วันแรก

กรุงเทพฯ(สนามบินดอนเมือง) - อินชอน

18.00 น.

คณะพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง อาคาร 1 บริเวณผูโ้ ดยสารขาออก ชัน้ 3 เคาน์เตอร์เช็คอินแถวที่ 3-4
เคาน์เตอร์เช็คอินสายการบิน Air Asia X (XJ) เจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯคอยให ้การต้อนรับ และอํานวยความสะดวกในการ
เช็คอินรับบัตรโดยสาร
**หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิ ดบริการก่อนเวลาเครื่องออกอย่างน้อย 60 นาที และผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้นึ เครื่อง
ก่อนเวลาเครื่องออก 30 นาที
เนื่องจากตัวเครื
๋ ่องบินของคณะเป็ นตัวกรุ
๋ ป๊ ระบบ Random ไม่สามารถล็อกที่นงั ่ ได้ ที่นงั ่ อาจจะไม่ได้นงั ่ ติดกันและไม่
สามารถเลือกช่วงที่นงั ่ บนเครื่องบินได้ในคณะ ซึ่งเป็ นไปตามเงื่อนไขสายการบิน
บินลัดฟ้ าสู่ เมืองอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน Air Asia X เทีย่ วบินที่ XJ704 ** สําหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มี
บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่ โมง 30 นาที **

หมายเหตุ
21.05 น.

วันที่สอง

เกาหลีใต้ (อินชอน) – สะพานแขวนมาจังโฮซู – เกาะนามิ - สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์

04.35 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับ
นาฬกิ าของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่นเพือ่ สะดวกในการนัดหมาย) หลังผ่านขัน้ ตอนการตรวจคนเข ้าเมืองและรับสัมภาระเรียบร้อย
แลว้ สะพานแขวนมาจังโฮซู (BRIDGE OF MAJANGHOSU) สะพานแขวนแห่งนี้เป็ นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของเมืองพาจู ที่
เพิง่ เปิ ดตัวไปเมือ่ เดือนมีนาคม 2018 ทีผ่ ่านมา นอกจากจะเป็ นสะพานแขวนทีย่ าวทีส่ ุดในเกาหลี แล ้ว ภายในพื้นทีก่ ว่า
200,000 ตารางเมตรของทะเลสาบมาจัง จะพบกับหอคอยตัง้ ตระหง่านอยู่ตรงหน้า ก่อนจะถึงตัวสะพานจะมีร ้ านกาแฟไว้คอย
บริการสําหรับนักท่องเทีย่ วทีอ่ ยากนัง่ จิบกาแฟ รับลมเย็นๆทีโ่ ชยมาจากทะเลสาบ จากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ เกาะอัน
โด่งดังจากภาพยนตร์และซีรีสท์ งั้ ของไทยและเกาหลี เกาะนามิเกิดขึ้นจากผลของการกัน้ นํา้ เพือ่ สร้างเขือ่ น มีพ้นื ทีป่ ระมาณ 270
ไร่ มีลกั ษณะเป็ นรูปพระจันทร์ครึ่งเสี้ยว บรรยากาศร่มรื่น สบายๆ เหมาะกับการพักผ่อนเทีย่ วเล่นในแต่ละฤดูบรรยากาศบน
เกาะก็จะแตกต่างกันออกไป
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบูชาบู

เที่ยง

บ่าย

คํา่

นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ (EVERLAND THEME PARK) สวนสนุกกลางแจ้งทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศ ตัง้ อยู่
ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อสิ ระเทีย่ วชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารีชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกทีน่ ่ที ่านจะพบเจ้าป่ า
สิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุข ชมความน่ารักของหมีทส่ี ามารถสือ่ สารกับคนขับรถได้เป็ นอย่ างดี อีกทัง้ ยัง
สามารถสนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น รถไฟเหาะรางไม้ (T-Express) รถไฟเหาะตีลงั กา (Rolling X-Train) เฮอร์ริ
เคน (Double Rock Spin) เรือเหาะไวกิ้ง (Columbus Adventure) หรือเดินชม สวนดอกไม้สฤ่ี ดู (Four Season
Garden) ซึ่งจะเปลีย่ นแปลงพันธุ ์ ดอกไม้ไปตามฤดูกาลในรูปแบบทีห่ ลากหลายตลอดทัง้ ปี (ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพอากาศ )ชม
กิจกรรมและการแสดงต่างๆทีจ่ ดั ตามตารางประจําวัน เลือกชมและเลือกซื้อช้อบปิ้ งในร้านค้าของทีร่ ะลึกต่างๆอย่างมากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี้ หมู่ย่างเกาหลี
สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ ทีพ่ กั Plaza Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

พระราชวังถ็อกซูกงุ – ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี - ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ - ผลิตภัณฑ์คอสเมติก - ร้านค้าปลอดภาษี ตลาดเมียงดง

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม พระราชวังถ็อกซูกงุ (DEOKSUGUNG PALACE) เป็ นหนึ่งในห ้าพระราชวังทีส่ าํ คัญทีส่ ุดของราชวงศ์โชซอนและ
เกาหลี เดิมพระราชวังแห่งนี้เป็ นทีป่ ระทับขององค์ชายวอลซาน พระเชษฐาในพระเจ้าซองจงหรือองค์ชายชาซาน ระหว่าง
สงครามเจ็ดปี ทีน่ ่ไี ด้กลายเป็ นพระราชวังหลวง
โดยพระเจ้าซอนโจ เป็ นกษัตริยอ์ งค์แรกทีเ่ สด็จมา
ประทับทีพ่ ระราชวังแห่งนี้ทางด้านทิศใต้ของ
พระราชวังถ็อกซูกุงมีถนนเลียบกําแพงหิน
(Stonewall Street)ทีน่ ่ไี ด้ช่อื ว่าเป็ นถนนเส ้นทีโ่ ร
แมนติกแห่งหนึ่งในโซล เป็ นสถานทีย่ อดนิยม
สําหรับการเดินเล่นใน หลายๆฤดู จนทําให้คู่รกั
มักจะชวนกันมาเดินเล่นสร้างบรรยากาศโรแมนติก
กันทีน่ ่ี *** หมายเหตุ : กรณี ท่พี ระราชวังถ็อกซู
กุงไม่เปิ ดทําการ ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายกาทดแทนเป็ น การเข้าชม พระราชวังอืน่ แทน *** จากนัน้ นําท่านชม ศูนย์
สมุนไพรโสมเกาหลี (GINSENG CENTER) สมุนไพรโสมขึ้นทีช่ ่อื ว่าเป็ นราชาแห่งมวลสมุนไพร ถูกนํามาใช้เพือ่ สุขภาพ
จากนัน้ นําท่านเดินทางไปยัง เป็ นเวลานานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรทีช่ ่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แก่ระบบย่อยอาหาร ปอด ช่วยทําให้จติ ใจสงบ มีสรรพคุณทางการแพทย์คอื ช่วยบํารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ง
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ขา้ วยําบิขิมบัพ

เที่ยง

บ่าย

จากนัน้ นําท่านเดินทางไปยัง ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ (HOKGENAMU) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาทีป่ ราศจาก
มลภาวะ และสูงเหนือระดับนํา้ ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีร่นุ ใหม่นิยมนํามารับประทานเพือ่ ช่วยดูแลตับให ้สะอาดแข็งแรง
ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืม่ แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร และยา จากนัน้ นําท่านแวะชม
สินค้าเครื่องสําอางค์ช่อื ดังราคาย่อมเยา ณ ศูนย์ผลิตภัณฑ์ เครื่องสําอางค์ (COSMETIC SHOP) จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ ง
สินค้าปลอดภาษี (DUTY FREE) สินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิ นาฬกิ า ,แว่นตา ,เครื่องสําอางค์กระเป๋ า , นํา้ หอม
เครื่องสําอางแบรนด์ชนั้ ดัง ต่างๆ อาทิ SULWHASOO , DKNY , SHISEIDO , DIOR และ กระเป๋ าแบรนด์ดงั ต่างๆ อาทิ
MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL จากนัน้ นําท่านสู่แหล่งช้อปปิ้ งชื่อ ดังทีส่ ุดของเกาหลี ตลาดเมียงดง (MYEONGDONG) ทีเ่ มียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าแฟชัน่ เครื่องประดับ รองเท ้า เครื่องสําอางแบรนด์ดงั มากมาย

คํา่

อิสระอาหารคํา่ เพือ่ ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจ
สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ ทีพ่ กั Galaxy Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า

วันที่ส่ี

โซลทาวเวอร์ – ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง - โรงงานสาหร่าย+สวนชุดฮันบก – โรงงานพลอยสีม่วง – ช้อปปิ้ งตลาดฮงแด ร้านละลายเงินวอน

เช้า

บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนัน้ นําท่านสู่ โซลทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER)
ตัง้ อยู่บนภูเขานัมซานใจกลางกรุงโซล เป็ นจุดชมวิวที่
มองเห็นวิวทัวทั
่ ง้ กรุงโซล และบริเวณรอบๆ นับเป็ น
อีกสถานทีส่ ุดแสนโรแมนติกแห่งหนึ่งทีค่ ู่รกั ทุกคู่ไม่
ควรพลาด ถือเป็ นไฮไลท์สาํ คัญของกรุงโซลที่
นักท่องเทีย่ วทุกคนจะต้องมา เลยทีเดียว นอกจากนี้
ยังมีอกี จุดเป็ นไฮไลท์สาํ คัญทีน่ กั ท่องเทีย่ วทุกคน
จะต้องมาแวะ ชมสถานทีค่ ล ้องกุญแจชื่อดัง Love

เที่ยง
บ่าย

คํา่

Key Ceremony ทีม่ คี วามเชื่อว่า คู่รกั ทีม่ าคล้องกุญแจทีน่ ่จี ะมีความรักทีย่ นื ยาวไปตลอดกาล **ราคาทัวร์น้ ีไม่รวมกุญแจ
และค่าขึ้นลิฟต์** จากนัน้ นําท่าน ชมสมุนไพรชื่อดังของเกาหลี นํ้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) ผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลี มีสรรพคุณช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายช่วยลดระดับนํา้ ตาลในเส ้นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส ้นเลือดหรือ
ดีทอ็ กเลือดให้สะอาดและเพิม่ การไหลเวียนของเลือดได้สะดวก ทีก่ าํ ลังได้รับความนิยมเป็ นอย่างมากทัง้ ในไทย และ เกาหลี
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัมบุลโกกิ
จากนัน้ นําท่านชม โรงงานสาหร่ายเกาหลี ให ้ท่านได้ชมกรรมวิธใี นการผลิตสาหร่ายเกาหลีพร้อมชิมสาหร่ายแสนอร่อย หรือจะ
ซื้อเป็ นของฝากกลับบ้าน ทีม่ ใี ห้ท่านได้เลือกซื้อหลายรสชาด พิเศษ…บริการ ชุดประจําชาติฮนั บก ซึ่งเป็ นชุดประจําชาติของ
เกาหลี ให้ท่านถ่ายภาพสวยๆ แห่งความประทับใจ เก็บไว้เป็ นทีร่ ะลึก นําท่านเดินทางสู่ โรงงานเจียระไน พลอยอเมทิส
(AMETHYST FACTOTORY) ประเทศเกาหลีใต้เป็ น
ดินแดนของง พลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพและนําโชค
โดยมีตงั้ แต่สมี ่วงอ่อนเย็นตา จนถึงสีม่วงเข ้ม (ม่วงไวน์ )
มีเสน่หเ์ ย้ายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมือ่ มาทําเป็ น
แหวน จี้ ต่างหู และ สร้อยขอ้ มือ เป็ นหินทีม่ พี ลังในการ
บําบัดทัง้ ด้านร่างกายและจิตใจของผูส้ วมใส่
ขจัด
ความคิดแง่ลบ เป็ นพลอยแห่งสุขภาพและนําโชค
สามารถปกป้ องคุม้ ครองผูส้ วมใส่ได้ จากนัน้ นําท่าน
เดินทางสู่ ถนนฮงแด ย่านช้อปปิ้ งบริเวณด้านหน้าของ
มหาวิทยาลัยฮงอิก ไม่ว่าจะเป็ นอาหารเลิศรส สินค้า
แฟชัน่ นานาชนิดสินค้าแปลกใหม่ทน่ี ่าสนใจ ก็สามารถหาซื้อได้ทีน่ ่ใี นขณะเดียวกันทีน่ ่ยี งั เป็ น ศูนย์รวมวัฒนธรรมวัยรุ่นแหล่ง
รวมตัวของศิลปิ นและนักแสดงขา้ งถนน อีกมากมาย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ซัมเกทัง(ไก่ตนุ๋ โสม)
สมควรแก่เวลานําท่านเขา้ ทีพ่ กั Galaxy Hotel ระดับ3* หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

อินชอน – กรุงเทพฯ (สนามบินดอนเมือง)

เช้า
07.00 น.

บริการอาหารเช้า เมนู อดู ง้
นําท่านเดิน ทางสู่ สนามบินนานาชาติ อินชอน จากนัน้ นําท่านแวะซื้อของฝากที่ ร้านละลายเงินวอน สาหร่าย ขนมต่างๆ
ผลิตภัณฑ์ของของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสําอางโสม รวมไปถึงกิมจิ เปเปโร (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินรา
เมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย ให้ท่านได้เลือกซื้อเป็ นของฝากอย่างจุใจ
ออกเดินทางบินลัดฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน Air Asia X เทีย่ วบินที่ XJ701 ** สําหรับเที่ยวบินนี้ ไม่มีบริการ
อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่ โมง 25 นาที **
เดินทางถึง สนามบินนานาชาติดอนเมือง ประเทศไทย โดยสวัสดิภาพพร้อมความประทับใจ

11.15 น.
15.05 น.

........................................................................................

อัตราค่าบริการและเงือ่ นไข

FT-ICN XJ01V- เกาหลี Hot Promotion-A เที่ยวฟิ น ช้อปสุดมันส์ 5 วัน 3 คืน โดย XJ
กําหนดการเดินทาง

17 - 21 ก.ค. 2562
19 - 23 ก.ค. 2562
26 - 30 ก.ค. 2562
02 - 06 ส.ค. 2562
14 - 18 ส.ค. 2562
16 - 20 ส.ค. 2562
21 - 25 ส.ค. 2562
23 - 27 ส.ค. 2562
28 ส.ค. - 01 ก.ย. 2562
30 ส.ค. –03 ก.ย. 2562
04 - 08 ก.ย. 2562
06 - 10 ก.ย. 2562
11 - 15 ก.ย. 2562
13 - 17 ก.ย. 2562
18 - 22 ก.ย. 2562
20 - 24 ก.ย. 2562
27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562

ผูใ้ หญ่พกั ห้อง เด็กอายุไม่เกิน12ปี เด็กอายุไม่เกิน12ปี
ละ2-3ท่าน
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

14,990
14,990
16,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
11,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990

14,990
14,990
16,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
11,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990

14,990
14,990
16,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990
11,990
14,990
14,990
14,990
14,990
14,990

ไม่รวมตัว๋
เครื่องบิน

พักเดี่ยว

6,990
6,990
6,990
6,990
6,990
6,990
6,990
6,990
6,990
6,990
6,990
5,990
6,990
6,990
6,990
6,990
6,990

5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

*** ราคาเด็กทารก(อายุไม่ถงึ 2 ปี บริบูรณ์ ณ วันเดินทางกลับ) ท่านละ 7,900 ***
***ราคานี้ รวมรายการทัวร์ และ ตัวเครื
๋ ่องบิน***

***ราคานี้เฉพาะกรุป๊ หน้าร้านเท่านั้น กรุป๊ เหมาโปรดสอบถามอีกครัง้ ***

**ราคานี้ สาํ หรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยเท่านั้น!! **
**สําหรับลูกค้าที่ถือพาสปอร์ตไทยไม่ตอ้ งทําวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากลูกค้าชาวต่างชาติโปรดติดต่อสอบถามอีกครัง้ **
**หมายเหตุ : รายการนี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถ (รวมท่านละ 1,600 บาท/ท่าน/ทริป)
หัวหน้าทัวร์จากเมืองไทย (ตามความพึงพอใจในการบริการ)
(เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินดอนเมือง)**เด็กเก็บเท่าผูใ้ หญ่**
*** โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทัง้ นี้ ขึ้นอยูก่ บั สภาวะอากาศและเหตุสุดวิสยั ต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้า***

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่ โมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ หรือทางไกด์หรือ
หัวหน้าทัวรืเซ็นรับรองให้ได้ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวรด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่า
เดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริการรวม









ตัวเครื
๋ ่องบินชัน้ ประหยัดเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
ที่พกั โรงแรมตามรายการ 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน (กรณี มาไม่ครบคู่และไม่ตอ้ งการเพิม่ เงินพักห้องเดี่ยว)
อาหารตามรายการระบุ(สงวนสิทธิในการสลับมื้อหรือเปลี่ยนแปลงเมนู อาหารตามสถานการณ์ )
ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
ค่าระวางนํ้าหนักกระเป๋ าไม่เกิน 20 กก. ท่านละ 1 ชิ้น
ค่ารถโค้ชรับ-ส่งสถานที่ท่องเที่ยวตามรายการระบุ
ค่ามัคคุเทศก์ผูช้ ํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ค่าประกันชีวติ กรณี อบุ ตั เิ หตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณี
อุบตั เิ หตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)
 ภาษีน้ํามันและภาษีตวทุ
ั ๋ กชนิด(สงวนสิทธิเก็บเพิม่ หากสายการบินปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง)
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%

อัตราค่าบริการไม่รวม
 ภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่าทําหนังสือเดินทางไทย,ค่าธรรมเนียมสําหรับผูถ้ อื พาสปอร์ตต่างชาติค่าทําใบอนุ ญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ(Re-Entry)
หรือ คนต่างด้าว (เป็ นหน้าที่ของผูเ้ ดินทางในการจัดทําเอง)
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สงเพิ
ั ่ ม่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าอาหารและเครื่องดื่มสัง่
พิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ

 ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน ,อุบตั ภิ ยั ทางธรรมชาติ,การประท้วง,การจลาจล,การนัดหยุดงาน,การถูกปฏิเสธไม่ให้
ออกและเข้าเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองและเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่เมืองไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความ
ควบคุมของบริษทั ฯ
 ค่าปรับ สําหรับนํ้าหนักกระเป๋ าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกําหนดไว้ 20 กก.
 ค่าทิปไกด์ทอ้ งถิ่น,คนขับรถ 1,600 บาท /ทริป/ลูกทัวร์ 1 ท่าน (ชําระที่สนามบินในวันเดินทาง)
 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามสินนํ้าใจของทุกท่าน(ไม่รวมในทิปไกด์ทอ้ งถิ่นและคนขับรถแต่ไม่บงั คับทิป )

เงือ่ นไขการสํารองที่นงั ่
1.กรุณาทําการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 45 วันทําการหรือก่อนหน้านั้น โดยส่งแฟกซ์หรืออีเมลล์รายชื่อและหน้าหนังสือเดินทางเพือ่
ยันการจองที่นงั ่ พร้อมชําระมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2.ค่าทัวร์สว่ นที่เหลือ บริษทั ฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทง้ั หมด 15 วันก่อนการเดินทาง มิเช่นนั้นบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทาง
ของท่าน และการคืนเงินทัง้ หมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
3.เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขการให้บริการที่ได้
ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ทง้ั หมดนี้แล้ว

เงือ่ นไขการยกเลิก
1.ยกเลิกการเดินทางก่อนการเดินทาง 45 วัน บริษทั ฯจะคืนเงินค่ามัดจําให้ทง้ั หมด โดยจะหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่นค่าธรรมเนียมวีซ่า
ยกเว้นในกรณี วนั หยุดเทศกาล,วันหยุดนักขัตฤกษ์ ทางบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื เงินมัดจําโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆทัง้ สิ้น
2.ยกเลิกการเดินทาง 30 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจําทัวร์ 50%
3.ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-29 วันเก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถอื หนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็ นผูย้ ่นื วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทัง้ หมด

เงือ่ นไขการให้บริการ
1.โปรแกรมทัวร์น้ จี ะสามารถออกเดินทางได้ตอ้ งมีจาํ นวนผูเ้ ดินทางขัน้ ตํา่ 30 ท่านรวมในคณะตามทีก่ าํ หนดไว้เท่านัน้ หากมีจาํ นวนผูเ้ ดินทาง
รวมแล ้วน้อยกว่าทีก่ าํ หนดไว้ บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือปรับเปลีย่ นกําหนดการเดินทาง ในกรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 10-14 ท่าน ต้อง
เพิม่ เงินท่านละ 2,000 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 15-19 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 1,500 บาท, กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 20-24 ท่านต้องเพิม่ เงินท่าน
ละ 1,000 บาท และ กรณีทม่ี ผี ูเ้ ดินทาง 25-29 ท่านต้องเพิม่ เงินท่านละ 500 บาท
2.ในกรณีทท่ี างประเทศเกาหลีระงับการอนุมตั วิ ซี ่า ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในกรณีตอ้ งทําเรื่องยื่นขอวีซ่า
3.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาและเงือ่ นไขต่างๆ โดยไม่ตอ้ งแจ้งให ้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ให ้ขึ้นอยู่กบั ดุลยพินิจของบริษทั ฯ
เท่านัน้ อีกทัง้ ขอ้ สรุปและขอ้ ตัดสินใดๆ ของบริษทั ฯ ให้ถอื เป็ นข ้อยุตสิ ้นิ สุดสมบูรณ์

4.บริษทั ฯ และตัวแทนของบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะเปลีย่ นแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให ้สอดคล ้องกับสถานการณ์ ข ้อจํากัดด้าน
ภูมอิ ากาศ และเวลา ณ วันทีเ่ ดินทางจริง ทัง้ นี้ทางบริษทั ฯ จะยึดถือและคํานึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมาก
เป็ นสําคัญ
5.รายการทัวร์น้ เี ป็ นการท่องเทีย่ วแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทําและดําเนินการโดยบริษทั คู่คา้ (Partner)
6.อัตราค่าบริการคิดคํานวณจากอัตราแลกเปลีย่ น และราคาตัวเครื
๋ ่องบินในปัจจุบนั บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลีย่ นราคาค่าบริการใน
กรณีทม่ี กี ารขึ้นราคาค่าตัวเครื
๋ ่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมนํา้ มัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลีย่ นได้
ปรับขึ้นในช่วงใกล้วนั ทีค่ ณะจะเดินทาง
7.ในระหว่างการท่องเทีย่ วนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใดๆ ไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
8.หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตัวเครื
๋ ่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนํามาขอคืนเงินได้
9.ค่าบริการทีท่ ่านชําระกับทางบริษทั ฯ เป็ นการชําระแบบเหมาขาด และทางบริษทั ฯ ได้ชําระให ้กับบริษทั ฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาด
เช่นกัน ดังนัน้ หากท่านมีเหตุอนั ใดทีท่ าํ ให้ท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะตามรายการทีร่ ะบุ ไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
10.กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานทีเ่ กี่ยวข ้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน บริษทั
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษทั ฯ จะดําเนินโดยสุดความสามารถทีจ่ ะจัดบริการทัวร์อ่นื ทดแทนให ้ แต่จะไม่คนื เงินให ้สําหรับ
ค่าบริการนัน้ ๆ
11.มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มสี ทิ ธิ์ในการให ้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
12.บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ วเท่านัน้ การเดินทางของผูเ้ ดินทางด้วยวัตถุประสงค์แอบแฝงอื่น ๆ เช่น การไปค้า
แรงงาน การค้าประเวณี การค้ามนุษย์ การขนส่งสินค้าหนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธสงคราม การก่อการร้าย และ อื่น
ๆ ทีเ่ ข ้าข่ายผิดกฏหมาย ผิดศีลธรรมอันดี บริษทั ฯ มิได้มสี ่วนรูเ้ ห็น เกี่ยวข ้อง หรือ มีส่วนต้องรับผิดชอบใด ๆ กับการกระทําดังกล่าวทัง้ สิ้น
13.หากผูเ้ ดินทางถูกเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเขา้ เมืองของประเทศนัน้ ๆ ปฏิเสธการเข ้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็ นเหตุผลซึ่งอยู่
นอกเหนืออํานาจ และความรับผิดชอบของบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบคืนเงินทัง้ หมดทุกกรณี
14.ผูเ้ ดินทางต้องใช้วจิ ารณญาณส่วนตัวและรับผิดชอบต่อการตัดสินใจในการเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ ในระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วด้วยตัว
ท่านเอง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พงึ พอใจในสินค้าทีผ่ ูเ้ ดินทางได้ซื้อระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ วนี้
15.ผูเ้ ดินทางต้องรับผิดชอบต่อการจัดเก็บ และ ดูแลทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมัดระวัง บริษทั ฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด
ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพย์สนิ ส่วนตัว ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเทีย่ ว อันมีสาเหตุมาจากผูเ้ ดินทาง
16.บริษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพย์สนิ และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอันมีสาเหตุมาจากสนามบิน สายการบิน บริษทั
ขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะทําหน้าทีเ่ ป็ นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให ้กับผูเ้ ดินทาง
17.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจลาจล การปฏิวตั ิ รัฐประหาร ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทั ฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมทีเ่ กิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม
เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบตั เิ หตุต่างๆ
18.บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ทจ่ี ะไม่รบั ผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็ นไปตามความคาดหวัง และความไม่พงึ พอใจของผูเ้ ดินทาง ทีเ่ กี่ยวข ้องกับ
สภาพธรรมชาติ ภูมอิ ากาศ ฤดูกาล ทัศนียภาพ วัฒนธรรม วิถแี ละพฤติกรรมของประชาชนในประเทศทีเ่ ดินทางไป

19.ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น หากผูเ้ ดินทางประสบเหตุสภาวะฉุกเฉินจากโรคประจําตัว ซึ่งไม่ได้เกิดจากอุบตั เิ หตุในรายการ
ท่องเทีย่ ว(ซึ่งลูกค้าจะต้องยอมรับในเงือ่ นไขนี้ในกรณีทเ่ี กิดเหตุสุดวิสยั ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ทัวร์)
20.กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการ(เล่มนํา้ เงิน)เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธในการเข ้า-ออกประเทศใดๆก็ตาม ทาง
บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้น
21.กรณีทท่ี ่านต้องออกตัวภายในประเทศ
๋
เช่น (ตัวเครื
๋ ่องบิน,ตัวรถทั
๋ วร์,ตัวรถไฟ)
๋
กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ กุ ครัง้ ก่อนทําการออกตัว๋ เนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ทบิน หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให ้ทราบล่วงหน้าทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆในกรณีถา้ ท่านออกตัว๋
ภายในโดยไม่แจ้งให้ทราบและหากไฟล์ทบินมีการปรับเปลีย่ นเวลาบินเพราะถือว่าท่านยอมรับในเงือ่ นไขดังกล่าวแล ้ว
22.ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บค่าบริการเพิม่ เติม ในกรณีทผ่ี ูเ้ ดินทาง เป็ นชาวต่างชาติ, พระสงฆ์ หรือนักบวช จะต้องเพิม่ จากราคาค่าทัวร์
ปกติอกี 4,000 บาทต่อท่าน**กรณีตดั กรุป๊ เหมาทีเ่ ป็ น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล ชาวต่างชาติ
พระ หรือกรุป๊ ทีม่ กี ารขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทกุ ครัง้ **
23.ทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพือ่ การท่องเทีย่ วเป็ นหมู่คณะเท่านัน้ หากผูเ้ ดินทางต้องการแยกตัวออกจากกรุป๊ ทัวร์ โดยไม่ลงร้านช้อปปิ้ ง เช่น
นํา้ มันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อเมทิส / ร้านค้าปลอดภาษี ซึ่งทัวร์มคี วามจําเป็ นต้องบรรจุในโปรแกรมด้วย “เพราะมีผลกับ
ราคาทัวร์” จึงเรียนให้กบั นักท่องเทีย่ วทุกท่านทราบว่า ทัวร์จาํ เป็ นต้องรบกวนทุกท่านแวะชมโดยใช้เวลาประมาณ 60 – 90 นาที ซื้อหรือไม่ซ้ อื
ขึ้นอยู่กบั ความพอใจของลูกค้าเป็ นหลัก ไม่มกี ารบังคับใดๆ ทัง้ สิ้น และทุกการตัดสินใจซื้อนัน้ เป็ นดุลพินิจของลูกค้า 100% ทัวร์จะไม่มสี ่วน
รับผิดชอบความพอใจหากท่านไม่พง่ึ พอใจสินค้าภายหลัง และถ้าหากลูกค้าไม่มคี วามประสงค์จะเข ้าร้านดังกล่าว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ จากท่านเป็ นจํานวน 300 USD ต่อท่าน
24. หนังสือเดินทางต้องมีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯรับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น หนังสือ
เดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน บริษทั ฯไม่รบั ผิดชอบหากอายุเหลือไม่ถงึ และไม่สามารถเดินทางได้
25. กรณีใช้หนังสือเดินทางราชการหรือหนังสือเดินทางทูต (เล่มสีนาํ้ เงินและสีแดง) เดินทางเพือ่ การท่องเทีย่ วกับคณะทัวร์หากท่านถูกปฏิเสธใน
การเข ้า –ออกประเทศใด ๆ ก็ตาม ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนื ค่าทัวร์และรับผิดชอบใด ๆ ทัง้ สิ้น
26. ในกรณีทเ่ี จ้าหน้าทีส่ ายการบิน หรือ ด่านตรวจคนออก และ เข ้าเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต) ของท่านชํารุดแม้เพียง
เล็กน้อย เช่น เปี ยกนํา้ ขาดไปหน้าใดหน้าหนึ่ง มีหน้าใดหน้าหนึ่งหายไป มีกระดาษหน้าใดหน้าหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหว่างสันของเล่ม
หนังสือเดินทาง เป็ นต้น ไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิ้น ทางสายการบิน หรือ เจ้าหน้าทีด่ ่านตรวจคนออก และ เข ้าเมือง มีสทิ ธิ์ไม่อนุญาตให ้ท่านเดินทาง
ต่อไปได้ ดังนัน้ กรุณาตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของท่านให ้อยู่ในสภาพดีอยู่ตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชาํ รุด กรุณาติดต่อ
กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศเพือ่ ทําหนังสือเดินทางฉบับใหม่ โดยใช้ฉบับเก่าไปอ้างอิง และ ยืนยันด้วย พร้อมกับแจ้งมาทีบ่ ริษทั เร็ว
ทีส่ ุด เพือ่ ยืนยันการเปลีย่ นแปลงขอ้ มูลหนังสือเดินทาง หากท่านได้ส่งเอกสารมาทีบ่ ริษทั เรียบร้อยแล ้ว กรณีทย่ี งั ไม่ออกบัตรโดยสาร (ตัว๋
เครื่องบิน) ท่านสามารถเปลีย่ นแปลงได้ไม่มคี ่าใช้จ่าย แต่หากออกบัตรโดยสาร (ตัวเครื
๋ ่องบิน) เรียบร้อยแล ้ว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายทีเ่ กิดขึ้นจริงทัง้ หมด ซึ่งโดยส่วนใหญ่ตวเครื
ั ๋ ่องบินแบบกรุป๊ จะออกก่อนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้ นี้ข้นึ อยู่กบั
กระบวนการและขัน้ ตอนของแต่ละคณะ
30.กรณีผูเ้ ดินทางถูกปฏิเสธการเขา้ – ออกประเทศจากประเทศต้นทางและปลายทาง ทัง้ จากทีด่ ้านหน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน หรือจากด่านตรวจคน
เข ้าเมืองก็ตาม ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายทีจ่ ะเกิดขึ้นตามมา และ จะไม่สามารถคืนเงินค่าทัวร์และค่าทิปทีท่ ่านชําระมาแล ้ว
ในทุกกรณี

