมีค่าใช้จ่ายในการเปลียนแปลงบัตร
โดยสาร (ตัว) เทียวบินขากลับ รวมถึงค่าบริ การอืนๆ รวมไปถึงค่าปรับทีทางประเทศปลายทาง เรียก
เก็บเพิ ม ไม่ว่ากรณี ใดก็ตาม ลูกค้าผูเ้ ดิ นทางจําเป็ นต้องเป็ นผูร้ บั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีเกิ ดขึนในส่วนนี เอง
ทังหมด *
กรณี ไม่ลงร้านหรือลงไม่ครบตามทีกําหนด ทางแลนด์จะเก็บเพิ มร้านละ USD ต่อคน
อัตราค่าบริ การนี รวม
 ค่าบัตรโดยสารโดยเครืองบิน (ตัว) ไป และ กลับพร้อมคณะ ชันประหยัด (Economy Class) รวมถึงค่าภาษีสนามบิน
และค่าภาษีนํามันทุกแห่ง กรณีต้องการอัพเกรด Upgrade หรือ เปลียนแปลงบัตรโดยสาร ไม่ว่าเทียวใด เทียวหนึง
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยอ้างอิงค่าใช้จา่ ยการจองทัวร์แบบ ไม่ใช่ตวเครื
ั องบิน ตามทีตามทีตารางอัตรา
ค่าบริการระบุ
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 ค่าธรรมเนียมการโหลดกระเป๋ าสัมภาระลงใต้ทอ้ งเครืองบิน สายการบิน Air Asia X อนุ ญาตให้โหลดกระเป๋ าสัมภาระ
ลงใต้ทอ้ งเครืองบิน โดยมีนําหนักไม่เกิ น ก.ก. ( ชิ น) และ ถือขึนเครืองบิ นได้นําหนักไม่เกิ น ก.ก. (ไม่จาํ กัด
จํานวนชิน แต่ทงนี
ั เจ้าหน้าทีจะพิจารณาตามความเหมาะสม) ต่อท่าน (ตามเงือนไขของสายการบิน) **
 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดเส้นทางตามรายการระบุ (ยังไม่รวมทิปพนักงานขับรถ)
 ค่าโรงแรมทีพักระดับมาตรฐานตามรายการทีระบุ (พัก 2-3 ท่าน ต่อ ห้อง) ในกรณีมงี านเทรดแฟร์ การแข่งขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอืนๆ ทีทําให้โรงแรมตามรายการทีระยุเต็ม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการปรับเปลียนโรงแรมทีพัก ไปเป็ น
เมืองใกล้เคียงแทน อ้างอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ
 ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการทีระบุ กรณีไม่รวมจะชีแจงแต่ละสถานทีในโปรแกรม
 ค่าอาหาร ตามรายการทีระบุ โดยทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเปลียนแปลงตามความเหมาะสม
 ค่ามัคคุเทศก์ทคอยอํ
ี
านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 ค่าเบียประกันอุบตั เิ หตุในการเดินทางท่องเทียวต่างประเทศ วงเงินประกันสูงสุดท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไข
ตามกรรมธรรม์) กรณีตอ้ งการซือประกันเพิมเพือคุง้ ครองสุขภาพ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ

อัตราค่าบริ การนี ไม่รวม
× ค่าใช้จ่ายส่วนตัวของผู้เดินทาง อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าอาหาร เครืองดืม ค่าซักรีด ค่ามินิบาร์ใน
ห้องและค่าพาหนะต่างๆ ทีไม่ได้ระบุในรายการ
× ค่าทิปพนักงานขับรถ หัวหน้าทัวร์ และ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ต่อ ทริป ต่อ ลูกค้า ผูเ้ ดินทาง
ท่าน รวมไปถึงเด็ก ยกเว้นเด็กอายุไม่ถงึ ปี ณ วันเดินทางกลับ (Infant) ทังนีท่านสามารถให้มากกว่านีได้ตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของท่าน โดยส่วนนี ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บก่อนเดินทางทุกท่าน ที
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× ค่าธรรมเนียมในกรณีทกระเป๋
ี
าสัมภาระทีมีนําหนักเกินกว่าทีสายการบินนันๆกําหนดหรือสัมภาระใหญ่ เกินขนาด
มาตรฐาน
× ค่าธรรมเนียมการจองทีนังบนเครืองบินตามความต้องการเป็ นกรณีพเิ ศษหากสามารถทําได้ ทังนีขึนอยูก่ บั สายการบิน
และ รุน่ ของเครืองบินแต่ละไฟล์ททีใช้บนิ ซึงอาจเปลียนแปลงได้อยูท่ สายการบิ
ี
นเป็ นผูก้ ําหนด
× ค่าภาษีนํามัน ทีสายการบินเรียกเก็บเพิม ภายหลังจากทางบริษทั ฯได้ออกตัวเครืองบินไปแล้ว
× ภาษีมลู ค่าเพิม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่าย 3% กรณีตอ้ งการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั
× ค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าท่องเทียว กรณีทสถานทู
ี
ตแจ้งให้ยนขอวี
ื
ซ่าแบบกะทันหันก่อนเดินทางตามจริง ประเทศ
เกาหลีใต้ อนุ ญาตให้ท่านทีถือหนังสือเดินทางไทย และมีวตั ถุประสงค์เดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ เพือการท่องเทียว
ไม่จาํ เป็ นต้องยืนขอวีซ่า โดยสามารถพํานักได้ไม่เกิน วัน ต่อครัง
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เงือนไขการจอง และ การชําระเงิ น
- กรุณาทําการจองล่วงหน้ าอย่างน้ อย วัน ก่อนออกเดินทาง พร้อมชําระเงินมัดจําครังที ท่านละ 10,000 บาท
หลังจากส่งเอกสารยืนยันการจอง วัน ตัวอย่างเช่น ท่านจองวันนี กรุณาชําระเงินในวันถัดไป ก่อนเวลา . น.
เท่านัน โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัตทิ นั ที หากยังไม่ได้รบั ยอดเงินตามเวลาทีกําหนด และหากท่านมีความประสงค์
จะต้องเดินทางในพีเรียดเดิม ท่านจําเป็ นต้องทําจองเข้ามาใหม่ นันหมายถึงว่า กรณีทมีี ควิ รอ (Waiting List) ก็จะให้
สิทธิไปตามระบบ ตามลําดับ เนืองจากทุกพีเรียด เรามีทนัี งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเว้นโปรแกรมราคาพิ เศษ
ทางบริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ เรียกเก็บค่าบริ การ เต็มจํานวน เท่านัน
- กรุณาชําระค่ าทัว ร์ส่ว นทีเหลืออย่างน้ อย วัน ก่ อนออกเดินทาง หากท่านไม่ชําระภายในระยะเวลาทีทีบริษัท
กําหนด ทางบริษทั จะถือว่าท่านสละสิทธิยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิไม่สามารถคืนเงินมัดจําให้ท่านใดไม่ว่า
ส่วนในส่วนหนึงก็ตาม
- กรณีลูกค้าทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไม่ถงึ
วัน ก่อนออกเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียก
เก็บค่าทัวร์เต็มจํานวน 100%

เงือนไขการยกเลิ ก และ เปลียนแปลงการเดิ นทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
** ยกเว้น พีเรียดทีมีวนั หยุดนักขัตฤกษ์ ต้องยกเลิ กเดิ นทางไม่น้อยกว่า วัน ก่อนเดิ นทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน ก่อนวันเดินทาง คืนค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการทีชําระแล้ว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่คนื เงินค่าบริการทีชําระมาแล้วทังหมดทังนี
ทางบริษัท จะหัก ค่ า ใช้ จ่ า ยทีได้จ่ า ยจริง จากค่ า บริก ารทีชํ า ระแล้ว เนื องในการเตรีย มการจัด การนํ า เทียวให้ แ ก่
นักท่องเทียว เช่น การสํารองทีนังตัวเครืองบิน การจองทีพัก ฯลฯ
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบ และ คืนค่าทัวร์ส่วนใดส่วนหนึงให้ท่านได้ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน เช่น สถานทูต
ปฏิเสธวีซ่า ด่านตรวจคนเข้าเมือง ฯลฯ
- กรณีต้องการเปลียนแปลงผูเ้ ดินทาง (เปลียนชือ) จะต้องแจ้งให้ทางบริษทั ทราบล่วงหน้า อย่างน้อย วัน ก่อนออนอ
อกเดินทาง กรณีแจ้งหลังจากเจ้าหน้าทีออกเอกสารเรียบร้อยแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ทังนีขึนอยู่กบั ช่วงพีเรียดวันทีเดินทาง และกระบวนการของแต่ละคณะ
เป็ นสําคัญด้วย กรุณาสอบถามกับเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีต้อ งการเปลียนแปลงพีเ รียดวันเดินทาง (เลือนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิในการหักค่าใช้จ่ายการ
ดําเนินการต่างๆ ทีเกิดขึนจริงสําหรับการดําเนินการจองครังแรก ตามจํานวนครังทีเปลียนแปลง ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน
เงือนไขสําคัญอืนๆทีท่านควรทราบก่อนการเดิ นทาง
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- คณะจะสามารถออกเดินทางได้ตามจําเป็ นต้องมีขนตํ
ึ า อย่างน้ อย ท่าน หากตํากว่ากําหนด คณะจะไม่สามารถ
เดินทางได้ หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีทจะชํ
ี าระค่าบริการเพิมเพือให้คณะเดินทางได้ ทางบริษทั ยินดีทจะประสานงาน
ี
เพือให้ทุกท่านเดินทางตามความประสงค์ต่อไป
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการงดออกเดินทาง หรือ เลือนการเดินทางไปในพีเรียดวันอืนต่ อไป โดยทางบริษัทฯ
จะแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าเพือวางแผนการเดินทางใหม่อกี ครัง ทังนี ก่อนคอนเฟิ รม์ ลางาน กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที
เป็ นกรณีพเิ ศษทุกครังหากท่านลางานแล้วไม่สามารถเปลียนแปลงได้
- กรณีทท่ี านต้องออกบัตรโดยสารภายใน (ตัวภายในประเทศ เช่น ตัวเครืองบิน , ตัวรถทัวร์ , ตัวรถไฟ) กรุณาติดต่อ
สอบถามเพือยืนยันกับเจ้าหน้าทีก่อนทุกครัง และควรจองบัตรโดยสารภายในทีสามารถเลือนวันและเวลาเดินทางได้
เพราะมีบางกรณีทสายการบิ
ี
นอาจมีการปรับเปลียนไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีขึนอยู่
กับฤดูกาล สภาพภูมกิ าศ และ ตารางบิน ของท่า อากาศยานเป็ นสํ าคัญ เท่ านัน สิงสําคัญ ท่านจําเป็ นต้ อ งมาถึง
สนามบินเพือเช็คอินก่อนเครืองบิน อย่างน้อย ชัวโมง โดยในส่วนนีหากเกิดความเสียหายใดๆบริษทั ขอสงวนสิทธิ
ในการไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีเกิดขึนใดๆทังสิน
- กรณีทท่ี านเป็ นอิสลาม ไม่ทานเนือสัตว์ หรือ แพ้อาหารบางประเภท กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีเป็ นกรณีพเิ ศษ
- กรณีผเู้ ดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็ นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วลี แชร์ (Wheel Chair) กรุณาแจ้งบริษทั ฯ อย่างน้อย
วันก่อนการเดินทาง หรือตังแต่ทท่ี านเริมจองทัวร์ เพือให้ทางบริษทั ประสานงานกับสายการบินเพือจัดเตรียมล่วงหน้า
กรณีมคี ่าใช้จา่ ยเพิมเติม ทางบริษทั ของสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริงทีเกิดขึนกับผูเ้ ดินทาง
- กรุณาส่งรายชือผูเ้ ดินทาง พร้อมสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางทุกท่านให้กบั เจ้าหน้าทีหลังจากชําระเงินกรณีที
ท่านเดินทางเป็ นครอบครัว (หลายท่าน) กรุณาแจ้งรายนามคู่นอนกับเจ้าหน้าทีให้ทราบ
- กรณีทออกบั
ี
ตรโดยสาร (ตัว) เรียบร้อยแล้ว มีรายละเอียดส่วนใดผิด ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการรับผิดชอบไม่ว่า
ส่วนใดส่วนหนึง หากท่านไม่ดําเนินการส่งสําเนาหน้ าแรกของหนังสือเดินทางให้ทางบริษทั เพือใช้ในการออกบัตร
โดยสาร
- หลังจากท่านชําระค่าทัวร์ครบตามจํานวนเรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั จะนํ าส่งใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให้
ท่านอย่างน้อย หรือ วัน ก่อนออกเดินทาง
- อัตราทัวร์นี เป็ นอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครืองบินแบบหมู่คณะ (ตัวกรุ๊ป) ท่านจะไม่สามารถเลือนไฟล์ท วัน ไป หรือ
กลับส่วนใดได้ จําเป็ นจะต้องไป และ กลับ ตามกําหนดการเท่านัน หากต้องการเปลียนแปลงกรุณาติดต่อเจ้าหน้ าที
เป็ นกรณีพเิ ศษ
- ทางบริษทั ไม่มนี โยบายจัดคู่นอนให้กบั ลูกค้าทีไม่รจู้ กั กันมาก่อน เช่น กรณีทท่ี านเดินทาง 1 ท่าน จําเป็ นต้องชําระค่า
ห้องพักเดียวตามทีระบุ
- หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า เดือน ณ วันกลับ
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- สําหรับลูกค้าทีเดินทาง ท่าน และ ต้องการพักห้องสําหรับ ท่าน อาจมีค่าใช้จ่ายเพิมเติมได้ในบางกรณี ข้นอยู่กบั
โรงแรมทีคณะนันๆพักว่ามีหอ้ งรอบรับสําหรับ ท่าน หรือ (Triple Room) หรือไม่ กรณีไม่ม ี ท่านจําเป็ นจะต้องชําระ
ค่าใช้จา่ ยเพิม (พักเดียว) ตามจริง ยกเว้นเด็กทีมีอายุตํากว่า ปี ณ วันเดินทางกลับ
- การให้ทปิ ถือเป็ นธรรมเนียมปฏิบตั สิ ําหรับนักท่องเทียวทีเดินทางไปต่างประเทศ โดยผู้ให้บริการจะต้องหวังสินนํ าใจ
เล็กๆน้อยๆ เป็ นเรืองปกติ จึงรบกวนให้ท่านเตรียมค่าใช้จ่ายในส่วนนีเพือมอบให้เล็กๆน้อยๆ ตามความเหมาะสม
- ฤดูหนาวในต่างประเทศ มีขอ้ ควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกว่าปกติ สีโมงเย็นก็จะเริมมืดแล้ว สถานทีท่องเทียว
ต่างๆ จะปิ ดเร็วกว่าปกติ ประมาณ - ช.ม. การเดินทางควรเผือเวลาให้เหมาะสม และ หากมีสถานทีท่องเทียว
กลางแจ้ง เวลาเดินบนหิมะ อาจลืนได้ตอ้ งใช้ความระมัดระวังในการเดินเป็ นอย่างสูง หรือ ใช้รองเท้าทีสามารถเดินบน
หิมะได้ แว่นกันแดดควร เมือแสงแดดกระทบหิมะจะสว่างสะท้อนเข้าตา อาจทําให้ระคายเคืองตาได้
- ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิเปลียนแปลงโปรแกรมได้ตามความเหมาะสม เนืองจากฤดูกาล สภาพภูมอิ ากาศ เหตุการทาง
การเมือง การล่าช้าของสายการบิน เงือนไขการให้บริการของรถในแต่ละประเทศ เป็ นต้น โดยส่วนนีทางบริษทั จะ
คํานึงถึงประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ หากกรณีทจํี าเป็ นจะต้องมีค่าใช้จ่ายเพิม ทางบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- เนืองจากการเดินทางท่องเทียวในครังนี เป็ นการชําระแบบเหมาจ่ายขาดกับบริษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ทางบริษทั
จึงขอสงวนสิทธิ ไม่สามารถขอรับเงินคืนได้ในบริการบางส่วน หรือ ส่วนใดส่วนหนึงทีท่านไม่ต้องการได้รบั บริการ
หากระหว่างเดินทาง สถานทีท่องเทียวใดทีไม่สามารถเข้าชมได้ ไม่ว่าด้วยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิใน
การไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงให้ท่าน เนืองจากทางบริษทั ได้ทําการจองและถูกเก็บค่าใช้จ่ายแบบ
เหมาจ่ายไปล่วงหน้าทังหมดแล้ว
- กรณีทท่ี านถูกปฎิเสธการเดินทางเข้าเมือง ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจะเกิดขึนตามมา และ จะ
ไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์ทท่ี านชําระเรียบร้อยแล้วไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึง
- หากวันเดินทาง เจ้าหน้าทีสายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียงเล็กน้ อย เช่น เปี ยกนํ า ขาดไปหน้ าใดหน้ าหนึง มีหน้ าใดหน้ าหนึงหายไป มี
กระดาษหน้าใดหน้าหนึงหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่มหนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทาง
สายการบิน หรือ เจ้าหน้ าทีด่านตรวจคนออก และ เข้าเมือง มีสทิ ธิไม่อนุ ญาตให้ท่านเดินทางต่อไปได้ ดังนันกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่ างประเทศเพือทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย
พร้อมกับแจ้งมาทีบริษทั เร็วทีสุด เพือยืนยันการเปลียนแปลงข้อมูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบริษทั
เรียบร้อยแล้ว กรณีทยัี งไม่ออกบัตรโดยสาร (ตัวเครืองบิน) ท่านสามารถเปลียนแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออก
บัตรโดยสาร (ตัวเครืองบิน) เรียบร้อยแล้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนจริงทังหมด ซึง
โดยส่ ว นใหญ่ ต ัวเครืองบินแบบกรุ๊ปจะออกก่ อ นออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทังนีขึนอยู่กับกระบวนการและ
ขันตอนของแต่ละคณะ
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- เกียวกับทีนังบนเครืองบิน เนืองจากบัตรโดยสาร (ตัว) เป็ นลักษณะของคณะ (กรุป๊ อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิในการเลือกทีนังบนเครืองบิน กรณีลูกค้าเดินทางด้วยกัน กรุณาเช็คอินพร้อมกัน และ สายการบินจะพยายาม
ทีสุดให้ท่านได้นงด้
ั วยกัน หรือ ใกล้กนั ให้มากทีสุด
- ข้อมูลเพิมเติมเกียวกับห้องพักในโรงแรมทีพัก เนืองจากการวางแปลนแบบห้องพักของแต่ละโรงแรมแตกต่างกัน จึง
อาจทําให้หอ้ งพักแบบห้องพักเดียว (Single) และห้องคู่ (Twin/Double) และ ห้องพักแบบ ท่าน (Triple) จะแตกต่าง
กัน บางโรงแรม ห้องพักแต่ละแบบอาจจะอยูค่ นละชันกัน (ไม่ตดิ กันเสมอไป)
- กรณีทท่ี านไม่ผ่านด่านตรวจคนออก หรือ เข้าเมือง (ห้ามไม่ให้เดินทางต่อ ไม่ว่ากรณีใดๆทังสิน ทางบริษทั ขอสงวน
สิทธิในการคืนค่าใช้จา่ ยให้ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึงทังสิน
- ขอสงวนสิทธิการเก็บค่านํามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพิม หากสายการบินมีการปรับขึนก่อนวันเดินทาง
- มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของผู้จดั ไม่มสี ทิ ธิในการให้คําสัญญาใดๆทังสินแทนบริษทั ผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผูม้ อี ํานาจของผูจ้ ดั กํากับเท่านัน
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประท้วง , การนัดหยุดงาน , การก่อการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนํ าสิงของผิดกฎหมาย ซึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั
- บริษทั ขอสงวนสิทธิ ในการไม่รบั ผิดชอบใดๆทังสิน หากเกิดสิงของสูญหายระหว่างการเดินทาง ไม่ว่ากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามจริง กรณีท่านลืมสิงของไว้ทโรงแรมและจํ
ี
าเป็ นต้องส่งมายังจุดหมาย
ปลายทางตามทีท่านต้องการ
- รายการนี เป็ น เพีย งข้อ เสนอทีต้ อ งได้ร บั การยืน ยัน จากบริษัท ฯอีก ครังหนึ ง หลัง จากได้สํ า รองโรงแรมทีพัก ใน
ต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึงอาจจะปรับเปลียนตามทีระบุในโปรแกรม

** เมือท่านชําระเงิ นค่าทัวร์ให้กบั ทางบริ ษทั ฯแล้ว ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ งก็ตาม ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับเงือนไขข้อตกลงทังหมดนี แล้ว **
หนังสือเดิ นทาง หรือ พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า เดือน ณ วันกลับ

** ขอขอบพระคุณทุกท่าน ทีมอบความไว้วางใจ ให้เราบริการ **

