ทัวรเกาหลี บินเชา กลับดึก (5D3N)
“KOREA ICE FISHING 2019”
สายการบิน AIR ASIA X (XJ)

บินดวยสายการบิน แอรเอเชียเอ็กซ (XJ) : ขึ้นเครื่องที่สนามบินดอนเมือง (DMK)

XJ708
XJ703

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

08:05 - 15:20
00:20 – 04:50

**โหลดกระเปาสัมภาระโดยน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดนา้ํ หนักไมเกิน 7 ก.ก. **

**พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ**
วันที่ 1
05.00

08.05

15:20

ค่ํา
ที่พัก

กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เมืองอินชอน - โรงเรียนสอนทํากิมจิ

(-/-/D)

พิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี ”ฮันบก“(HANBOK)
คณะพร อมกั น ณ ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคารผู โดยสารระหว า ง
ประเทศ อาคาร 1 ชั้น 3 เคานเตอรเช็คอิน หมายเลข 3-4 สายการบิน AIR ASIA X โดยมีเจาหนาที่ของบริษัท
ฯ คอยใหการตอนรับ อํานวยความสะดวกตลอดขั้นตอนการเช็คอิน และ หัวหนาทัวรใหคําแนะนําเพื่อเตรียมความ
พรอมกอนออกเดินทาง
นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐ เกาหลีใต โดยสายการบิน AIR ASIA
X เที่ยวบินที่ XJ 708
** สําหรับเที่ยวบินนี้ ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง 25 นาที **
เดินทางถึง ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต
** ตามเวลาทองถิ่น เร็วกวาเมืองไทยประมาณ 2 ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของทานเพื่อความสะดวกในการนัด
หมายเวลา **
หลังทุกทานผานขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบรอย
นําทานเดินทางสู โรงเรียนสอนทํากิมจิ (KIM CHI SCHOOL) เพื่อใหทานเรียนรูวัฒนธรรมการทํากิมจิของชาว
เกาหลี กิมจิเปนอาหารเกาหลีประเภทผักดองที่อาศัยภูมิปญญากนครัวของชาวเกาหลี ดวยการหมักพริกสีแดงและ
ผักตางๆ โดยทั่วไปจะเปนผักกาดขาว ชาวเกาหลีนิยมรับประทานกิมจิเกือบ
ทุกมื้อ เปนเครื่องเคียง และยังนําไปปรุงเปนสวนประกอบอาหารอีกหลาย
อยาง ปจจุบันกิมจิมีมากกวา 187 ชนิด สวนใหญแลวจะมีรสเผ็ด เปรี้ยว และมี
กลิ่นฉุนพิเศษ !! ใหทานไดใสชุดประจําชาติเกาหลี “ฮันบก” (HANBOK)
และถายรูปไวเปนที่ระลึก
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางเกาหลี
NEW SUWON HOTEL หรือเทียบเทา

วันที่ 2
เชา

สนุกกับการเลนสกีบนลานสกีขนาดใหญ– ไรสตอเบอรรี่ – เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง สวนสนุกลอตเตเวิลด
(B/L/D)
บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานเดินทางสู ลานสกีขนาดใหญ YANGJI SKI RESORT หรือเทียบเทา ประกอบไปดวยเนินสกีถึง 2 เนิน
ดวยกันแบงเปนเนินสกีสําหรับผูฝกหัดเลน 1 เนิน, และเนินสําหรับผูที่เลนชํานาญแลว 1 เนิน (ราคาทัวรยังไมรวม
คาอุปกรณการเลนสกี, สกีลิฟท, สโนวสเลด กอนโดลา หรือ เคเบิล **ขึ้นอยูกับสถานที่วามีใหบริการหรือไม**) มี
เวลาใหทานไดสนุกกับการเลนสกีอยางเต็มที่ ซึ่งปลอดภัยไมมีอันตราย เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี
ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันนํ้า หรือผารม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลนจากไกด
ทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ **ปริมาณของหิมะและการเปดใหบริการของ
ลานสกีขึ้นอยูกับความเอื้ออํานวยของอากาศ หากไมมีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปดใหบริการ ในกรณีที่ลานสกี
ไมสามารถเปดบริการ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ปรับเปลี่ยนเปน ONE MOUNT
SNOW PARK (ไมรวมคาเขา SNOW PARK)
นําทานเดินทางสู ไรสตรอเบอรรี่ ใหทานเพลิดเพลินกับการชมและเลือก
เก็บสตรอเบอรรี่สดๆหวานฉ่ําจากไร นอกจากนั้น ทานยังสามารถซื้อกลับมา
ฝากคนที่ทานรักที่เมืองไทยไดดวย
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู
นําทานเดินทางสู เทศกาลตกปลาน้ําแข็ง เปนประมาณชวงเดือนมกราคม
ของทุกป นักทองเที่ยวสวนใหญที่มาเยือนนับลานคน ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ จะมาเทศกาลนี เพื่อตกปลาเท
ราท ฉายาของมันคือ THE QUEEN OF VALLEY หรือราชินีแหงขุนเขา โดยปลาเทราทภูเขา จะอาศัยอยูในน้ํา
เย็นที่มีอุณหภูมิตั งแต 20 องศาเซลเซียสลงไป เปนปลาที่สวยงามและหายาก ซึ่งนักทองเที่ยวที่ตกปลามาได
สามารถนาปลามาทาเปนซูชิ หรือซาชิมิ ซึ่งสามารถทานไดเลย และภายในงานจะมีกิจกรรมทาความหนาวตางๆ
อาทิเชน การแขงขันจับปลาเทราทดวยมือตกปลาใตนาแข็ง การโชวแกะสลักน้ําแข็ง ฟุตบอลน้ําแข็ง และเลนเลื่อน
หิมะ และอื่นๆ ถือไดวา เปนงานใหญที่หลายคนเฝารอคอย เนื่องจากจัดแคปละครั งในชวงเวลาสั นๆ ถือเปนแหลง

ค่ํา
ที่พัก

ทองเที่ยวเพื่อการพักผอนและผจญภัยที่ไดมาตรฐานมาก เทศกาลนี ไดรับการเสนอใหเปนเทศกาลตัวอยาง โดย
กระทรวงวัฒนธรรมและการทองเที่ยวของเกาหลี เปนเทศกาลฤดูหนาวที่ทุกคนสามารถตกปลาได ใหทานสนุกกับ
การตกปลาน้ําแข็ง นอกจากนั นยังมีรายการบันเทิง และเกมสการเลนตางๆมากมาย เชน สนามการเลนสไลเดอร
น้ําแข็ง, การแขงขันฟุตบอลบนน้ําแข็ง และ กีฬาน้ํา แข็งอื่นๆ นอกจากนี มีแขงขันชิงแชมปสุนัขลากเลื่อนหิมะและ
รถแขงหิมะ ซึ่งเหมาะกับเด็กๆ และครอบครัวไดสนุกสนานกับกิจกรรมนานาชนิดตลอดทั้งงาน (รวมอุปกรณตก
ปลา กําหนดการยังไมระบุวันชัดเจน ปกติจะอยูชวงประมาณ วันที่ 7 – 27 มกราคมของทุกป และอาจจะมีการ
เปลี่ยนแปลงขึ้นอยูกับสภาพอากาศของแตละป สําหรับเทศกาลตกปลานี้ถูกจัดขึ้นที่เมืองซาราซอม กรณีน้ําแข็งยัง
ไมสามารถลงไปยืนตกปลาได หรือหากเกิดเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ปรับรายการเปนเกาะนามิ
แทน )
นําทานเดินทางสู สวนสนุกลอตเตเวิลด (LOTTE WORLD) สวนสนุกในรม
ขนาดใหญติดอันดับโลกที่ตั้งอยูในกรุงโซล ซึ่งแบงออกเปน 2 สวนหลักคือ สวน
สนุกในรมที่ชื่อวา LOTTE WORLD ADVENTURE ที่มีอยูทั้งหมด 4 ชั้น แตละ
ชั้นก็จะมีเครื่องเลนตางๆ รานอาหาร รานขายของที่ระลึก และลานสเก็ตน้ําแข็ง
ขนาดใหญ และในสวนของสวนสนุกกลางแจงนั้นมีชื่อวา MAGIC ISLAND อันเปนที่รวมเครื่องเลนหวาดเสียว
หลายๆ ชนิ ด นอกจากนี้ ยั ง มี สิ่ ง อํ า นวยความสะดวกอื่ น ๆ ภายในบริ เ วณสวนสนุ ก แห ง นี้ ไม ว า จะเป น
หางสรรพสินคา โรงแรม โรงภาพยนตร ฯลฯ
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก
GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา

ศูนยโสมแหงรัฐบาล – ศูนยสมุนไพรน้ํามันสนเข็มแดง – พระราชวังถ็อกซูกงุ –ศูนย
วันที่ 3 รวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี- หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร - ดิวตี้ ฟรี - ยานเมียง
ดง
(B/L/-)
เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ศูนยโสมแหงรัฐบาล (GINSENG) เหตุผลที่เรียกวาศูนยโสมแหงรัฐบาล เพราะโสมทุกชนิดที่นี่
จะถูกควบคุมคุณภาพภายใตมาตรฐานของรัฐบาล ซึ่งแนนอนวาไดรับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เปนโสมที่มี
อายุ 6 ป ซึ่งถือวามีคุณภาพดีที่สุดในโลก มีชื่อเสียงที่สุด ใหทานไดเลือกซื้อโสมคุณภาพ ในราคาถูกกวาประเทศ
ไทยถึง 2 เทา โสมเกาหลีถือเปนยาบํารุงรางกายหรือสามารถซื้อเปนของฝากจากประเทศเกาหลีใตก็ได
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรน้าํ มันสนเข็มแดง (RED PINE) เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากนามันสน มีสรรคุณ
ชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกายไดเปนอยางดี
นําทานเดินทางสู พระราชวังถ็อกซูกุง (DEOKSUGUNG PALACE) ตั้งอยูที่หวั มุมสี่แยกใจกลางเมืองของกรุง
โซล เปนพระราชวังที่เล็กทีส่ ุดในบรรดา 5 พระราชวังของประเทศเกาหลีใต
ซึ่งเปนเพียงพระราชวังแหงเดียวที่ลอ มรอบดวยอาคารสไตลตะวันตกที่เพิ่ม
ความเปนเอกลักษณของทิวทัศนได มีจุดเดนคืออาคารภายในพระราชวังนั้น
เปนการผสมผสานระหวางวัฒนธรรมเกาหลีและวัฒนธรรมตะวันตกไดอยาง
งดงามลงตัว
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ไกตุนโสม
นําทานเดิ นทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี (COSMETIC GALLERY) เชน WATER DROP
(ครี ม น้ํ า แตก) , SNAIL CREAM (ครี ม เมื อ กหอยทาก) , BOTOX (โบท็ อ กซ ) , ALOE VERA PRODUCT
(ผลิตภัณฑจากสมุนไพร วานหางจระเข) เปนตน
นํา ท านเดิ นทางสู ภูเขานําซาน เป น ที่ ตั้ งของ หอคอยเอ็น โซลล ทาวเวอร (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18
หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล ทานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล
จากยอดโซลทาวเวอรไดรอบทิศ 360 องศา โดยสามารถมองไดถึงเขาพูกักซัน และถาหันไปยังทิศตรงขาม ก็จะ
เห็นไกลไปถึงแมน้ําฮันกัง เปนอีกหนึ่งสถานที่ ที่สุดแสนจะโรแมนติก ไมวาจะเปนยามกลางวันหรือกลางคืน และ
ไมวาจะฤดูไหนๆ ที่นี่ยังคงไดรับความนิยมเสมอมา เพราะเปนสถานที่คลองกุญแจคูรักที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว
และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อวาหากไดมาคลองกุญแจดวยกันที่นี่ และโยนลูกกุญแจลงไปจะทําใหรักกันมั่นคง
ยืนยาว ตราบนานเทานาน ** ยังไมรวมคา ขึ้นลิฟต และ คาแมกุญแจ ลูกกุญแจคูรักสําหรับคลอง ทานสามารถ
เตรียมจากประเทศไทยไปได **
นําทานเดินทางสู ดิวตี้ ฟรี (DUTY FREE) เปนศูนยรวมรานคาปลอดภาษีที่ใหญที่สุดในโซล ใหไดช็อปปงสินคา
แบรนดเนมชั้นนําแบบ NEW COLLECTION ! มากมาย เชน นาฬิกา , แวนตา , เครื่องสําอาง , กระเปา , กลอง

ที่พัก

ถายรูป หรือจะเปนโทรศัพทมือถือ ใหทานอิสระไดเลือกซื้อไดอยางเต็มที่ เปนแหลงรวมสินคาแบรนดดังกวา 250
แบรนด ทั้งเครื่องสําอาง , น้ําหอม , กระเปา , สินคาแฟชั่นตางๆ เชน CHANEL , HERMES , MCM , DIOR ,
FENDI , LOEWE , PRADA , MIU MIU , CELINE , GIVENCHY , BALLY , BOTTEGA VENETA เปนตน ไมได
มีแคเพียงสินคาจากแบรนดตางประเทศเทานั้น สินคาแบรนดเกาหลีก็มีใหเลือกหลากหลายไมแพกัน ราคาก็ถูก
กวารานคาดานนอกและบางยี่หอก็ถูกกวาในประเทศไทยอีกดวย หากจะเขาไปช็อปปงกันที่หางแหงนี้ ใหพก
พาสปอรตและขอมูลตั๋วเครื่องบินไปดวยเพราะตองใชในการซื้อสินคา
นําทานเดินทางสู ยานเมียงดง (MYEONGDONG) เปรียบเสมือนยานสยามสแควรบานเรา เมียงดงไดชื่อวาเปน
แหลงรวมแฟชั่นแบรนดเ กาหลีชั้ นนํ า ซึ่ งในแตละวัน จะ มีวั ย รุนเกาหลีมาเดิ นช็อ ปป งกั น อยา งล น หลาม ท าน
สามารถหาซื้อสินคาไดอยางหลากหลายทั้งเสื้อผา , รองเทา , กระเปา , เครื่องสําอางซึ่งเปนที่รูจักอยางดีของคน
ไทย เช น LANEIGE , ETUDE HOUSE , IIOPE , CHARMZONE , SKIN FOOD , THE FACE SHOP เป น ต น
เครื่องประดับ , ซีดีเพลง , วีซีดี , ดีวีดีหนังและซีรียที่ฮิตตลอด จนไปถึงของที่ระลึกที่มีรูปดารานักแสดงคนโปรด
ของทานอยูในสินคา อีกทั้งยังมีรานกาแฟ รานอาหารตางๆ ทาน สามารถลิ้มลองไอศกรีม 2,000 วอน ที่สูงเกือบ
ฟุตไดที่นี้
อิสระอาหารค่ําตามอัธยาศัย เพื่อสะดวกแกการเดินทางทองเที่ยว
GALAXY HOTEL หรือ INTER CITY HOTEL SEOUL หรือเทียบเทา

ศูนยสมุนไพรเกาหลี - โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส - หมูบานบุกชอนฮันอก
วันที่ 4 พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ - พิพิธภัณฑน้ําแข็ง -ซุปเปอรมาเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน เมืองอินชอน
(B/L/-)
เชา

บริการอาหาร ณ หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู ศูนยสมุนไพรเกาหลี (HERB SHOP) เปนผลิตภัณฑผลของฮอกเก็ทนามู ที่เติบโตกลางปาดง
ดิบกวา 20 ป มีสรรพคุณชวยกรองสารพิษในตับ เหมาะสําหรับคนที่ทํางานหนัก ดื่มเหลา นอนดึก หรือเปนไวรัส
ตับอักเสบ ตับแข็ง ใหทานอิสระเลือกซื้อใหตัวเองและฝากครอบครัวหรือญาติผูใหญที่ทานรัก

นํา ท า นเดิ น ทางสู โรงงานเจียระไน พลอยสีมวง อเมทิส (AMETHYST FACTORY) ประเทศเกาหลี ใ ต เ ป น
ดินแดนของง พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงเขม (มวงไวน)
มีเสนหเยายวนใจ พลอยนี้จะสวยงามจับตาเมื่อมาทําเปนแหวน จี้ ตางหู และ สรอยขอมือ เปนหินที่มีพลังในการ
บําบัดทั้งดานรางกายและจิตใจของผูสวมใส ขจัดความคิดแงลบ เปนพลอยแหงสุขภาพและนําโชค สามารถปกปอง
คุมครองผูสวมใสได
นําทานเดินทางสู หมูบานบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หรือบางคนเรียกวา หมูบานบุคชอน
ฮันอก เปนอีกหนึ่งสัญลักษณของเกาหลี ทามกลางตึกรามบานชองที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมูบานแหงนี้ก็ยังคง
รักษาอาคารบานเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอายของเกาหลีในยุคเกาแก เหมาะสําหรับคนที่ชอบสถานที่ทองเที่ยว
เชิงประวัติศาสตร หมูบานบุกชอนฮันอกถือเปนสถานที่ทองเที่ยวอีกแหงหนึ่งที่เมื่อนักทองเที่ยวไดไปเยือนแลว จะ
ไดพบกับบานของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยกอน ภายในหมูบานมีอาคารแบบดั้งเดิมของเกาหลีกวา 100
หลัง (รูปแบบบานแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกวา ฮันอก(HANOK)) ซึ่งเกาแกมาตั้งแตสมัยโชซอน สวนชื่อ บุคชอน
(BUKCHON) แปลวาหมูบานทางตอนเหนือ
กลางวัน บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร เมนู ขาวยําเกาหลี
นําทานเดินทางสู พิพิธภัณฑภาพ 3 มิติ (TRICK EYE MUSEUM) เปนสถานที่
ทองเที่ยวชื่อดังที่จัดขึ้นแบบพิพิธภัณฑแกลเลอรี่ศิลปะและภาพวาด ที่สรางขึ้น
โดย “ตร็องป L’OEIL” คือเทคนิคงานศิลปะแบบ 2D และลักษณะภาพวาดจะ
เป น แบบ 3D แทนที่ จ ะเป น การดู ภ าพวาดธรรมดาๆเหมื อ นหอศิ ล ป ทั่ ว ไป
นั ก ท อ งเที่ ย วจะตื่ น ตาตื่ น ใจกั บ ภาพวาดแนว 3D ที่ เ สมื อ นว า ได เ ข า ไปเป น ส ว นหนึ่ ง ในรู ป ภาพนั้ น ๆ ทํ า ให
นักทองเที่ยวเพลินเพลินสนุกสนาน ไมมีเบื่อ ถือเปนพิพิธภัณฑศิลปะยอดนิยมของชาวเกาหลีและนักทองเที่ยว
เพราะไมเพียงแตเปนพิพิธภัณฑหอศิลปะภาพวาดสามมิติแลว ยังไดเปดโซนใหมใหกับนักทองเที่ยวไดเขาไปเปด
ประสบการณใหมๆไมซ้ําใครกับ พิพิธภัณฑน้ําแข็ง (ICE MUSEUM) ซึ่งเปนการจําลองเมืองน้ําแข็งขึ้นมา เปน
ศิลปะการแกะสลักน้ําแข็งแบบไมธรรมดา หากแตเปนการจําลองเปนเมืองน้ําแข็งเหมือนจริงมากที่สุด และยังเอาใจ
เด็กๆดวยการสรางสไลเดอรน้ําแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนตางๆ ใหนักทองเที่ยวเขาชมไดโดยไมมีเบื่อ เชน
นั่งรถลากกวางรูดอลฟ ถายรูปคูกับคุณลุงซานตาน้ําแข็ง และถายรูปกับบรรดานกเพนกวินน้ําแข็งทั้งหลาย สํารวจ
ถ้ําน้ําแข็ง เอสกิโม เยี่ยมชมปราสาทน้ําแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองน้ําแข็ง โรงแรมที่สรางจําลองขึ้นจากการ
แกะสลักจากน้ําแข็งทั้งหมด ซึ่งนักทองเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกวา
5 องศา
นําทานเดินทางสู ซุปเปอรมารเก็ต หรือ รานละลายเงินวอน ใหทานไดเลือกซื้อช็อกโกแลต ผลิตภัณฑของใบ
และรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม ลูกอมโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม
เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ , กิมจิ , เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) , ชินราเมง (มามาเกาหลี) และ นมกลวย เปนตน
ไดเวลาอันสมควร นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ อินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต

วันที่ 5
00:20
04:50

เมืองอินชอน - กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)

(-/-/-)

นําทานเดินทางสู ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน AIR ASIA X
เที่ยวบินที่ XJ 703 ** ไมมีบริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่องบิน ใชเวลาบินประมาณ 6 ชั่วโมง **
เดิ น ทางถึ ง ทาอากาศยานนานาชาติ ดอนเมือง กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสวั ส ดิ ภาพ พร อ มกั บ ความ
ประทับใจ

อัตราคาบริการ
กําหนดการเดินทาง

03 – 07 มกราคม 2562
04 – 08 มกราคม 2562
05 – 09 มกราคม 2562
06 – 10 มกราคม 2562
07 – 11 มกราคม 2562
08 – 12 มกราคม 2562
09 – 13 มกราคม 2562
10 – 14 มกราคม 2562
11 – 15 มกราคม 2562

1 เด็ก 2 ผูใหญ
1 เด็ก 2 ผูใหญ
ราคาไมรวม
ผูใหญ หองละ
พักเดี่ยว
เด็กมีเตียง
เด็กไมมเี ตียง
ตั๋วเครื่องบิน
2-3 ทาน
เพิม่
(เด็กอายุไมเกิน 12 ป) (เด็กอายุไมเกิน 12 ป)
อัตราทานละ
อัตรา หองละ
อัตราเด็ก ทานละ
อัตราเด็ก ทานละ

17,900
17,900
17,900
16,900
14,900
16,900
17,900
17,900
17,900

17,900
17,900
17,900
16,900
14,900
16,900
17,900
17,900
17,900

17,900
17,900
17,900
16,900
14,900
16,900
17,900
17,900
17,900

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900

12 – 16 มกราคม 2562
13 – 17 มกราคม 2562
14 – 18 มกราคม 2562
15 – 19 มกราคม 2562
16 – 20 มกราคม 2562
17 – 21 มกราคม 2562
18 – 22 มกราคม 2562
19 – 23 มกราคม 2562
20 – 24 มกราคม 2562
21 – 25 มกราคม 2562
22 – 26 มกราคม 2562
23 – 27 มกราคม 2562
24 – 28 มกราคม 2562
25 – 29 มกราคม 2562
26 – 30 มกราคม 2562
27 – 31 มกราคม 2562
28 ม.ค. – 01 ก.พ. 2562
29 ม.ค. – 02 ก.พ. 2562
30 ม.ค. - 03 ก.พ. 2562
31 ม.ค. – 04 ก.พ. 2562
01 - 05 กุมภาพันธ 2562
02 – 06 กุมภาพันธ 2562
03 – 07 กุมภาพันธ 2562
04 – 08 กุมภาพันธ 2562
05 – 09 กุมภาพันธ 2562

17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900

17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900

17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
18,900
17,900
17,900
17,900

6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,500
6,500
6,500
6,500

8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
9,900
9,900
9,900
9,900

06 – 10 กุมภาพันธ 2562
07 – 11 กุมภาพันธ 2562
08 - 12 กุมภาพันธ 2562
09 -13 กุมภาพันธ 2562
10 – 14 กุมภาพันธ 2562
16 – 20 กุมภาพันธ 2562
17 – 21 กุมภาพันธ 2562
18 – 22 กุมภาพันธ 2562
19 – 23 กุมภาพันธ 2562
20 – 24 กุมภาพันธ 2562
21 – 25 กุมภาพันธ 2562
22 - 26 กุมภาพันธ 2562
23 – 27 กุมภาพันธ 2562
24 - 28 กุมภาพันธ 2562
25 ก.พ. – 01 มี.ค. 2562
26 ก.พ. – 02 มี.ค. 2562
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 2562
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 2562

18,900
17,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900

18,900
17,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900

18,900
17,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900
17,900
17,900
16,900
16,900
16,900
17,900
17,900

6,500
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000
6,000

9,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900
8,900

ราคาเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,900 บาท ** (ไมมีที่นั่งบนเครื่องบิน)
อัตรานี้ยังไมรวมคาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน
ต อ ทริ ป ต อ ลู ก ค า ผู เ ดิ น ทาง 1 ท า น รวมไปถึ ง เด็ ก ยกเว น เด็ ก อายุ ไ ม ถึ ง 2 ป ณ วั น เดิ น ทางกลั บ
(INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตามความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่สนามบิน ในวันเช็คอิน

อัตรานี้เฉพาะนักทองเที่ยวที่ถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น กรณีถือหนังสือเดินทางตางประเทศ ทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาธรรมเนียมเพิ่มจากราคาทัวร ทานละ 100 USD. (เปนเงินไทยประมาณ
3,200 บาท)
กรณีตองการตัดกรุปสวนตัว กรุปเหมาที่สถานะผูเดินทางเปน เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรง
เครื่องสําอางค หมอ พยาบาล ชาวตางชาติ หรือคณะที่ตองการใหเพิ่มสถานที่ขอดูงาน กรุณาติดตอแจง
รายละเอียด โดยละเอียด กับเจาหนาที่เพื่อทําราคาใหใหมทุกครั้ง
สําคัญ!! : กรณีผูเดินทางถูกปฏิเสธการเขา – ออกประเทศจากประเทศตนทางและปลายทาง ทั้งจากที่
ดานหนาเคานเตอรเช็คอิน หรือจากดานตรวจคนเขาเมืองก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม
รั บ ผิ ด ชอบค า ใช จ า ยที่ จ ะเกิ ด ขึ้ น ตามมา และ จะไม ส ามารถคื น เงิ น ค า ทั ว ร ที่ ท า นชํ า ระ
เรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
หมายเหตุ : ตามนโยบายการโปรโมทสินคาพื้นเมืองของรัฐบาลเกาหลีรวมกับการทองเที่ยวเกาหลี ใน
นามของรานรัฐบาล ซึ่งจําเปนตองระบุไวในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร จึงอยาก
เรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเปนตองแวะชม จะซื้อหรือไมซื้อขึ้นอยูกับ
ความพอใจของลูกคาเปนหลัก และถาหากลูกคาไมมีความประสงคจะเขารานรัฐบาล ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจากทานเปนจํานวนเงิน 100 USD / ทาน / ราน
อัตราคาบริการนี้ รวม
 ค าบั ตรโดยสารโดยเครื่ อ งบิ น (ตั๋ ว ) ไป และ กลับ พรอ มคณะ ชั้นประหยั ด (ECONOMY CLASS) รวมถึง ค าภาษี
สนามบินและคาภาษีน้ํามันทุกแหง กรณีตองการอัพเกรด UPGRADE หรือ เปลี่ยนแปลงบัตรโดยสาร ไมวาเที่ยวใด
เที่ยวหนึ่ง กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
 คาธรรมเนียมการโหลดกระเปาสัมภาระลงใตทองเครื่องบิน สายการบิน AIR ASIA X อนุญาตใหโหลดกระเปาสัมภาระ
ลงใตทองเครื่องบิน โดยมีน้ําหนักไมเกิน 20 ก.ก. (1 ชิ้น) และ ถือขึ้นเครื่องบินไดน้ําหนักไมเกิน 7 ก.ก. (ไมจํากัด
จํานวนชิ้น แตทั้งนี้เจาหนาที่จะพิจารณาตามความเหมาะสม) ตอทาน (ตามเงื่อนไขของสายการบิน) **
 คารถโคชปรับอากาศตลอดเสนทางตามรายการระบุ (ยังไมรวมทิปพนักงานขับรถ)

 คาโรงแรมที่พักระดับมาตรฐานตามรายการที่ระบุ (พัก 2-3 ทาน ตอ หอง) ในกรณีมีงานเทรดแฟร การแขงขันกีฬา
หรือ กิจกรรมอื่นๆ ที่ทําใหโรงแรมตามรายการที่ระยุเต็ม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนโรงแรมที่พัก ไปเปน
เมืองใกลเคียงแทน อางอิงมาตรฐานคุณภาพและความเหมาะสมเดิม โดยคํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ
 คาธรรมเนียมเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการที่ระบุ กรณีไมรวมจะชี้แจงแตละสถานที่ในโปรแกรม
 คาอาหาร ตามรายการที่ระบุ โดยทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 คามัคคุเทศกที่คอยอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
 คาเบี้ยประกันอุบัติเหตุในการเดินทางทองเที่ยวตางประเทศ วงเงินประกันสูงสุดทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรรมธรรม)

อัตราคาบริการนี้ ไมรวม
× คาใชจายสวนตัวของผูเดินทาง อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาอาหาร เครื่องดื่ม คาซักรีด คามินิบารใน
หองและคาพาหนะตางๆ ที่ไมไดระบุในรายการ
× คาทิปพนักงานขับรถ หัวหนาทัวร และ มัคคุเทศกทองถิ่น ตามธรรมเนียม 50,000 วอน ตอ ทริป ตอ ลูกคา ผูเดินทาง
1 ทาน รวมไปถึงเด็ก ยกเวนเด็กอายุไมถึง 2 ป ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทั้งนี้ทานสามารถใหมากกวานี้ไดตาม
ความเหมาะสมและความพึงพอใจของทาน โดยสวนนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บกอนเดินทางทุกทาน ที่
สนามบิน ในวันเช็คอิน
× คาธรรมเนียมในกรณีที่กระเปาสัมภาระที่มีน้ําหนักเกินกวาที่สายการบินนั้นๆกําหนดหรือสัมภาระใหญเกินขนาด
มาตรฐาน
× คาธรรมเนียมการจองที่น่ังบนเครื่องบินตามความตองการเปนกรณีพิเศษหากสามารถทําได ทั้งนี้ขึ้นอยูกับสายการบิน
และ รุนของเครื่องบินแตละไฟลทที่ใชบิน ซึ่งอาจเปลี่ยนแปลงไดอยูที่สายการบินเปนผูกําหนด
× คาภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บเพิ่ม ภายหลังจากทางบริษัทฯไดออกตั๋วเครื่องบินไปแลว
× ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% กรณีตองการออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท
× คาธรรมเนียมการขอวีซาทองเที่ยว กรณีที่สถานทูตแจงใหยื่นขอวีซาแบบกะทันหันกอนเดินทางตามจริง ประเทศ
เกาหลีใต อนุญาตใหทานที่ถือหนังสือเดินทางไทย และมีวัตถุประสงคเดินทางไปประเทศเกาหลีใต เพื่อการทองเที่ยว
ไมจําเปนตองยื่นขอวีซา โดยสามารถพํานักไดไมเกิน 90 วัน ตอครั้ง

เงื่อนไขการจอง และ การชําระเงิน
- กรุณาทําการจองลวงหนาอยางนอย 30 วัน กอนออกเดินทาง พรอมชําระเงินมัดจําครั้งที่ 1 ทานละ 10,000 บาท
หลังจากสงเอกสารยืนยันการจอง 1 วัน ตัวอยางเชน ทานจองวันนี้ กรุณาชําระเงินในวันถัดไป กอนเวลา 16.00 น.
เทานั้น โดยระบบจะยกเลิกอัตโนมัติทันที หากยังไมไดรับยอดเงินตามเวลาที่กําหนด และหากทานมีความประสงค
จะตองเดินทางในพีเรียดเดิม ทานจําเปนตองทําจองเขามาใหม นั่นหมายถึงวา กรณีที่มีคิวรอ (WAITING LIST) ก็จะ

ใหสิทธิ์ไปตามระบบ ตามลําดับ เนื่องจากทุกพีเรียด เรามีที่นั่งราคาพิเศษจํานวนจํากัด ยกเวนโปรแกรมราคาพิเศษ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เรียกเก็บคาบริการ เต็มจํานวน เทานั้น
- กรุณาชําระคาทัวรสวนที่เหลืออยางนอย 20 วัน กอนออกเดินทาง หากทานไมชําระภายในระยะเวลาที่ที่บริษัทกําหนด
ทางบริษัทจะถือวาทานสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทาง และ ขอสงวนสิทธิ์ไมสามารถคืนเงินมัดจําใหทานใดไมวาสวนใน
สวนหนึ่งก็ตาม
- กรณีลูกคาทําการจองภายในระยะเวลาคงเหลือไมถึง 15 วัน กอนออกเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บ
คาทัวรเต็มจํานวน 100%

เงื่อนไขการยกเลิก และ เปลี่ยนแปลงการเดินทาง
- ยกเลิกการเดินทาง ไมนอยกวา 30 วัน กอนวันเดินทาง คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
** ยกเวน พีเรียดที่มีวันหยุดนักขัตฤกษ ตองยกเลิกเดินทางไมนอยกวา 45 วัน กอนเดินทาง **
- ยกเลิกการเดินทาง 15-29 วัน กอนวันเดินทาง คืนคาบริการรอยละ 50 ของคาบริการที่ชําระแลว
- ยกเลิกการเดินทาง 15 วัน กอนวันเดินทาง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินคาบริการที่ชําระมาแลวทั้งหมดทั้งนี้ ทาง
บริษัทจะหักคาใชจายที่ไดจายจริงจากคาบริการที่ชําระแลวเนื่องในการเตรียมการจัดการนําเที่ยวใหแกนักทองเที่ยว
เชน การสํารองที่นั่งตั๋วเครื่องบิน การจองที่พัก ฯลฯ
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบ และ คืนคาทัวรสวนใดสวนหนึ่งใหทานไดไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น เชน สถานทูต
ปฏิเสธวีซา ดานตรวจคนเขาเมือง ฯลฯ
- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงผูเดินทาง (เปลี่ยนชื่อ) จะตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา อยางนอย 20 วัน กอนออก
เดินทาง กรณีแจงหลังจากเจาหนาที่ออกเอกสารเรียบรอยแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่ง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
เรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ทั้งนี้ขึ้นอยูกับชวงพีเรียดวันที่เดินทาง และกระบวนการของแตละคณะ เปน
สําคัญดวย กรุณาสอบถามกับเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
- กรณีตองการเปลี่ยนแปลงพีเรียดวันเดินทาง (เลื่อนวันเดินทาง) ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการหักคาใชจายการ
ดําเนินการตางๆ ที่เกิดขึ้นจริงสําหรับการดําเนินการจองครั้งแรก ตามจํานวนครั้งที่เปลี่ยนแปลง ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น
เงื่อนไขสําคัญอื่นๆที่ทา นควรทราบกอนการเดินทาง
- คณะจะสามารถออกเดินทางไดตามจําเปนตองมีขึ้นต่ํา อยางนอย 25 ทาน หากต่ํากวากําหนด คณะจะไมสามารถ
เดินทางได หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางบริษัทยินดีที่จะประสานงาน
เพื่อใหทุกทานเดินทางตามความประสงคตอไป
- ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง หรือ เลื่อนการเดินทางไปในพีเรียดวันอื่นตอไป โดยทางบริษัทฯ จะแจง
ใหทานทราบลวงหนาเพื่อวางแผนการเดินทางใหมอีกครั้ง ทั้งนี้ กอนคอนเฟรมลางาน กรุณาติดตอเจาหนาที่เปนกรณี
พิเศษทุกครั้งหากทานลางานแลวไมสามารถเปลี่ยนแปลงได
- กรณีที่ทานตองออกบัตรโดยสารภายใน (ตั๋วภายในประเทศ เชน ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาติดตอ
สอบถามเพื่อยืนยันกับเจาหนาที่กอนทุกครั้ง และควรจองบัตรโดยสารภายในที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได

-

-

-

-

-

-

-

เพราะมีบางกรณีที่สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟลทบิน หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
ฤดูกาล สภาพภูมิกาศ และ ตารางบินของทาอากาศยานเปนสําคัญเทานั้น สิ่งสําคัญ ทานจําเปนตองมาถึงสนามบิน
เพื่อเช็คอินกอนเครื่องบิน อยางนอย 3 ชั่วโมง โดยในสวนนี้หากเกิดความเสียหายใดๆบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการไม
รับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นใดๆทั้งสิ้น
กรณีที่ทานเปนอิสลาม ไมทานเนื้อสัตว หรือ แพอาหารบางประเภท กรุณาแจงเจาหนาที่เปนกรณีพิเศษ
กรณีผูเดินทางตองการความชวยเหลือเปนพิเศษ อาทิเชน ใชวีลแชร (WHEEL CHAIR) กรุณาแจงบริษัทฯ อยางนอย
7 วันก อนการเดินทาง หรื อตั้งแต ที่ทานเริ่มจองทัว ร เพื่อ ใหทางบริษัทประสานงานกั บสายการบินเพื่อจัด เตรีย ม
ลวงหนา กรณีมีคาใชจายเพิ่มเติม ทางบริษัทของสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริงที่เกิดขึ้นกับผูเดินทาง
กรุณาสงรายชื่อผูเดินทาง พรอมสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางทุกทานใหกับเจาหนาที่หลังจากชําระเงินกรณีที่
ทานเดินทางเปนครอบครัว (หลายทาน) กรุณาแจงรายนามคูนอนกับเจาหนาที่ใหทราบ
กรณีที่ออกบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เรียบรอยแลว มีรายละเอียดสวนใดผิด ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับผิดชอบไมวา
สวนใดสวนหนึ่ง หากทานไมดําเนินการสงสําเนาหนาแรกของหนังสือเดินทางใหทางบริษัทเพื่อใชในการออกบัตร
โดยสาร
หลังจากทานชําระคาทัวรครบตามจํานวนเรียบรอยแลว ทางบริษัทจะนําสงใบนัดหมายและเตรียมตัวการเดินทางให
ทานอยางนอย 3 หรือ 5 วัน กอนออกเดินทาง
อัตราทัวรนี้ เปนอัตราสําหรับบัตรโดยสารเครื่องบินแบบหมูคณะ (ตั๋วกรุป) ทานจะไมสามารถเลื่อนไฟลท วัน ไป หรือ
กลับสวนใดได จําเปนจะตองไป และ กลับ ตามกําหนดการเทานั้น หากตองการเปลี่ยนแปลงกรุณาติดตอเจาหนาที่เปน
กรณีพิเศษ
ทางบริษัทไมมีนโยบายจัดคูนอนใหกับลูกคาที่ไมรูจักกันมากอน เชน กรณีที่ทานเดินทาง 1 ทาน จําเปนตองชําระคา
หองพักเดี่ยวตามที่ระบุ
หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
สําหรับลูกคาที่เดินทาง 3 ทาน และ ตองการพักหองสําหรับ 3 ทาน อาจมีคาใชจายเพิ่มเติมไดในบางกรณี ขึ้นอยูกับ
โรงแรมที่คณะนั้นๆพักวามีหองรอบรับสําหรับ 3 ทาน หรือ (TRIPLE ROOM) หรือไม กรณีไมมี ทานจําเปนจะตอง
ชําระคาใชจายเพิ่ม (พักเดี่ยว) ตามจริง ยกเวนเด็กที่มีอายุต่ํากวา 12 ป ณ วันเดินทางกลับ
ฤดูหนาวในตางประเทศ มีขอควรระวัง สภาพอากาศจะมืดเร็วกวาปกติ สี่โมงเย็นก็จะเริ่มมืดแลว สถานที่ทองเที่ยว
ตางๆ จะปดเร็วกวาปกติ ประมาณ 1-2 ช.ม. การเดินทางควรเผื่อเวลาใหเหมาะสม และ หากมีสถานที่ทองเที่ยว
กลางแจง เวลาเดินบนหิมะ อาจลื่นไดตองใชความระมัดระวังในการเดินเปนอยางสูง หรือ ใชรองเทาที่สามารถเดินบน
หิมะได แวนกันแดดควร เมื่อแสงแดดกระทบหิมะจะสวางสะทอนเขาตา อาจทําใหระคายเคืองตาได
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงโปรแกรมไดตามความเหมาะสม เนื่องจากฤดูกาล สภาพภูมิอากาศ เหตุการทาง
การเมือง การลาชาของสายการบิน เงื่อนไขการใหบริการของรถในแตละประเทศ เปนตน โดยสวนนี้ทางบริษัทจะ
คํานึงถึงประโยชนของลูกคาเปนสําคัญ หากกรณีที่จําเปนจะตองมีคาใชจายเพิ่ม ทางบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา
เนื่องจากการเดินทางทองเที่ยวในครั้งนี้ เปนการชําระแบบเหมาจายขาดกับบริษัทตัวแทนในตางประเทศ ทางบริษัทจึง
ขอสงวนสิทธิ์ ไมสามารถขอรับเงินคืนไดในบริการบางสวน หรือ สวนใดสวนหนึ่งที่ทานไมตองการไดรับบริการ หาก

-

-

-

-

ระหวางเดินทาง สถานที่ทองเที่ยวใดที่ไมสามารถเขาชมได ไมวาดวยสาเหตุใดก็ตาม ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ
ไมสามารถคืนคาใชจายไมวาสวนใดสวนหนึ่งใหทาน เนื่องจากทางบริษัทไดทําการจองและถูกเก็บคาใชจายแบบเหมา
จายไปลวงหนาทั้งหมดแลว
กรณีที่ทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาเมือง ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาใชจายที่จะเกิดขึ้นตามมา และ จะ
ไมสามารถคืนเงินคาทัวรที่ทานชําระเรียบรอยแลวไมวาสวนใดสวนหนึ่ง
หากวันเดินทาง เจาหนาที่สายการบิน หรือ ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง ตรวจพบ หนังสือเดินทาง
(พาสปอรต) ของทานชํารุดแมเพียงเล็กนอย เชน เปยกน้ํา ขาดไปหนาใดหนาหนึ่ง มีหนาใดหนาหนึ่งหายไป มี
กระดาษหนาใดหนาหนึ่งหลุดออกมา มีรอยแยกระหวางสันของเลมหนังสือเดินทาง เปนตน ไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ทาง
สายการบิน หรือ เจาหนาที่ดานตรวจคนออก และ เขาเมือง มีสิทธิ์ไมอนุญาตใหทานเดินทางตอไปได ดังนั้นกรุณา
ตรวจสอบ และ ดูแล หนังสือเดินทางของทานใหอยูในสภาพดีอยูตลอดเวลา ขณะเดินทาง กรณีชํารุด กรุณาติดตอ
กรมการกงสุลกระทรวงการตางประเทศเพื่อทําหนังสือเดินทางฉบับใหม โดยใชฉบับเกาไปอางอิง และ ยืนยันดวย
พรอมกับแจงมาที่บริษัทเร็วที่สุด เพื่อยืนยันการเปลี่ยนแปลงขอมูลหนังสือเดินทาง หากทานไดสงเอกสารมาที่บริษัท
เรียบรอยแลว กรณีที่ยังไมออกบัตรโดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) ทานสามารถเปลี่ยนแปลงไดไมมีคาใชจาย แตหากออกบัตร
โดยสาร (ตั๋วเครื่องบิน) เรียบรอยแลว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด ซึ่งโดย
สวนใหญตั๋วเครื่องบินแบบกรุปจะออกกอนออกเดินทางประมาณ 14-20 วัน ทั้งนี้ขึ้นอยูกับกระบวนการและขั้นตอนของ
แตละคณะ
เกี่ยวกับที่นั่งบนเครื่องบิน เนื่องจากบัตรโดยสาร (ตั๋ว) เปนลักษณะของคณะ (กรุป อัตราพิเศษ) สายการบิน ขอสงวน
สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งบนเครื่องบิน กรณีลูกคาเดินทางดวยกัน กรุณาเช็คอินพรอมกัน และ สายการบินจะพยายามที่สุด
ใหทานไดนั่งดวยกัน หรือ ใกลกันใหมากที่สุด
ขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหองพักในโรงแรมที่พัก เนื่องจากการวางแปลนแบบหองพักของแตละโรงแรมแตกตางกัน จึง
อาจทําใหหองพักแบบหองพักเดี่ยว (SINGLE) และหองคู (TWIN/DOUBLE) และ หองพักแบบ 3 ทาน (TRIPLE) จะ
แตกตางกัน บางโรงแรม หองพักแตละแบบอาจจะอยูคนละชั้นกัน (ไมติดกันเสมอไป)
ขอสงวนสิทธิ์การเก็บคาน้ํามันและภาษีสนามบินทุกแหงเพิ่ม หากสายการบินมีการปรับขึ้นกอนวันเดินทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การยกเลิกบิน , การ
ประทวง , การนัดหยุดงาน , การกอการจลาจล , ภัยธรรมชาติ , การนําสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัท

- บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ในการไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายระหวางการเดินทาง ไมวากรณีใดๆก็ตาม
และ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บคาใชจายตามจริง กรณีทานลืมสิ่งของไวที่โรงแรมและจําเปนตองสงมายังจุดหมาย
ปลายทางตามที่ทานตองการ
- รายการนี้ เ ป น เพี ย งข อ เสนอที่ ต อ งได รั บ การยื น ยั น จากบริ ษั ท ฯอี ก ครั้ ง หนึ่ ง หลั ง จากได สํ า รองโรงแรมที่ พั ก ใน
ตางประเทศเรียบรอยแลว โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามที่ระบุในโปรแกรม

** เมื่อทานชําระเงินคาทัวรใหกับทางบริษัทฯแลว ไมวาสวนใดสวนหนึ่งก็ตาม ทางบริษัทฯ จะถือวาทาน
ไดยอมรับเงื่อนไขขอตกลงทั้งหมดนี้แลว **

หนังสือเดินทาง หรือ พาสปอรต ตองมีอายุใชงานไดคงเหลือไมนอ ยกวา 6 เดือน ณ วันกลับ
** ขอขอบพระคุณทุกทาน ที่มอบความไววางใจ ใหเราบริการ **

