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วนัที ่ รายละเอยีดทอ่งเทีย่ว 

1  กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ - เมอืงโซล (อนิชอน)   (-/-/-) 

2  เมอืงอนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย - วันเมาท ์สโนพารค์  - เมอืงยงอนิ -  โรงเรยีนสอนท ากมิ
จ ิ– เมอืงซวูอน พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหลเีพือ่ถา่ยรปูเป็นทีร่ะลกึ   (-/L/D) 

3  เมอืงซวูอน - เมอืงยงอนิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์เตม็วัน) – เมอืงโซล        (B/-/D) 

4  
ศนูยโ์สมแหง่รัฐบาล – ศนูยส์มนุไพรน ้ามันสนเข็มแดง - พระราชวังถ็อกซกูงุ – ศนูยร์วม
เครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี- ดวิตีฟ้ร ี - ภเูขาน าซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร-์ ยา่น
เมยีงดง   (B/L/-)            

5  
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - พพิธิภัณฑภ์าพ 3 มติ ิ- 
พพิธิภัณฑน์ ้าแข็ง –มหาวทิยาลยัอฮีวา - ยา่นชอ้ปป้ิงอแีด- รา้นละลายเงนิวอน - เมอืงโซล 
(อนิชอน)   (B/L/-) 

อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดวนัเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เด็ก(เสรมิเตยีง) เด็ก(ไมเ่สรมิเตยีง) ทารก พกัเดีย่ว 

01 - 05 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 5,000 

02 - 06 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 5,000 

03 - 07 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 5,000 

04 - 08 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 5,000 

08 - 12 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 5,000 

09 - 13 Jul 2018  13,888  13,888 13,888 5,000 5,000 
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รายละเอยีดทวัร ์

วนัที ่1 กรงุเทพฯ (สุวรรณภมู)ิ - เมอืงโซล (อนิชอน)   (-/-/-) 

22.00  คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ อาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ชัน้ 4  ประตทูางเขา้หมายเลข 3 เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิ F สายการบนิ JEJU AIR โดย
มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ อ านวยความสะดวกตลอดขัน้ตอนการ
เชค็อนิ และ หวัหนา้ทวัรใ์หค้ าแนะน าเพือ่เตรยีมความพรอ้มกอ่นออกเดนิทาง 

** เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป 
อตัราพเิศษ) สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้
เดนิทางดว้ยกนัใหเ้ชค็อนิพรอ้มกนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้ง
ดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ เกีย่วกบัการอพัเกรดทีน่ั่ง จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ 
กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที*่* 

วนัที ่2 
เมอืงอนิชอน – หมูบ่า้นเทพนยิาย - วนัเมาท ์สโนพารค์  - เมอืงยงอนิ -  โรงเรยีนสอน
ท ากมิจ ิ– เมอืงซูวอน พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สชุ่ดประจ าชาตเิกาหลเีพือ่ถา่ยรปูเป็นที่
ระลกึ   (-/L/D) 

01.00  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการ
บนิ Jeju Air เทีย่วบนิที ่ 7C 2204 

** ส าหรับเทีย่วบนินี้ ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรณุารับประทานอาหารให ้
เรยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 20 นาท ี** 

08.40  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิอนิชอน เมอืงอนิชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ 
** ตามเวลาทอ้งถิน่ เร็วกวา่เมอืงไทยประมาณ 2 ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเพือ่ความ
สะดวกในการนัดหมายเวลา ** 

หลงัทกุทา่นผา่นขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสมัภาระเรยีบรอ้ย 

น าทกุทา่นเดนิทา่นเดนิทางขา้มทะเลตะวนัตกดว้ยสะพานแขวนยอจอง หรอื สะพานเพือ่
ความหวังในการรวมชาตทิีย่าวกวา่ 4.42 ก.ม. และ มยีอดโดมสงู 107 เมตร ทา่นจะไดส้มัผัส
ความสวยงามและยิง่ใหญ ่

น าทา่นเดนิทางสู ่Dongwha Maeun หรอื หมูบ่า้นเทพนยิาย หมูบ่า้นทีถ่กูตกแตง่ ประดบั
ประดา และวาดสสีนัใหห้มูบ่า้นแสนจะธรรมดากลายเป็นหมูบ่า้นแหง่เทพนยิาย มนียิายโดง่ดงั
หลายเรือ่ง อาทเิชน่ สโนวไ์วทก์บัคนแคระทัง้ 7 , หนูนอ้ยหมวกแดง, ปีเตอรแ์พน, อะลาดนิกบั
ตะเกยีงวเิศษ ฯลฯ รวมอยูใ่นหมูบ่า้นแหง่นี ้



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรมทวัร์  ICN04 KOREA 5D3N JUL18-7C-W65 

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู หมผูัดซอส (Bulgoki) 

น าทา่นเดนิทางสู ่วันเมาท ์สโนพารค์ (Onemount Snow Park) เป็นสวนสนุกในรม่ขนาดใหญ่
ทีม่กีารจ าลองใหเ้ป็นเหมอืนเมอืงหมิะ อยูใ่นสว่นของบรเิวณ KINTEX Land ทีม่ี
หา้งสรรพสนิคา้, สวนน ้าและ sport complex อยูใ่นตกึเดยีวกนัดว้ย นอกจากนีย้ังมกีารจัดการ
แสดงตา่งๆตลอดทัง้ปี ภายในสวนสนุกหมิะมสี ิง่ทีน่่าสนใจมากมาย เชน่ หมูบ่า้นซานตา้ที่
ตกแตง่สไตลย์โุรปเหนือ ลานเลือ่นหมิะ นอกจากนี้ยังมกีารจ าลองหมิะตกในอาคาร จนเป็น
หนึง่ในจดุทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัของจังหวัดเคยีงกโิด (Gyeonggi-do) 

 

กลางวั

น  

  

น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงยงอนิ (Yongin-Si) เป็นเมอืงในจังหวัดคย็องก ีประเทศเกาหลใีต ้เป็น
เมอืงส าคญัในเขตเมอืงหลวงโซล มปีระชากรเกอืบ 1 ลา้นคน เมอืงยงอนิมกีารพฒันาขึน้อยา่ง
รวดเร็วในศตวรรษที ่21 วัดไดจ้ากการทีเ่มอืงนี้มปีระชากรเพิม่ขึน้มากทีส่ดุในเกาหลใีต ้ทัง้ยง
อนิยังเป็นทีต่ัง้ของเอเวอรแ์ลนดแ์ละสวนน ้าแครปิเบีย่นเบย ์ซึง่เป็นสวนน ้าและสวนสนุกทีไ่ดรั้บ
ความนยิมมากทีส่ดุในเกาหลใีต ้และยังมหีมูบ่า้นเกาหลโีบราณทีใ่หญท่ีส่ดุตัง้อยูด่ว้ย  
น าทา่นเดนิทางสู ่โรงเรยีนสอนท ากมิจ ิ(Kim Chi School) เพือ่ใหท้า่นเรยีนรูว้ฒันธรรมการท า
กมิจขิองชาวเกาหล ีกมิจเิป็นอาหารเกาหลปีระเภทผกัดองทีอ่าศยัภมูปัิญญากน้ครัวของชาว
เกาหล ีดว้ยการหมักพรกิสแีดงและผักตา่งๆ โดยทัว่ไปจะเป็นผักกาดขาว ชาวเกาหลนียิม
รับประทานกมิจเิกอืบทกุมือ้ เป็นเครือ่งเคยีง และยังน าไปปรงุเป็นสว่นประกอบอาหารอกีหลาย
อยา่ง ปัจจบุนักมิจมิมีากกวา่ 187 ชนดิ สว่นใหญแ่ลว้จะมรีสเผ็ด เปรีย้ว และมกีลิน่ฉุน 

พเิศษ !! ใหท้า่นไดใ้สช่ดุประจ าชาตเิกาหล ี“ฮนับก” (Hanbok) และถา่ยรปูไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 
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ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบ ูชาบ ูสไตลเ์กาหล(ีShabu Shabu) 

ทีพ่ัก  New Suwon Hotel , Suwon หรอืเทยีบเทา่ 
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วนั

ที ่3 เมอืงซูวอน - เมอืงยงอนิ – สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด(์เต็มวนั) – เมอืงโซล        (B/-/D) 
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วนัที ่4 
ศนูยโ์สมแหง่รฐับาล – ศนูยส์มนุไพรน า้มนัสนเข็มแดง - พระราชวงัถ็อกซูกงุ – ศนูย์
รวมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี- ดวิตีฟ้ร ี - ภเูขาน าซาน - หอคอยเอ็น โซล ทาว
เวอร-์ ยา่นเมยีงดง   (B/L/-)            

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยโ์สมแหง่รัฐบาล (Ginseng) เหตผุลทีเ่รยีกวา่ศนูยโ์สมแหง่รัฐบาล 
เพราะโสมทกุชนดิทีน่ี่จะถกูควบคมุคณุภาพภายใตม้าตรฐานของรัฐบาล ซึง่แน่นอนวา่ไดรั้บ
การรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่มคีณุภาพดทีีส่ดุในโลก มชีือ่เสยีง
ทีส่ดุ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมคณุภาพ ในราคาถกูกวา่ประเทศไทยถงึ 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็น
ยาบ ารงุรา่งกายหรอืสามารถซือ้เป็นของฝากจากประเทศเกาหลใีตก็้ได ้

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรน ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) เป็นผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากนา้มัน
สน มสีรรคณุชว่ยบ ารงุรา่งกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกายไดเ้ป็น
อยา่งด ี

น าทา่นเดนิทางสู ่พระราชวังถ็อกซกูงุ (Deoksugung Palace) ตัง้อยูท่ีห่วัมมุสีแ่ยกใจกลาง
เมอืงของกรงุโซล เป็นพระราชวังทีเ่ล็กทีส่ดุในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลใีต ้ซึง่
เป็นเพยีงพระราชวังแหง่เดยีวทีล่อ้มรอบดว้ยอาคารสไตลต์ะวันตกทีเ่พิม่ความเป็นเอกลกัษณ์
ของทวิทัศนไ์ด ้มจีดุเดน่คอือาคารภายในพระราชวังนัน้เป็นการผสมผสานระหวา่งวัฒนธรรม
เกาหลแีละวฒันธรรมตะวันตกไดอ้ยา่งงดงามลงตวั 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี(Cosmetic Gallery) เชน่ Water 
Drop (ครมีน ้าแตก) , Snail Cream (ครมีเมอืกหอยทาก) , Botox (โบท็อกซ)์ , Aloe Vera 
Product (ผลติภัณฑจ์ากสมนุไพร วา่นหางจระเข)้ เป็นตน้ 

 

กลางวั

น  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ขา้วย าเกาหล ี(Bibimbab+Hot Pot) 

น าทา่นเดนิทางสู ่ดวิตี ้ฟร ี(Duty Free) เป็นศนูยร์วมรา้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญท่ีส่ดุในโซล ให ้
ไดช้อ็ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมชัน้น าแบบ New Collection ! มากมาย เชน่ นาฬกิา , แวน่ตา , 
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เครือ่งส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรปู หรอืจะเป็นโทรศพัทม์อืถอื ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้ได ้
อยา่งเต็มที ่เป็นแหลง่รวมสนิคา้แบรนดด์งักวา่ 250 แบรนด ์ทัง้เครือ่งส าอาง , น ้าหอม , 
กระเป๋า , สนิคา้แฟชัน่ตา่งๆ เชน่ Chanel , Hermes , MCM , Dior , Fendi , Loewe , Prada 
, Miu Miu , Celine , Givenchy , Bally , Bottega Veneta เป็นตน้ ไมไ่ดม้แีคเ่พยีงสนิคา้จาก
แบรนดต์า่งประเทศเทา่นัน้ สนิคา้แบรนดเ์กาหลกี็มใีหเ้ลอืกหลากหลายไมแ่พก้นั ราคาก็ถกูกวา่
รา้นคา้ดา้นนอกและบางยีห่อ้ก็ถกูกวา่ในประเทศไทยอกีดว้ย หากจะเขา้ไปชอ็ปป้ิงกนัทีห่า้ง
แหง่นี้ ใหพ้กพาสปอรต์และขอ้มลูตัว๋เครือ่งบนิไปดว้ยเพราะตอ้งใชใ้นการซือ้สนิคา้ 

น าทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาน าซาน เป็นทีต่ัง้ของ หอคอยเอ็น โซลล ์ทาวเวอร ์(N Seoul Tower) 
1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลก มคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนือระดบัน ้าทะเล ทา่น
สามารถชมทัศนยีภาพของกรงุโซลจากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศา โดยสามารถ
มองไดถ้งึเขาพกูกัซนั และถา้หนัไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั เป็นอกีหนึง่
สถานที ่ทีส่ดุแสนจะโรแมนตกิ ไมว่า่จะเป็นยามกลางวันหรอืกลางคนื และไมว่า่จะฤดไูหนๆ 
ทีน่ี่ยังคงไดร้ับความนยิมเสมอมา เพราะเป็นสถานทีค่ลอ้งกญุแจคูร่ักทีย่อดนยิมของ
นักทอ่งเทีย่ว และชาวเกาหล ีโดยมคีวามเชือ่วา่หากไดม้าคลอ้งกญุแจดว้ยกนัทีน่ี่ และโยนลกู
กญุแจลงไปจะท าใหร้ักกนัมั่นคง ยนืยาว ตราบนานเทา่นาน ** ยังไมร่วมคา่ ขึน้ลฟิต ์และ คา่
แมก่ญุแจ ลกูกญุแจคูรั่กส าหรับคลอ้ง ทา่นสามารถเตรยีมจากประเทศไทยไปได ้** 

 

น าทา่นเดนิทางสู ่ยา่นเมยีงดง (Myeongdong) เปรยีบเสมอืนยา่นสยามสแควรบ์า้นเรา เมยีง
ดงไดช้ือ่วา่เป็นแหลง่รวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแตล่ะวันจะ มวีัยรุน่เกาหลมีาเดนิช็

อปป้ิงกนัอยา่งลน้หลาม ทา่นสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ , รองเทา้ , 
กระเป๋า , เครือ่งส าอางซึง่เป็นทีรู่จั้กอยา่งดขีองคนไทย เชน่Laneige , Etude House , IIope 
, Charmzone , Skin food , The Face Shop เป็นตน้ เครือ่งประดบั , ซดีเีพลง , วซีดี ี, ดวีดีี
หนังและซรียีท์ีฮ่ติตลอด จนไปถงึของทีร่ะลกึทีม่รีปูดารานักแสดงคนโปรดของทา่นอยูใ่นสนิคา้ 
อกีทัง้ยังมรีา้นกาแฟ รา้นอาหารตา่งๆ ทา่น สามารถลิม้ลองไอศกรมี 2,000 วอน ทีส่งูเกอืบฟตุ
ไดท้ีน่ี ้
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อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว  

 

ทีพ่ัก        Inter City Hotel Seoul หรอืเทยีบเทา่ 

วนัที ่5 
ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู- โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ - พพิธิภณัฑภ์าพ 3 
มติ ิ- พพิธิภณัฑน์ า้แข็ง –มหาวทิยาลยัอฮีวา - ยา่นชอ้ปป้ิงอแีด- รา้นละลายเงนิวอน - 
เมอืงโซล (อนิชอน)   (B/L/-) 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นเดนิทางสู ่ศนูยส์มนุไพรฮ็อกเกตนาม ู(Raisin Tree) ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึ
บนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุข์องสมนุไพร
ฮ็อกเกตนามนูี้ เป็นทีน่ยิมของคนเกาหลรีุน่ใหม ่เพราะมผีลชว่ยดแูลตบัใหแ้ข็งแรง ป้องกนัโรค
ตบัแข็งไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 

น าทา่นเดนิทางสู ่โรงงานเจยีระไน พลอยสมีว่ง อเมทสิ (Amethyst Factotory) แดนเกาหลี
เป็นแดนของ พลอยสมีว่ง พลอยแหง่สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มีว่งออ่นเย็นตา จนถงึสี

มว่งเขม้ (มว่งไวน)์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ู
และ สรอ้ยขอ้มอื เป็นหนิทีม่พีลงัในการบ าบดัทัง้ดา้นรา่งกายและจติใจของผูส้วมใส ่ขจัด
ความคดิแงล่บ เป็นพลอยแหง่สขุภาพและน าโชค สามารถปกป้องคุม้ครองผูส้วมใสไ่ด ้

น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑภ์าพ 3 มติ ิ(Trick Eye Museum) เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วชือ่ดงัที่
จัดขึน้แบบพพิธิภัณฑแ์กลเลอรีศ่ลิปะและภาพวาด ทีส่รา้งขึน้โดย “ตร็องป์ L’Oeil” คอืเทคนคิ
งานศลิปะแบบ 2D และลกัษณะภาพวาดจะเป็นแบบ 3D แทนทีจ่ะเป็นการดภูาพวาดธรรมดาๆ
เหมอืนหอศลิป์ทั่วไป นักทอ่งเทีย่วจะตืน่ตาตืน่ใจกบัภาพวาดแนว 3D ทีเ่สมอืนวา่ไดเ้ขา้ไป
เป็นสว่นหนึง่ในรปูภาพนัน้ๆ ท าใหนั้กทอ่งเทีย่วเพลนิเพลนิสนุกสนาน ไมม่เีบือ่ ถอืเป็น
พพิธิภัณฑศ์ลิปะยอดนยิมของชาวเกาหลแีละนักทอ่งเทีย่ว เพราะไมเ่พยีงแตเ่ป็นพพิธิภณัฑ์
หอศลิปะภาพวาดสามมติแิลว้ ยังไดเ้ปิดโซนใหมใ่หก้บันักทอ่งเทีย่วไดเ้ขา้ไปเปิดประสบการณ์
ใหม่ๆ ไมซ่ า้ใครกบั พพิธิภณัฑน์ ้าแข็ง (Ice Museum) ซึง่เป็นการจ าลองเมอืงน ้าแข็งขึน้มา 
เป็นศลิปะการแกะสลกัน ้าแข็งแบบไมธ่รรมดา หากแตเ่ป็นการจ าลองเป็นเมอืงน ้าแข็งเหมอืน
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จรงิมากทีส่ดุ และยังเอาใจเด็กๆดว้ยการสรา้งสไลเดอรน์ ้าแข็งอกีทัง้ยังมกีจิกรรมและโซน
ตา่งๆ ใหนั้กทอ่งเทีย่วเขา้ชมไดโ้ดยไมม่เีบือ่ เชน่ น่ังรถลากกวางรดูอรฟ์ ถา่ยรปูคูก่บัคณุลงุ
ซานตา้น ้าแข็ง และถา่ยรปูกบับรรดานกแพนกวนิน ้าแข็งทัง้หลาย ส ารวจถ ้าน ้าแข็ง เอสกโิม 
เยีย่มชมปราสาทน ้าแข็ง มจีดุชมววิบนก าแพงเมอืงน ้าแข็ง โรงแรมทีส่รา้งจ าลองขึน้จากการ
แกะสลกัจากน ้าแข็งทัง้หมด ซึง่นักทอ่งเทีย่วสามารถตืน่ตาตืน่ใจและสมัผัสกบัความหนาว
อณุหภมูติดิลบมากกวา่ 5 องศา 

 

กลางวั

น  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกผ่ัดวุน้เสน้ (Jimdak) 

 
น าทา่นเดนิทางสู ่มหาวทิยาลยัอฮีวา (Ewha Womans University)  คนเกาหลทีั่วไปนยิม
เรยีกมหาวทิยาลยัสตรอีฮีวาวา่ “อแีด” มาจาก อฮีวา คอืชือ่มหาวทิยาลยั และแดฮกัคโยหา
วทิยาลยันี้เปิดมาตัง้แตปี่ ค.ศ. 1886 โดยมจีดุเดน่อยูท่ี ่อาคาร Ewha Campus Center (ECC) 
ซึง่เป็นสถาปัตยกรรมทีส่วยงาม โดยสรา้งอาคารเรยีนผา่นเนนิเขาแลว้กรดุว้ยกระจกทัง้ 2 ดา้น 
ดา้นในจะเป็นหอ้งเรยีน หอ้งอาหาร คาเฟ่ หอ้งสมดุ ฯลฯ บรเิวณทางเดนิดา้นนอกก็เป็นจดุ
พักผอ่น น่ังชลิ และทบทวนบทเรยีน เมือ่รวมกบัทัศนยีภาพทีส่วยงาม จงึท าใหบ้รเิวณนี้
กลายเป็นจดุถา่ยรปูยอดฮติตลอดกาล ทา่นสามารถชอ็ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงอแีดหรอืแถวบรเิวณ
มหาวทิยาลยัสตรอีฮีวา เป็นยา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้แนววยัรุน่แฟชัน่วยัใสสไตลเ์กาหล ี สนิคา้ราคา
ไมแ่พง ทัง้ยังมสีนิคา้หลากหลายแนวใหเ้ดนิเลอืก ไมว่า่จะเป็น ของจกุจกิน่ารักๆกิ๊ฟชอ้ปเก๋ๆ  
เครือ่งประดบั เสือ้ผา้  แวน่ตา กระเป๋า รองเทา้ อปุกรณ์เกีย่วกบัโทรศพัท ์เครือ่งส าอางตา่งๆ 
รา้นคา้ยาวเหยยีดสองขา้งทาง 

น าทา่นเดนิทางสู ่ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต หรอื รา้นละลายเงนิวอน ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ชอ็กโกแลต 
ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม ลกูอมโสม โคลนพอกหนา้
โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ ,  กมิจ ิ, เปเปโร 
(ป๊อกกีเ้กาหล)ี , ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี และ นมกลว้ย เป็นตน้ 

อสิระอาหารค า่ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแกก่ารเดนิทางทอ่งเทีย่ว 
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ไดเ้วลาอนัสมควร น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลใีต ้

 

20.05  น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสายการบนิ Jeju Air 
เทีย่วบนิที ่7C 2203 ** ไมม่บีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่งบนิ กรณุารับประทานอาหาร
ใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นขึน้เครือ่งบนิ ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ชัว่โมง 30 นาท ี** 

23.59  เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มกบัความ
ประทับใจ 

หมายเหต ุ

** อตัรานี้ยังไมร่วมคา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนยีม 50,000 
วอน ตอ่ ทรปิ ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั 
(Infant) ทัง้นี้ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ 

ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ **  

** ราคาเด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทา่นละ 5,000 บาท ** (ไมม่ทีีน่ั่งบน
เครือ่งบนิ)  

** ทา่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไป เพือ่การทอ่งเทีย่ว ประเทศเกาหลใีต ้
ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่ครัง้ **  

** บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์อตัรานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่ว ทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ กรณีถอืหนังสอื
เดนิทางตา่งประเทศ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์เรยีกเก็บคา่ธรรมเนยีมเพิม่จากราคาทัวร ์ทา่นละ 100 

USD. หรอื (เป็นเงนิไทยประมาณ 3,200 บาท)  

** กรณีตอ้งการตดักรุ๊ปสว่นตวั กรุ๊ปเหมาทีส่ถานะผูเ้ดนิทางเป็น เด็กนักเรยีน นักศกึษา คร ู ธรุกจิขาย
ตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล ชาวตา่งชาต ิหรอืคณะทีต่อ้งการใหเ้พิม่สถานทีข่อดงูาน กรณุาตดิตอ่

แจง้รายละเอยีด โดยละเอยีด กบัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าราคาใหใ้หมท่กุครัง้ **  
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อตัราคา่บรกิารนี ้รวม 

 
ü คา่บตัรโดยสารโดยเครือ่งบนิ (ตัว๋) ไป และ กลบัพรอ้มคณะ ชัน้ประหยัด (Economy Class) รวมถงึ
คา่ภาษีสนามบนิและคา่ภาษีน ้ามนัทกุแหง่ กรณีตอ้งการอพัเกรด Upgrade หรอื เปลีย่นแปลงบตัร
โดยสาร ไมว่า่เทีย่วใด เทีย่วหนึง่ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ โดยอา้งองิคา่ใชจ้า่ยการจอง

ทัวรแ์บบ ไมใ่ชต่ัว๋เครือ่งบนิ ตามทีต่ามทีต่ารางอตัราคา่บรกิารระบ ุ

ü คา่ธรรมเนยีมการโหลดกระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ สายการบนิ Jeju Air อนุญาตใหโ้หลด
กระเป๋าสมัภาระลงใตท้อ้งเครือ่งบนิ โดยมนี ้าหนักไมเ่กนิ 15 ก.ก. (1 ชิน้) และ ถอืขึน้เครือ่งบนิได ้

น ้าหนักไมเ่กนิ 7 ก.ก. (ไมจ่ ากดัจ านวนชิน้ แตท่ัง้นี้เจา้หนา้ทีจ่ะพจิารณาตามความเหมาะสม) ตอ่ทา่น 
(ตามเงือ่นไขของสายการบนิ) ** 

ü คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดเสน้ทางตามรายการระบ ุ(ยังไมร่วมทปิพนักงานขบัรถ) 

ü คา่โรงแรมทีพ่ักระดบัมาตรฐานตามรายการทีร่ะบ ุ(พัก 2-3 ทา่น ตอ่ หอ้ง) ในกรณีมงีานเทรดแฟร ์
การแขง่ขนักฬีา หรอื กจิกรรมอืน่ๆ ทีท่ าใหโ้รงแรมตามรายการทีร่ะยเุต็ม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับเปลีย่นโรงแรมทีพ่ัก ไปเป็นเมอืงใกลเ้คยีงแทน อา้งองิมาตรฐานคณุภาพและความเหมาะสมเดมิ 

โดยค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั 

ü คา่ธรรมเนยีมเขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการทีร่ะบ ุกรณีไมร่วมจะชีแ้จงแตล่ะสถานทีใ่นโปรแกรม 

ü คา่อาหาร ตามรายการทีร่ะบ ุโดยทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม   

ü คา่มัคคเุทศกท์ีค่อยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

ü คา่เบีย้ประกนัอบุตัเิหตใุนการเดนิทางทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ วงเงนิประกนัสงูสดุทา่นละ 1,000,000 
บาท (เงือ่นไขตามกรรมธรรม)์ กรณีตอ้งการซือ้ประกนัเพิม่เพือ่คุม้ครองสขุภาพ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ที่

เป็นกรณีพเิศษ 
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อตัราคา่บรกิารนี ้ไมร่วม 

 
×       คา่ใชจ้า่ยสว่นตวัของผูเ้ดนิทาง อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง คา่โทรศพัท ์คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่

ซกัรดี คา่มนิบิารใ์นหอ้งและคา่พาหนะตา่งๆ ทีไ่มไ่ดร้ะบใุนรายการ 

×       คา่ทปิพนักงานขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และ มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ ตามธรรมเนียม 50,000วอน ตอ่ ทรปิ 
ตอ่ ลกูคา้ ผูเ้ดนิทาง 1 ทา่น รวมไปถงึเด็ก ยกเวน้เด็กอายไุมถ่งึ 2 ปี ณ วันเดนิทางกลบั (Infant) ทัง้นี้
ทา่นสามารถใหม้ากกวา่นี้ไดต้ามความเหมาะสมและความพงึพอใจของทา่น โดยสว่นนี้ ทางบรษัิทขอ

สงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางทกุทา่น ทีส่นามบนิ ในวันเชค็อนิ 

×   คา่ธรรมเนยีมในกรณีทีก่ระเป๋าสมัภาระทีม่นี ้าหนักเกนิกวา่ทีส่ายการบนินัน้ๆก าหนดหรอืสมัภาระ
ใหญเ่กนิขนาดมาตรฐาน 

×       คา่ธรรมเนยีมการจองทีน่ั่งบนเครือ่งบนิตามความตอ้งการเป็นกรณีพเิศษหากสามารถท าได ้ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ และ รุน่ของเครือ่งบนิแตล่ะไฟลท์ทีใ่ชบ้นิ ซึง่อาจเปลีย่นแปลงไดอ้ยูท่ีส่ายการบนิ

เป็นผูก้ าหนด 

×       คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ ภายหลงัจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ 

×       คา่มัคคเุทศกท์อ้งถิน่ และหวัหนา้ทวัรอ์ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง 

×       ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% กรณีตอ้งการออกใบเสร็จรับเงนิในนามบรษัิท 

×       คา่ธรรมเนยีมการขอวซีา่ทอ่งเทีย่ว กรณีทีส่ถานทตูแจง้ใหย้ืน่ขอวซีา่แบบกะทันหนักอ่นเดนิทาง
ตามจรงิ ประเทศเกาหลใีต ้อนุญาตใหท้า่นทีถ่อืหนังสอืเดนิทางไทย และมวีัตถปุระสงคเ์ดนิทางไป

ประเทศเกาหลใีต ้เพือ่การทอ่งเทีย่ว ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่ขอวซีา่ โดยสามารถพ านักไดไ้มเ่กนิ 90 วัน ตอ่
ครัง้ 

เงือ่นไขการจอง และ การช าระเงนิ 
-    กรณุาท าการจองลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน กอ่นออกเดนิทาง พรอ้มช าระเงนิมัดจ าครัง้ที ่1 ทา่นละ 
10,000 บาท หลงัจากสง่เอกสารยนืยนัการจอง 1 วนั ตวัอยา่งเชน่ ทา่นจองวนันี ้กรณุาช าระเงนิในวัน
ถัดไป กอ่นเวลา 16.00 น. เทา่นัน้ โดยระบบจะยกเลกิอตัโนมัตทินัท ีหากยังไมไ่ดร้ับยอดเงนิตามเวลา
ทีก่ าหนด และหากทา่นมคีวามประสงคจ์ะตอ้งเดนิทางในพเีรยีดเดมิ ทา่นจ าเป็นตอ้งท าจองเขา้มาใหม ่
น่ันหมายถงึวา่ กรณีทีม่คีวิรอ (Waiting List) ก็จะใหส้ทิธิไ์ปตามระบบ ตามล าดบั เนื่องจากทกุพเีรยีด 

เรามทีีน่ั่งราคาพเิศษจ านวนจ ากดั 
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-    กรณุาช าระคา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอือยา่งนอ้ย 20 วัน กอ่นออกเดนิทาง หากทา่นไมช่ าระภายใน
ระยะเวลาทีท่ีบ่รษัิทก าหนด ทางบรษัิทจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทาง และ ขอสงวนสทิธิไ์ม่

สามารถคนืเงนิมัดจ าใหท้า่นใดไมว่า่สว่นในสว่นหนึง่ก็ตาม 

-    กรณีลกูคา้ท าการจองภายในระยะเวลาคงเหลอืไมถ่งึ 15 วัน กอ่นออกเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวน
สทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ทัวรเ์ต็มจ านวน 100%  

เงือ่นไขการยกเลกิ และ เปลีย่นแปลงการเดนิทาง 

 
     -    ยกเลกิการเดนิทาง ไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน กอ่นวนัเดนิทาง คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของ

คา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

     ** ยกเวน้ พเีรยีดทีม่วีนัหยดุนักขตัฤกษ์ ตอ้งยกเลกิเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 45 วัน กอ่นเดนิทาง ** 

-    ยกเลกิการเดนิทาง 15-29 วัน กอ่นวนัเดนิทาง คนืคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ 

-    ยกเลกิการเดนิทาง 15 วัน กอ่นวันเดนิทาง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระ
มาแลว้ทัง้หมดทัง้นี้ ทางบรษัิทจะหกัคา่ใชจ้า่ยทีไ่ดจ้า่ยจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการ
เตรยีมการจัดการน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพ่ัก ฯลฯ 

-      ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบ และ คนืคา่ทัวรส์ว่นใดสว่นหนึง่ใหท้า่นไดไ้มว่า่กรณีใดๆ
ทัง้ส ิน้ เชน่ สถานทตูปฏเิสธวซีา่ ดา่นตรวจคนเขา้เมอืง ฯลฯ 

-    กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง (เปลีย่นชือ่) จะตอ้งแจง้ใหท้างบรษัิททราบลว่งหนา้ อยา่งนอ้ย 
20 วัน กอ่นออนออกเดนิทาง กรณีแจง้หลงัจากเจา้หนา้ทีอ่อกเอกสารเรยีบรอ้ยแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่น
หนึง่ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิทัง้หมด ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัชว่งพเีรยีด
วันทีเ่ดนิทาง และกระบวนการของแตล่ะคณะ เป็นส าคญัดว้ย กรณุาสอบถามกบัเจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี

พเิศษ 

-    กรณีตอ้งการเปลีย่นแปลงพเีรยีดวันเดนิทาง (เลือ่นวันเดนิทาง) ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการหกั
คา่ใชจ้า่ยการด าเนนิการตา่งๆ ทีเ่กดิขึน้จรงิส าหรับการด าเนนิการจองครัง้แรก ตามจ านวนครัง้ที่

เปลีย่นแปลง ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 

-    สายการบนิ Jeju Air ขอสงวนสทิธิส์ าหรับทา่นทีจ่ะเปลีย่นแปลงผูเ้ดนิทาง กรณีออกบตัรโดยสาร 
(ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ไมส่ามารถยกเลกิหรอืเปลีย่นแปลงไดท้กุกรณี จะตอ้งซือ้บตัรโดยสารใบ
ใหม ่(หากมทีีว่า่ง) เทา่นัน้ โดยทางบรษัิทจะออกตัว๋เครือ่งบนิกอ่นออกเดนิทางอยา่งนอ้ย 10-15 วัน 

กอ่นเดนิทาง ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บักระบวนการการด าเนนิการของแตล่ะคณะเทา่นัน้  
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เง ือ่นไขส าคญัอืน่ๆทีท่า่นควรทราบกอ่นการเดนิทาง 

 
-      คณะจะสามารถออกเดนิทางไดต้ามจ าเป็นตอ้งมขี ึน้ต า่ อยา่งนอ้ย 25 ทา่น หากต า่กวา่ก าหนด 

คณะจะไมส่ามารถเดนิทางได ้หากผูเ้ดนิทางทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่เพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้
ทางบรษัิทยนิดทีีจ่ะประสานงาน เพือ่ใหท้กุทา่นเดนิทางตามความประสงคต์อ่ไป 

-      ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการงดออกเดนิทาง หรอื เลือ่นการเดนิทางไปในพเีรยีดวันอืน่ตอ่ไป 
โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้เพือ่วางแผนการเดนิทางใหมอ่กีครัง้ ทัง้นี้ กอ่นคอนเฟิร์
มลางาน กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษทกุครัง้หากทา่นลางานแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงได ้

-    กรณีทีท่า่นตอ้งออกบตัรโดยสารภายใน (ตัว๋ภายในประเทศ เชน่ ตัว๋เครือ่งบนิ , ตัว๋รถทวัร ์, ตัว๋
รถไฟ) กรณุาตดิตอ่สอบถามเพือ่ยนืยนักบัเจา้หนา้ทีก่อ่นทกุครัง้ และควรจองบตัรโดยสารภายในที่

สามารถเลือ่นวนัและเวลาเดนิทางได ้เพราะมบีางกรณีทีส่ายการบนิอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟลท์บนิ หรอื 
เวลาบนิ โดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัฤดกูาล สภาพภมูอิากาศ และ ตารางบนิของทา่
อากาศยานเป็นส าคญัเทา่นัน้ สิง่ส าคญั ทา่นจ าเป็นตอ้งมาถงึสนามบนิเพือ่เชค็อนิกอ่นเครือ่งบนิ อยา่ง

นอ้ย 3 ชัว่โมง โดยในสว่นนี้หากเกดิความเสยีหายใดๆบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมรั่บผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้ใดๆทัง้ส ิน้   

-    กรณีทีท่า่นเป็นอสิลาม ไมท่านเนื้อสตัว ์หรอื แพอ้าหารบางประเภท กรณุาแจง้เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณี
พเิศษ 

-      กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลอืเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้ลีแชร ์(Wheel Chair) กรณุาแจง้
บรษัิทฯ อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทาง หรอืตัง้แตท่ีท่า่นเริม่จองทวัร ์เพือ่ใหท้างบรษัิทประสานงาน
กบัสายการบนิเพือ่จัดเตรยีมลว่งหนา้ กรณีมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทางบรษัิทของสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บ

คา่ใชจ้า่ยตามจรงิทีเ่กดิขึน้กบัผูเ้ดนิทาง 

-    กรณุาสง่รายชือ่ผูเ้ดนิทาง พรอ้มส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางทกุทา่นใหก้บัเจา้หนา้ที่
หลงัจากช าระเงนิกรณีทีท่า่นเดนิทางเป็นครอบครัว (หลายทา่น) กรณุาแจง้รายนามคูน่อนกบัเจา้หนา้ที่

ใหท้ราบ 

-    กรณีทีอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋) เรยีบรอ้ยแลว้ มรีายละเอยีดสว่นใดผดิ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
รับผดิชอบไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ หากทา่นไมด่ าเนนิการสง่ส าเนาหนา้แรกของหนังสอืเดนิทางใหท้าง

บรษัิทเพือ่ใชใ้นการออกบัตรโดยสาร 

-    หลงัจากทา่นช าระคา่ทวัรค์รบตามจ านวนเรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทจะน าสง่ใบนัดหมายและเตรยีม
ตวัการเดนิทางใหท้า่นอยา่งนอ้ย 3 หรอื 7 วัน กอ่นออกเดนิทาง 
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-    อตัราทวัรน์ี้ เป็นอตัราส าหรับบตัรโดยสารเครือ่งบนิแบบหมูค่ณะ (ตัว๋กรุ๊ป) ทา่นจะไมส่ามารถเลือ่น
ไฟลท์ วัน ไป หรอื กลบัสว่นใดได ้จ าเป็นจะตอ้งไป และ กลบั ตามก าหนดการเทา่นัน้ หากตอ้งการ

เปลีย่นแปลงกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีเ่ป็นกรณีพเิศษ 

-    ทางบรษัิทไมม่นีโยบายจัดคูน่อนใหก้บัลกูคา้ทีไ่มรู่จั้กกนัมากอ่น เชน่ กรณีทีท่า่นเดนิทาง 1 ทา่น 
จ าเป็นตอ้งช าระคา่หอ้งพักเดีย่วตามทีร่ะบ ุ

-    หนังสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ ตอ้งมอีายใุชง้านไดค้งเหลอืไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน ณ วนักลบั 

-    ส าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทาง 3 ทา่น และ ตอ้งการพักหอ้งส าหรับ 3 ทา่น อาจมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิไดใ้น
บางกรณี ขน้อยูก่บัโรงแรมทีค่ณะนัน้ๆพักวา่มหีอ้งรอบรับส าหรับ 3 ทา่น หรอื (Triple Room) หรอืไม ่
กรณีไมม่ ีทา่นจ าเป็นจะตอ้งช าระคา่ใชจ้า่ยเพิม่ (พักเดีย่ว) ตามจรงิ ยกเวน้เด็กทีม่อีายตุ า่กวา่ 12 ปี ณ 

วันเดนิทางกลบั 

-    การใหท้ปิถอืเป็นธรรมเนียมปฏบิตัสิ าหรับนักทอ่งเทีย่วทีเ่ดนิทางไปตา่งประเทศ โดยผูใ้หบ้รกิาร
จะตอ้งหวังสนิน ้าใจเล็กๆนอ้ยๆ เป็นเรือ่งปกต ิจงึรบกวนใหท้า่นเตรยีมคา่ใชจ้า่ยในสว่นนี้เพือ่มอบให ้

เล็กๆนอ้ยๆ ตามความเหมาะสม 

-      ฤดหูนาวในตา่งประเทศ มขีอ้ควรระวัง สภาพอากาศจะมดืเร็วกวา่ปกต ิสีโ่มงเย็นก็จะเริม่มดืแลว้ 
สถานทีท่อ่งเทีย่วตา่งๆ จะปิดเร็วกวา่ปกต ิประมาณ 1-2 ช.ม. การเดนิทางควรเผือ่เวลาใหเ้หมาะสม 
และ หากมสีถานทีท่อ่งเทีย่วกลางแจง้ เวลาเดนิบนหมิะ อาจลืน่ไดต้อ้งใชค้วามระมัดระวังในการเดนิ

เป็นอยา่งสงู หรอื ใชร้องเทา้ทีส่ามารถเดนิบนหมิะได ้แวน่กนัแดดควร เมือ่แสงแดดกระทบหมิะจะสวา่ง
สะทอ้นเขา้ตา อาจท าใหร้ะคายเคอืงตาได ้

-      ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงโปรแกรมไดต้ามความเหมาะสม เนื่องจากฤดกูาล สภาพ
ภมูอิากาศ เหตกุารทางการเมอืง การลา่ชา้ของสายการบนิ เงือ่นไขการใหบ้รกิารของรถในแตล่ะประเทศ 

เป็นตน้ โดยสว่นนี้ทางบรษัิทจะค านงึถงึประโยชนข์องลกูคา้เป็นส าคญั หากกรณีทีจ่ าเป็นจะตอ้งมี
คา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทางบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

-      เนื่องจากการเดนิทางทอ่งเทีย่วในครัง้นี้ เป็นการช าระแบบเหมาจา่ยขาดกบับรษัิทตวัแทนใน
ตา่งประเทศ ทางบรษัิทจงึขอสงวนสทิธิ ์ไมส่ามารถขอรับเงนิคนืไดใ้นบรกิารบางสว่น หรอื สว่นใดสว่น
หนึง่ทีท่า่นไมต่อ้งการไดร้ับบรกิาร หากระหวา่งเดนิทาง สถานทีท่อ่งเทีย่วใดทีไ่มส่ามารถเขา้ชมได ้ไม่
วา่ดว้ยสาเหตใุดก็ตาม ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ให ้
ทา่น เนื่องจากทางบรษัิทไดท้ าการจองและถกูเก็บคา่ใชจ้า่ยแบบเหมาจา่ยไปลว่งหนา้ทัง้หมดแลว้ 

-      กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเดนิทางเขา้เมอืง ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีจ่ะ
เกดิขึน้ตามมา และ จะไมส่ามารถคนืเงนิคา่ทวัรท์ีท่า่นช าระเรยีบรอ้ยแลว้ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ 
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-      หากวนัเดนิทาง เจา้หนา้ทีส่ายการบนิ หรอื ดา่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง ตรวจพบ หนังสอื
เดนิทาง ( พาสปอรต์) ของทา่นช ารดุแมเ้พยีงเล็กนอ้ย เชน่ เปียกน ้า ขาดไปหนา้ใดหนา้หนึง่ มหีนา้ใด
หนา้หนึง่หายไป มกีระดาษหนา้ใดหนา้หนึง่หลดุออกมา มรีอยแยกระหวา่งสนัของเลม่หนังสอืเดนิทาง 
เป็นตน้ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ ทางสายการบนิ หรอื เจา้หนา้ทีด่า่นตรวจคนออก และ เขา้เมอืง มสีทิธิไ์ม่
อนุญาตใหท้า่นเดนิทางตอ่ไปได ้ดงันัน้กรณุาตรวจสอบ และ ดแูล หนังสอืเดนิทางของทา่นใหอ้ยูใ่น

สภาพดอียูต่ลอดเวลา ขณะเดนิทาง กรณีช ารดุ กรณุาตดิตอ่กรมการกงสลุกระทรวงการตา่งประเทศเพือ่
ท าหนังสอืเดนิทางฉบบัใหม ่โดยใชฉ้บบัเกา่ไปอา้งองิ และ ยนืยันดว้ย พรอ้มกบัแจง้มาทีบ่รษัิทเร็วทีส่ดุ 
เพือ่ยนืยันการเปลีย่นแปลงขอ้มลูหนังสอืเดนิทาง หากทา่นไดส้ง่เอกสารมาทีบ่รษัิทเรยีบรอ้ยแลว้ กรณี
ทีย่ังไมอ่อกบตัรโดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) ทา่นสามารถเปลีย่นแปลงไดไ้มม่คีา่ใชจ้า่ย แตห่ากออกบตัร
โดยสาร (ตัว๋เครือ่งบนิ) เรยีบรอ้ยแลว้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ
ทัง้หมด ซึง่โดยสว่นใหญต่ัว๋เครือ่งบนิแบบกรุ๊ปจะออกกอ่นออกเดนิทางประมาณ 14-20 วัน ทัง้นี้ข ึน้อยู่

กบักระบวนการและขัน้ตอนของแตล่ะคณะ 

-      เกีย่วกบัทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ เนื่องจากบตัรโดยสาร (ตัว๋) เป็นลกัษณะของคณะ (กรุ๊ป อตัราพเิศษ) 
สายการบนิ ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่งบนิ กรณีลกูคา้เดนิทางดว้ยกนั กรณุาเชค็อนิพรอ้ม

กนั และ สายการบนิจะพยายามทีส่ดุใหท้า่นไดน่ั้งดว้ยกนั หรอื ใกลก้นัใหม้ากทีส่ดุ 

-      ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัหอ้งพักในโรงแรมทีพ่ัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหอ้งพักของแตล่ะ
โรงแรมแตกตา่งกนั จงึอาจท าใหห้อ้งพักแบบหอ้งพักเดีย่ว (Single) และหอ้งคู ่(Twin/Double) และ 
หอ้งพักแบบ 3 ทา่น (Triple) จะแตกตา่งกนั บางโรงแรม หอ้งพักแตล่ะแบบอาจจะอยูค่นละชัน้กนั (ไม่

ตดิกนัเสมอไป) 

-      กรณีทีท่า่นไมผ่า่นดา่นตรวจคนออก หรอื เขา้เมอืง (หา้มไมใ่หเ้ดนิทางตอ่ ไมว่า่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ 
ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ใชจ้า่ยใหไ้มว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ทัง้ส ิน้ 

-      ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามันและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวัน
เดนิทาง 

-      มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธใินการใหค้ าสญัญาใดๆทัง้ส ิน้แทนบรษัิทผูจั้ด 
นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของผูจั้ดก ากบัเทา่นัน้ 

-      บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ , การ
ยกเลกิบนิ , การประทว้ง , การนัดหยดุงาน , การกอ่การจลาจล , ภัยธรรมชาต ิ, การน าสิง่ของผดิ

กฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท 

-      บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายระหวา่งการเดนิทาง 
ไมว่า่กรณีใดๆก็ตาม และ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ กรณีทา่นลมืสิง่ของไวท้ี่

โรงแรมและจ าเป็นตอ้งสง่มายังจดุหมายปลายทางตามทีท่า่นตอ้งการ 
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-      รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯอกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารอง
โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดบัใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่น

ตามทีร่ะบใุนโปรแกรม 

** เมือ่ทา่นช าระเงนิคา่ทวัรใ์หก้บัทางบรษัิทฯแลว้ ไมว่า่สว่นใดสว่นหนึง่ก็ตาม ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่
ทา่นไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงทัง้หมดนี้แลว้ ** 

  

** ขอขอบพระคณุทกุทา่น ทีม่อบความ
ไวว้างใจ ใหเ้ราบรกิาร ** 

  

 


