โรงแรม/ที่พักซูวอน1 คืน และ โซล 2 คืน
วัน

สายการบินEASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAY

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
โปรแกรมการเดินทาง
อาหาร

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

2

ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I สะพานแขวนมาจัง | สวนอินชอนแกรนด์ปาร์ค |
ANSAN STARLIGHT VILLAGE

3

สวนสนุก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่นไม่จากัด) I กิมบับ + ฮันบก | ศูนย์เวช
สาอาง | ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน

4

พระราชวังถ็อกซูกงุ | ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง | ศูนย์สมุนไพร | สวนฮานึลปาร์ค | ศูนย์รวม
ของวัยรุน่ เกาหลีเมียงดง

5

SEOUL FOREST | DUTY FREE | ศูนย์โสม | ศูนย์พลอยอเมทิส | SUPERMARKET

B:L : จิมดัก
D : ชาบู ชาบู
B : โรงแรม
L : บาร์บีควิ เกาหลี
D : ไก่ตนุ๋ โสม
B : โรงแรม
L : คาลบี ้
D:B : โรงแรม
L : โอซัมพุลโกกิ
D:-

โรงแรม/ที่พกั
SUWON JM
หรือเทียบเท่า โรงแรม
มาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน
BENIKEA SEOUL
HOTEL หรือเทียบเท่า
โรงแรมมาตรฐาน

-
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KOREA COLORING ANSAN
โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 5 วัน 3 คืน
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน

คณะเดินทางพร้อมกันที่จดุ หมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4 ณ เคาน์เตอร์สายการบิน
EASTAR JET / JEJU AIR / JIN AIR / T’WAYโดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอานวยความสะดวกในเรื่อ ง
ของเอกสารตลอดจนสัมภาระของท่าน(**โปรดแสดงใบนัดหมายและพาสปอร์ตให้แก่เจ้าหน้าที่ในวันเดินทาง)หลังจากเช็คอิน และ
โหลดสัมภาระเรียบร้อยแล้ว นาท่านออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
สายการบิน
EASTAR JET
EASTAR JET
JEJU AIR
JEJU AIR
T’WAY
JIN AIR

รหัสเที่ยวบิน
ZE512
ZE514
7C2204
7C2206
TW102
LJ004

BKK >> ICN
22.25 – 06.20
02.40 – 10.20
01.00 – 08.25
02.05 – 09.25
01.25 – 08.35
22.25 – 05.40

รหัสเที่ยวบิน
ZE511
ZE513
7C2203
7C2205
TW101
LJ003

ICN>> BKK
17.05 – 21.25
20.55 – 01.40
19.30 – 23.45
20.35 – 00.50
20.05 – 00.10
17.10 – 21.10

ข้อแนะนาเพื่อความสะดวกในการเข้ารับการตรวจค้นก่อนขึน้ เครื่องบิน ของเหลว เจล และสเปรย์ทกุ ชนิด ต้องบรรจุใน
ภาชนะที่มีขนาดความจุไม่เกิน 100 มิลลิลิตร สาหรับภาชนะที่เกิน 100 มิลลิลติ ร แม้จะบรรจุของเหลว เจล และสเปรย์ เพียง
เล็กน้อยก็ไม่สามารถนาติดตัวขึน้ เครื่องบินได้ ภาชนะทัง้ หมดต้องใส่รวมกันไว้ในถุงพลาสติกใส ซึ่งเปิ ด - ปิ ด ผนึกได้ และมี
ความจุรวมกันไม่เกิน1 ลิตร (1,000 มิลลิลติ ร) ของเหลวที่ได้รบั การยกเว้น ได้แก่ นม และอาหารสาหรับเด็กทารกในปริมาณ
ที่เหมาะสม รวมถึงยาที่มีเอกสารกากับชัดเจน ของเหลว เจล และสเปรย์ ที่ซือ้ จากร้านค้าปลอดอากร (DUTY FREE
SHOPS) ที่ท่าอากาศยานต้องบรรจุในถุงพลาสติกใสปิ ดผนึกปากถุงไม่มีรอ่ งรอย การเปิ ดปากถุง และมีหลักฐานแสดงว่าได้
ซือ้ ณ วันที่เดินทาง เพื่อนาไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่ ณ จุดตรวจค้น อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศจะมีกฎ การนาของเหลว ขึน้
เครือ่ งแตกต่างกัน การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่วา่ เนือ้ หมู เนือ้ วัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาตให้นาเข้าประเทศเพื่อ
ป้องกันโรคต่างๆเพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
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ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน I สะพานแขวนมาจัง | สวนอินชอนแกรนด์ปาร์ค | ANSAN
STARLIGHT VILLAGE

สะพานแขวนสูง 46 เมตรและยาวถึง 150 เมตร เป็ นสะพานแขวนที่ยาวที่สดุ ในเกาหลี สถานที่แห่งนีถ้ กู สร้างเมื่อปี 2000
เพื่อเป็ นสวนสาธารณะ และศูนย์กลางธรรมชาติให้กบั เมืองพาจู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยจิมดัก (JIMDAK)เป็ นเมนูไก่ประกอบด้วยวุน้ เส้น เกาหลี
คลุกด้วยนา้ ซุป รสชาติกลมกล่อม เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ พร้อมเครื่องเคียงเกาหลี

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่สดุ ของเมืองอินชอนที่ลอ้ มรอบไปด้วยภูเขา Gwanmosanและภูเขา Sangasanมีพืน้ ที่กว้าง
ถึง 1800 ไร่ภายในแบ่งเป็ นหลายๆโซน มีสระนา้ ขนาดใหญ่หลายสระ มีสวนดอกไม้ และสิง่ อานวยความสะดวกอื่นๆอีกมากมาย

แลนด์มาร์คอีกแห่งของเกาหลีที่ถูกสร้างขึน้ มาใหม่ ตัง้ อยู่บริเวณ อินซาน จังหวัดคยองกี มีสถานที่ถ่ายรูปมากมายที่
เรียกว่า Photo land มีสไตล์และบรรยากาศแบบฝรั่งเศษมีจดุ ถ่ายรูปมากกว่า 100 จุด ที่ตดิ ไฟ LED ไปทั่วบริเวณ
รับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วย ชาบู ชาบู (SHABU SHABU)หรือสุกีเ้ กาหลี ประกอบด้วย ผักสดหลายชนิด
ต้มในนา้ ซุปปรุงรสกลมกล่อม ทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวยของเกาหลีที่รสชาติถกู ปากคนไทย
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั SUWON: BENEKIA SUWONหรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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สวนสนุ ก EVERLAND (รวมบัตรเข้าและเครื่องเล่ นไม่จากัด) I กิมบับ + ฮันบก | ศูนย์เวช
สาอาง | ศูนย์การค้าแฟชั่นแห่งเกาหลีทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สวนสนุกที่ดีที่สดุ ของเกาหลี ให้ท่านสนุกได้เต็มที่ ดว้ ยบัตร SPECIAL PASS TICKET ที่สามารถเล่นเครื่องเล่นต่าง ๆ ได้
ทุกชนิดอย่างไม่จากัด
จากนัน้ นาท่านเข้าร่วมคลาสเรียนทากิมบับ อาหารประจาชาติของชาวเกาหลี ซึ่งเป็ นอาหารเกาหลียอดนิยมของคนไทย
อีกเมนูหนึ่ง
จากนัน้ เชิญท่านร่วมเป็ นส่วนหนึ่งของชาวเกาหลี โดยการแต่งกายด้วยชุดประจาชาติชุดฮันบกพร้อมถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก
เพื่อไปอวดคนทางบ้าน
รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย บาร์บีคิวเกาหลี (BBQ KOREA)อาหารปิ ้งย่างสไตล์เกาหลี รับประทาน
พร้อมเครื่องเคียง ผักสด กิมจิ ซุป สลัดผักสดๆ
นาทุกท่านสูศ่ ูนย์เวชสาอางให้ท่านได้เลือกซือ้ เครื่องสาอางคุณภาพดีในราคาย่อมเยา อาทิครีมนา้ แตก, ครีมโบท็อกซ์,
ครีมหอยทาก ฯลฯ

เป็ น ย่ านการค้าขนาดใหญ่ ประกอบด้วย ตลาดดัง้ เดิม และศูน ย์การค้า พร้อ มชมตึก DDP หรื อ DONGDAEMUN
DESIGN PLAZA ซึ่งเป็ นสถานที่สาหรับจัดแสดงงานศิลปะ นิทรรศการต่างๆ ซึ่งรวมไปถึงดอกไม้ไฟ LED ROSE GARDEN
รับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วยเมนูไก่ ตุ๋น โสม (SAMGYETANG)เป็ นอาหารที่นิยมรับประทานกันในชาววัง
สมัยก่อน ภายในตัวไก่จะมีขา้ ว รากโสม พุทราแดง เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั BENIKEA SEOUL HOTEL หรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้

พระราชวังถ็อกซูกุง | ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง | ศูนย์สมุนไพร | สวนฮานึลปาร์ค | ศูนย์รวม
ของวัยรุ่นเกาหลีเมียงดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
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เป็ นพระราชวังแห่งเดียวที่ลอ้ มรอบด้วยอาคารสไตล์ตะวันตกที่เพิ่มความเป็ นเอกลักษณ์ของทิวทัศน์ได้ เป็ นพระราชวังที่
เล็กที่สดุ ในบรรดา 5 พระราชวังของเกาหลี มีจดุ เด่นคืออาคารภายในพระราชวังนัน้ เป็ นการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมเกาหลี
และวัฒนธรรมตะวันตก
พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์น้ามันสนเข็มแดงผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี มีสรรพคุณ ช่วยชะล้างไขมันในเส้น
เลือด เพื่อป้องกันการอุดตันของเส้นเลือด และชมการสาธิตให้ท่านได้เห็นภาพอย่างชัดเจนยิ่งขึน้
นาท่านเข้าชม ศูนย์สมุนไพรหรือฮ็อกเกตนามูใหม่ล่าสุดของเกาหลี เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ็อกเกต ทางการแพทย์เรียกว่า
ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ นา้ อัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ็อกเกตจะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมัน
ที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ และยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านอีกด้วย
รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย เมนูคาลบิ (KALBI)อาหารเกาหลีแบบปิ ง้ ย่าง เป็ นการนาเนือ้ สัตว์มาหมัก
กับเครื่องปรุงจนเนือ้ นุ่ม แล้วนาไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนือ้ นัน้ จะย่างเป็ นชิน้ โตพอสมควร พอใกล้
สุกแล้วต้องใช้กรรไกรตัดเป็ นชิน้ พอดีคา ทานกับเครื่องเคียง

สถานที่ ท่อ งเที่ ยวยอดฮิตในฤดูใบไม้ร่วงของประเทศเกาหลี ทาเลที่ ตงั้ อยู่บนเนิ นเขาริมแม่นา้ ฮันใจกลางกรุ งโซล มี
บรรยากาศชวนฝันสุดโรแมนติกของทุ่งหญ้าสีนา้ ตาลสวย มีลมเย็นๆ พัดกับละอองดอกหญ้าสีขาวลอยฟูฟ่อง

เป็ นย่านที่ ได้ชื่ อ ว่ารวบรวมแฟชั่นแบรนด์ชั้นนาไว้มากมาย ท่านสามารถหาซื อ้ สินค้าได้อ ย่างหลากหลายทั้งเสือ้ ผ้า ,
รองเท้า, กระเป๋ า, เครื่อ งสาอาง และยังมี เครื่อ งประดับ ฯลฯ นอกจากนี ท้ ่านสามารถพบกับร้าน LINE FRIENDS STOREที่
จาหน่ายสินค้าของที่ระลึกเกี่ยวกับตัวการ์ตนู LINE ซึ่งแต่ละตัวจะมีสนิ ค้าที่ระลึกให้เลือกซือ้ หลากหลายชนิด
อิสระอาหารมือ้ เย็น เพื่อให้สะดวกแก่การช้อปปิ ง้
หลังจากนัน้ นาท่านเข้าสูท่ ี่พกั BENIKEA SEOUL HOTELหรือเทียบเท่า โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต้
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SEOUL FOREST | DUTY FREE |ศูนย์โสม | ศูนย์พลอยอเมทิส | SUPERMARKET
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ เดิมเป็ นป่ าหลวงที่ ให้ราชวงศ์กษัตริย์ใช้ล่าสัตว์ และเป็ นพืน้ ที่ สาหรับการตรวจสอบทหาร
ต่อมาถูกดัดแปลงให้กลายเป็ นสนามกอล์ฟ สนามแข่งม้า และสวนกีฬาในที่สดุ ภายในประกอบด้วยสวนสาธารณะ 5 สวน ในพืน้ ที่
ขนาดยักษ์ถึง 1.16 ล้านตารางเมตร
หลังจากนัน้ นาท่านช้อปปิ ง้ สินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้ รี (DUTY FREE)ที่นี่มีสนิ ค้าชัน้ นาให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมายกว่า
500 ชนิด ทัง้ นา้ หอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬกิ า เครื่องประดับ ฯลฯ
จากนัน้ พาท่านรูจ้ ักและเข้าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร ที่ ศูนย์โสม โดยเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มี
การผลิตโสมเกาหลีที่มีคณ
ุ ภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก โสมมีคณ
ุ ประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยทาให้จิตใจสงบ, เพิม่ พละกาลัง ช่วย
บารุงหัวใจ ฯลฯ
รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย โอซัมพุลโกกิ (OSAM BULGOGI)ส่วนผสมจะมีเนือ้ สัตว์ วิธีการทาคือหั่น
เนือ้ สัตว์เป็ นชิน้ บางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุงต่างๆ ก่อนนาไปต้มนา้ ขลุกขลิก
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์พลอยอเมทิส หรือพลอยสีมว่ งที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวเกาหลีเชื่อว่าถ้าได้มีพลอย
ชนิดนีต้ ดิ ตัวไว้จะทาให้มีโชคลาภและสิง่ ดี ๆ เกิดขึน้ ในชีวติ
หลัง จากนั้น ได้เวลาน าท่ านสู่ สนามบิ น อิ น ชอน เพื่ อ เตรีย มตัว เดิน ทางกลับ กรุ ง เทพฯ ระหว่า งทางแวะช้อ ปปิ ้ ง ที่
SUPERMARKETเพื่อซื อ้ ของฝากที่ระลึก มีรา้ นขนมพืน้ เมืองเกาหลีหลากหลายชนิด กิมจิ ไก่ต๋นุ โสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ
ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว ฯลฯ

สายการบิน
EASTAR JET
EASTAR JET
JEJU AIR
JEJU AIR
T’WAY
JIN AIR

ได้เวลานาท่านออกเดินทางสู่สนามบิน
ออกเดินทางจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สู่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
รหัสเที่ยวบิน
BKK >> ICN
รหัสเที่ยวบิน
ICN>> BKK
ZE512
22.25 – 06.20
ZE511
17.05 – 21.25
ZE514
02.40 – 10.20
ZE513
20.55 – 01.40
7C2204
01.00 – 08.25
7C2203
19.30 – 23.45
7C2206
02.05 – 09.25
7C2205
20.35 – 00.50
TW102
01.25 – 08.35
TW101
20.05 – 00.10
LJ004
22.25 – 05.40
LJ003
17.10 – 21.10
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อัตราค่าบริการ
เดือน กันยายน2020
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 / 08 – 12 / 09 – 13 /
10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 15 – 19 /16 – 20 / 17 – 21 / 18 – 22 /
19 – 23 / 20 – 24 / 21 – 25 / 22 – 26 / 23 – 27 / 24 – 28 / 25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 01 ต.ค.
/ 28 – 02 ต.ค. / 29 – 03 ต.ค.
30 – 04 ต.ค.

ราคาผูใ้ หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
12,999.-

12,999.-

13,999.-

13,999.-

เดือน ตุลาคม 2020
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 31 – 04 พ.ย.
07 – 11 / 08 – 12 / 09 – 13 / 10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 15 – 19 /
16 – 20 / 17 – 21 / 18 – 22 / 19 – 23 / 20 – 24 / 24 – 28 / 25 – 29 / 26 – 30 / 27 – 31 /
28 – 01 พ.ย. / 29 – 02 พ.ย. / 30 – 03 พ.ย.
21 – 25 / 22 – 26 / 23 – 27

ราคาผูใ้ หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
14,999.14,999.15,999.-

15,999.-

16,999.-

16,999.-

เดือน พฤศจิกายน 2020
พีเรียดเดินทาง
01 – 05 / 02 – 06 / 03 – 07 / 04 – 08 / 05 – 09 / 06 – 10 / 07 – 11 / 08 – 12 / 09 – 13 /
10 – 14 / 11 – 15 / 12 – 16 / 13 – 17 / 14 – 18 / 15 – 19 / 16 – 20 / 17 – 21 / 18 – 22 /
19 – 23

ราคาผูใ้ หญ่ ราคาเด็กไม่เสริมเตียง
13,999.-

13,999.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ
+ หากท่านต้องการห้องสาหรับพักเดี่ยว สามารถจ่ายเพิ่มเติมอีก 4,900.-ท่านละ จากราคาผูใ้ หญ่
+ หากท่านต้องการเดินทางแบบไม่ใช้ต๋วั (JOIN LAND) คิดราคาท่านละ 6,900.-บาท/ท่าน

*กรุณาอ่านรายละเอียดโปรแกรมและเงือ่ นไขต่างๆให้ละเอียดก่อนยืนยันการจอง*
เจ้าหน้าที่จะส่งใบนัดหมายการเดินทางให้ภายใน 5-7 วันก่อนเดินทางเท่านัน้ !!!
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจ้งให้ทราบ หากมีขอ้ สงสัยกรุ ณาสอบถามเจ้าหน้าที่ ทนั ที
***ลูกค้ามีความจาเป็ นต้องเข้าร้านตามโปรแกรมทัวร์
อันได้แก่ ศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ศูนย์เวชสาอาง, ศูนย์นา้ มันสนแดง, ศูนย์พลอยอเมทิส หากท่านไม่ตอ้ งการเข้าร้านดังกล่าว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าบริการเพิ่มท่านละ 300 USD***
กรุ ณาชาระมัดจาหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชาระส่วนที่เหลือทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน*มัดจาขั้นต่า 5,000.-บาท/ท่าน/ทริป*

อัตราทัวร์รวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชัน้ ทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ
 ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ
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ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ15 กก.
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ค่าบัตรเข้าสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ เครื่องเล่นไม่จากัด
ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม
 ค่า ใช้จ่ ายส่ว นตัว อาทิ ค่ าท าหนั งสื อเดิ น ทาง, ค่า โทรศัพท์ส่วนตัว , ค่า ซัก รีด , มินิ บ าร์ในห้อ ง, รวมถึงค่ าอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ ส่ ังเพิ่ ม
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่มกรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท
 หากผูเ้ ดินทางไม่ได้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม 5,000 บาท
 ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษี หกั ณ ที่จ่าย 3%
 ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
 ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอร์ต 2.ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3.ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4.สาเนาทะเบียนบ้าน
(ถ้า มี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6.รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รู ป แล้วทางบริษัท ฯจะเป็ น ผูด้ าเนิ น การยื่น วีซ่าให้ท่ านโดยจ่ายค่ าบริการต่างหาก
(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวเจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)

หมายเหตุ
 จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน ขึน้ ไป
 เที่ ย วบิ น ราคารายการท่ อ งเที่ ย ว และอาหาร สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสมโดยมิ ต ้อ งแจ้ง ให้ท ราบล่ วงหน้า (ค านึ ง ถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ)
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง,เจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ ที่ไทยและในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ท่านเดินทางออกหรือเข้าประเทศ เนื่ องจากมีส่ิง
ผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถกู ต้องการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือในกรณีอ่นื ๆการพิจารณาเป็ นเอก
สิทธิ์ แ ละวิจ ารณญาณของเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้า เมื องและเจ้าหน้าที่ก รมแรงงานเท่ านั้น ซึ่งอยู่น อกเหนื อความรับ ผิดชอบของบริษัท ไม่
สามารถทาการเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู่คณะ) ทัง้ นีบ้ ริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่า
ทัวร์หรือค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้
 หนั งสื อ เดิ น ทาง (Passport) ของท่ า น นั บ จากวัน ที่ เดิ น ทางไปและกลับ ต้อ งมี อ ายุเหลื อ ใช้ง านมากกว่ า 6 เดื อ นขึ น้ ไป และต้อ งเหลื อ
หน้ากระดาษพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองสามารถประทับตราได้ และต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ ไม่ชารุ ด หรือฉีกขาด
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจ่อการจลาจล, การ
ปฏิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึน้ ไม่ว่าจะเป็ นทางตรงหรือทางอ้อม
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจากความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง รวมถึงการเจ็บป่ วย และการตาย
 หลังจากได้รบั เอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุ ณาชาระเงิดมัดจาภายใน 3 วัน และส่งหลักฐานการชาระเงินพร้อมหน้าพาสปอร์ตของผู้
เดินทาง และชาระเงินทัง้ หมดก่อนการเดินทางภายใน 14 วัน
 ทางบริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะ
ค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชาระค่าใช้จ่ายให้กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
 เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไ ว้แล้ว
ทัง้ หมด
 ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีไ้ ด้ตามความเหมาะสม ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กบั เวลาการจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆที่อาจเกิดขึน้ ได้ ทัง้ นีเ้ พื่อความปลอดภัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
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 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทัง้ สิน้ แทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดยผูม้ ีอานาจ
ของบริษัทฯ กากับเท่านัน้
 ในกรณีท่ลี ูกค้าตัง้ ครรภ์ ต้องมีใบรับรองจากแพทย์ว่าสามารถเดินทางท่องเที่ยวได้ และมีอายุไม่เกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง และต้ องแจ้ง
ให้ทางบริษัททราบล่วงหน้า
 กรณีกรุ ป๊ ส่วนตัว กรุ ป๊ เหมา กรุ ป๊ นักเรียน กรุ ป๊ ดูงาน ไม่สามารถใช้ราคาดังกล่าวในโปรแกรมได้
 กรณีท่ีท่านซือ้ เฉพาะแพ็คเกจทัวร์ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน จะไม่รวมค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่ อนไข
ตามกรมธรรม์)

การยกเลิก
- ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 45 วันเท่านัน้ คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ชาระแล้ว
- หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณี
- ในกรณีกรุ ๊ปส่วนตัว กรุ ๊ปเหมา กรุ ๊ปนักเรียน กรุ ๊ปดูงาน เมือ่ ชาระแล้วไม่สามารถคืนเงินใดๆทัง้ สิน้

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้
กรุ ป๊ ที่เดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั้ หมด
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