เกาหลี Shock 5 วัน 3 คืน
สายการบินแอร์เอเชียเอ็กซ์ (XJ) บินไฟท์เช้า – กลับค่ํา เที่ยวสุดคุ้ม
ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า / บริการน้ําดืม่ คลายร้อนวันละ 1 ขวด
ปั่น Rail Bike ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติอนั งดงาม
สนุกสุดมันส์....สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
เมนูพิเศษ “จาจังเมี่ยน” บะหมี่ดํา อาหารสุดฮิตตามซีรีย์เกาหลี - บุฟเฟต์ขาปูยักษ์
บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี
หมายเหตุ : ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ
**ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับท่านละ 30,000 วอน/ทริป , หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วตามดุลพินิจ*
สรุปการเดินทางโดยย่อ
โปรแกรมการเดินทาง
เช้า เที่ยง ค่ํา

วัน
1

กรุงเทพ - อินชอน

2

อินชอน - เกาะวอลมิโด - เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE

3

4

5

✈
✈ O

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม - Cosmetic Shop
O
- ตลาดทงแดมุน
ชมเทศกาลดอกซากุระ*** เพิ่มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระ
ในชํวงที่ดอกซากุระบานหรือชํวงประมาณวันที่ 10 - 15 เมษายน 60
*** - พระราชวังเคียงบ็อค - น้ํามันสนเข็มแดง - พลอยอเมทิส - Duty O
Free - คลองชองเกชอน - Trick eye & Ice museum - ช๎อปปิ้ง
ถนนฮงอิก
ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ

O

โรงแรมที่พัก

O RITZ SUWON HOTEL*3

O

O INTER CITY HOTEL*3

O

O INTER CITY HOTEL*3

✈

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพ - อินชอน
23.30 น. คณะมาพร๎อมกันที่ สนามบินดอนเมือง อาคาร 1 ชั้น 3 เคาน์เตอร์ 4 สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai
Air Asia X) เช็คอินกรุ๏ปของสายการบินโดยมีเจ๎าหน๎าที่ ให๎การต๎อนรับ และอํานวยความสะดวก
วันที่สองของการเดินทาง อินชอน - เกาะวอลมิโด - เกาะนามิ - ปั่น RAIL BIKE
02.20 น. ออกเดินทางสูํ เมืองอินชอน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต๎ โดย สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์
(Thai Air AsiaX) เที่ยวบินที่ XJ700
*ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกทีน่ ั่งบนเครื่อง เนื่องจากต๎องเป็นไปตามระบบของสายการบินซึ่งระบบการจองที่นั่ง
เป็นแบบสุํมที่นั่งวําง หากทํานมีความประสงค์ที่จะระบุที่นั่งบนเครื่อง หรือเปลี่ยนที่นั่ง จะมีคําใช๎จํายเพิ่มเติม
สามารถดูอัตราคําบริการได๎จากท๎ายรายการนี้*
Emergency call only : 0853642449
www.etravelway.com
BKK Tel:02748 6245 (auto) Fax: 027486246-7
www.twitter.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com
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09.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต๎ เวลาท๎องถิ่นเร็วกวําประเทศไทย 2 ชั่วโมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของทํานเป็นเวลาท๎องถิ่น) นําทํานผํานพิธีก ารตรวจคน
เข๎าเมืองและศุลกาก
แล๎วนําทํานเดินทางสูํ เกาะวอลมิโด (Wolmido Island) สถานที่พักผํอนริมทะเลและที่นัดพบของหนุํมสาว
ชาวเกาหลี ได๎ชื่อวําเป็นถนนสายวัฒนธรรมเลียบชายหาดที่มีความยาวเกือบ 1 กิโลเมตร วัยรุํนเกาหลีนิยมมา
โชว์ผลงานทางศิลป์ เชํน การวาดรูป, งานฝีมือ, การแสดงตํางๆ ให๎ทํานได๎อิสระชมบรรยากาศริมทะเลสุดโร
แมนติกให๎อาหารนกทะเล หรือ เลือกลองชิมปลาดิบ, ขนมพื้นเมืองเกาหลี, นั่งจิบกาแฟริมทะเลภัตตาคาร
คอฟฟี่ช๎อป กวํา 20 ร๎าน ให๎ทํานได๎ลองชิม
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จาจังเมียน”
“จาจังเมียน” หรือ บะหมี่ดาํ เป็นอาหารที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากในเกาหล
และอาหารทีพ่ บเห็นบ่อยครั้งในซีรีย์ภาพยนตร์เกาหลีดงั หลายๆ เรื่อง
บ่าย
นําทํานชม เกาะนามิ (Nami Island) ชมทิวทัศน์ซึ่งเคยใช๎เป็นสถานที่ถํายทําละครทีวี “WINTER LOVE
SONG” อันโดํงดังไปทั่วทั้งเกาหลีและเอเชีย เกาะนามินี้มีรูปรํางคล๎ายใบไม๎ ที่ลอยอยูํทางตอนเหนือของแมํน้ํา
ฮัน ทํานสามารถชมบรรยากาศรอบเกาะ เชํน การเดินเลํนเที่ยวชมสวนเกาหลี คาราวะสุสานนายพลนามิ เดิน
ผํานกลางแมกไม๎แหํงสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ผํานดงต๎นสน ดอกสน ต๎นเกาลัด เลือกนั่งที่ม๎านั่งริมฝั่งเพื่อชม
บรรยากาศโรแมนติคใต๎เงาไม๎ พร๎อมมีเวลาให๎ทํานได๎เก็บโลเคชั่นประทับใจ ให๎ทํานได๎อิสระเลือกชมฟาร์มเลี้ยง
นกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยูํบนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละครตามอัธยาศัยจนได๎เวลา
สมควรอําลาเกาะนามิ
จากนั้นทํานได๎สนุกสนานกับกิจกรรม ปั่นจักรยานบนรางรถไฟ Rail Bike มีจักรยานแบบนั่ง 2 คน และนั่ง
4 คน ให๎ทํานได๎สนุกสนานกับการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ โดยมีจักรยานราว 50 คัน ทั้ง 2 แบบคละกัน ปั่น
ไปตามรางรถไฟ ทํามกลางบรรยากาศธรรมชาติอันงดงาม
ค่ํา
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบูชาบู”
ที่พัก
โรงแรม Ritz Suwon Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - โซลทาวเวอร์ - ศูนย์โสม - Cosmetic Shop - ตลาดทงแดมุน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานเดินทางสูํ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ ซึ่งถูกขนานนามวําดิสนีย์แ ลนด์เกาหลี เป็นสวนสนุกกลางแจ๎งที่
ใหญํที่สุดของประเทศโดยมีบริษัทซัมซุงเป็นเจ๎าของ ตั้งอยูํทํามกลางหุบเขา ให๎ทํานได๎อิสระเที่ยวชมทํองไปกับ
โลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์แฝดคูํแรกของโลก ที่นี่ทํานจะพบเจ๎าป่าสิงโต และเสือสามารถอยูํด๎วยกันได๎
อยํางเป็นสุข ชมความนํารักของหมีที่สารถสื่อสารกับคนขับรถได๎เป็นอยํางดี หรือเข๎าสูํดินแดนแหํงเทพนิยาย
สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม๎เปลี่ยนไปตามฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุกกับเครื่องเลํนนานาชนิด อาทิเชํน
สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม๎ซึ่งกําลังบานสะพรั่งอวดสีสันเต็มสวน (ทั้ งนี้ขึ้นอยูํกับ
สภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทิวลิป , เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็นดอก
กุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็นสวนดอกลิลลี่, เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็นสวนดอก
เบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงตํางๆ ที่จัดตามตารางประจําวันด๎วยบั ตรเข๎าชมแบบ ONE DAY
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Emergency call only : 0853642449

TICKET
เลํ น ได๎ ทุ ก เครื่ อ งเลํ น ไมํ จํ า กั ด รอบ เลื อ กชมและเลื อ กซื้ อ ช๎ อ บปิ้ ง ของที่ ร ะลึ ก
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “คาลบี้”
บ่าย
นําทํานชม โซลทาวเวอร์ 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ําทะเล
นําทํานสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได๎รอบทิศ 360 องศาโดยสามารถมองได๎ถึง
เขาพูกักซัน และถ๎าหันไปยังทิศตรงข๎าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแมํน้ําฮันกัง *** ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์ ***
นําทํานสูํ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวําผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือวําเป็นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สุด
ชมวงจรชีวิตของโสมพร๎อมให๎ทํานได๎เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่ที่สุดและราคาถูกกวําไทยถึง 2 เทํา เพื่อนําไป
บํารุงรํางกาย หรือฝากญาติผู๎ใหญํที่ทํานรักและนับถือ
จากนั้นนําทํานชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดัง อาทิ
เชํน W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นต๎นนําทําน
เย็น
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์บาบีคิวสไตล์เกาหลี”
อิ่มอร่อยกับ “บุฟเฟ่ต์บาบีควิ สไตล์เกาหลี”
ที่พัก
โรงแรม Inter City Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่สี่ของการเดินทาง ชมเทศกาลดอกซากุระ - พระราชวังเคียงบ็อค - น้ํามันสนเข็มแดง – พลอยอเมทิส Duty Free - Trick eye &Ice museum - ช้อปปิ้งถนนฮงอิก
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานชม ถนนซากุระแห่งกรุงโซล หรือ ถนนยออิโด (Yeouido’s Streets) ที่มีต๎นซากุระกวํา 1,400 ต๎น
ในบริเวณนี้ เรียงรายเป็นทางยาวไปถึง 5.7 กิโลเมตร และจะเริ่มผลิดอกบานในชํวง สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน
เมษายนของทุกปี ซึ่งจะออกดอกสะพรั่งเต็มต๎นทุกปี อิสระให๎ทํานสัมผัสสีสันแหํงดอกซากุระ พร๎อมถํายรูป
เป็นที่ระลึกในบรรยากาศสุดโรแมนติค
*** เพิ่มโปรแกรม ชมเทศกาลดอกซากุระ ในชํวงที่ดอกซากุระบานหรือชํวงประมาณวันที่ 10 - 15 เมษายน
60 *** (เนื่องจากเทศกาลชมซากุระที่ถนนยออิโด แตํละปีจะการกําหนดวันเทศกาลขึ้นอยูํกับการพยากรณ์
การบานของดอกซากุระซึ่งอาจจะมีกําหนดการคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศในแตํละปี ขอสงวนสิทธิ์ในการ
ปรับเปลี่ยนรายการตามความเหมาะสม)
จากนั้นนําทํานชม พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเกําแกํที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร๎างขึ้นในปี ค.ศ.1394
โดยใช๎เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมั ยโบราณ โดยเป็นทั้งทีประทับและฐานอํานาจของพระเจ๎าแทโจ และ
ตํอเนื่องมาถึงกษัตริย์ในราชวงศ์โชซอล พระที่นั่งคึนชองจอน ถูกสร๎างขึ้นมาเพื่อเป็นที่วําราชการตํอมาคณะ
ปกครองเกาหลีของญี่ปุ่นได๎ สร๎างอาคารรัฐสภาขนาดยักษ์ขึ้นคั่น เพื่อต๎องการแสดงนัยเดํนชัดวําต๎องการตัด
ความผูกพันระหวํางพระราชวงศ์กับ ราษฎร อาคารหลังนี้ได๎ถูกรื้อถอนไปในโอกาสครบรอบ 50 ปี การปลด
แอกจากญี่ปุ่น ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตําหนักเคียวฮเวรู ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตําหนักถูก
สร๎างให๎ยื่นออกไปกลางสระน้ําที่เต็มไปด๎วยฝูงหงส์ สร๎างขึ้นเพื่อใช๎เป็นสถานที่สําหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน
พระราชวังที่ใหญํที่สุดของเกาหลี ประกอบด๎วยหมูํอาคารตํางๆ อาทิ พลับพลากลางน้ํา , ท๎องพระโรงที่ใช๎ออก
วําราชการฯลฯจากนั้น
กลางวัน บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”
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บ่าย

นําทํานชม ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึ่งจะใช๎ต๎นสนเข็มแดงจาก
ยอดเขาที่ประเทศ เกาหลีเหนือมาผลิตโดยใช๎เทคโนโลยีพร๎อมกับการวิจัยที่ประเทศเกาหลีใต๎ออกมา เป็น
น้ํามันสนเข็มแดง ภูมิประเทศ ของประเทศเกาหลีเป็นภูเขาประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ โดยกวําจะมาเป็น
น้ํามันสนเข็มแดงได๎ 1 แคปซูล ต๎องใช๎ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 กิโลกรัม มาสกัดเอาน้ํามันมาผลิตและวิจัย
ออกมาเป็นน้ํามันสนนี้
จากนั้นนําทํานสูํ โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมํวง ที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซึ่งชาวโสมเชื่อวําถ๎า
ได๎มีพลอยชนิดนี้ติดตัวไว๎ จะทําให๎มีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต จากนั้นนํา ทํานช๎อปปิ้งสินค๎าปลอดภาษี
ที่ห๎าง DUTY FREE
จากนั้นนําทํานชม Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ให๎ทํานได๎ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหมํ
ชมภาพวาดในลักษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิต ให๎ทํานได๎สัมผัสการถํายรูปแบบใหมํ เหมือนกับได๎เข๎ารํวม
เข๎าไปอยูํในสํวนหนึ่งของภาพเลยทีเดียว และนําทํานสูํ Ice Museum พิพิธภัณฑ์น้ําแข็ง
เย็น
จากนั้น อิสระช้อปปิ้งถนนฮงอิก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์”
เมนูพเิ ศษ...บุฟเฟ่ตข์ าปูยักษ์ (INTERNATIONAL BUFFET KING CRAB) ภัตตาคารบุฟเฟ่ต์พร้อม
ที่พัก
ขาปูยักษ์อลาสก้าและ อาหารทะเลสดๆหลากหลายชนิดให้เลือกรับประทานได้มากมายและเครื่องดื่ม
***ทั้งนี้รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยน***
โรงแรม Inter City Hotelระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า, เมืองโซล
วันที่ห้าของการเดินทาง ซุปเปอร์มาร์เก็ต - อินชอน - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทํานสูํ ทําอากาศยานนานาชาติอินชอน เพื่อนําทํานเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯ โดยระหวํางทางนําทําน
ช๎อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค๎าตํางๆ มากมายให๎เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เชํน กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป
ส า ห รํ า ย ข น ม ข บ เ คี้ ย ว ลู ก อ ม ผ ล ไ ม๎ ต า ม ฤ ดู ก า ล แ ล ะ ข อ ง ที่ ร ะ ลึ ก ตํ า ง ๆ
11.15 น. นําทํานเดินทางกลับสูํ กรุงเทพฯโดยสายการบิน ไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ (Thai Air Asia X)
14.50 น. เที่ยวบินที่ XJ701
เดินทางถึง สนามบินดอนเมือง โดยสวัสดิภาพ พร๎อมความประทับใจ
กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
หมายเหตุ 1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไมํรับผิดชอบตํอคําชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัท
ฯ ไมํสามารถควบคุมได๎ เชํน การนัดหยุดงาน, จลาจล,การลําช๎าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กอง
ตรวจคนเข๎าเมืองไมํอนุญาตให๎เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข๎าเมืองของแตํละประเทศไมํอนุญาตให๎เข๎าเมือง
รวมทั้งในกรณีที่ทํานจะใช๎หนังสือเดินทางราชการ (เลํมสีน้ําเงิน) เดินทาง หากทํานถูกปฏิเสธการเดินทางเข๎า
หรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทํองเที่ยว โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราคําบริการ โดยไมํต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
4. กรณีที่คณะไมํครบจํานวน 15 ทําน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษัทฯ จะแจ๎ง
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ให๎ทํานทราบลํวงหน๎า 14 วันกํอนการเดินทาง
5. เมื่อทํานทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือวําทํานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข๎อ
แล๎ว
ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนัน้ ทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษัทฯ จะคํานึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป๋า
3-7 / 7-11 / 8-12 / 9-13 มี.ค. 60
14-18 / 17-21 / 18-22 มี.ค. 60
22-26 / 25-29 มี.ค. 60
29มี.ค.-2เม.ย. / 30มี.ค.-3เม.ย. 60
6-10 / 7-11 / 8-12 เม.ย. 60
11-15 เม.ย. 60 (หยุดวันสงกรานต์)
13-17 เม.ย. 60 (หยุดวันสงกรานต์)
18-22 / 19-23 / 20-24 / 21-25 เม.ย. 60
22-26 / 26-30 เม.ย. 60
27เม.ย.-1พ.ค. / 28เม.ย.-2พ.ค. 60
(หยุดวันแรงงาน)
3-7 พ.ค. 60 (หยุดวันฉัตรมงคล)
9-13 / 10-14 / 11-15 / 12-16 พ.ค. 60
13-17 / 16-20 / 17-21 พ.ค. 60
18-22 / 19-23 / 20-24 / 23-27 พ.ค. 60
24-28 / 25-29 / 26-30 / 27-31 พ.ค. 60
30พ.ค.-3มิ.ย. / 31พ.ค.-4มิ.ย. 60
1-5 / 2-6 / 3-7 / 6-10 / 7-11 มิ.ย. 60
8-12 / 9-13 / 10-14 / 13-17 มิ.ย. 60
14-18 / 15-19 / 16-20 / 17-21
20-24 / 21-25 / 22-26 / 23-27
24-28 มิ.ย. / 27มิ.ย.-1ก.ค. 60
28มิ.ย.-2ก.ค. / 29มิ.ย.-3ก.ค. 60

ผู้ใหญ่พักห้อง
ละ 2 ท่าน
15,900.-

เด็กมีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่าน
15,900.-

เด็กมีเตียงพักกับ
ผู้ใหญ่ 2 ท่าน
15,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

5,900.-

21,900.25,900.27,900.-

21,900.25,900.27,900.-

21,900.25,900.27,900.-

21,900.25,900.27,900.-

5,900.5,900.5,900.-

18,900.-

18,900.-

18,900.-

18,900.-

5,900.-

21,900.-

21,900.-

21,900.-

21,900.-

5,900.-

17,900.-

17,900.-

17,900.-

17,900.-

5,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

5,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

5,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

16,900.-

5,900.-
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หมายเหตุ : สําหรับผู้เดินทางทีอ่ ายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาด้วย
***ราคาทัวร์ขา้ งต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
**บริการแจกน้ําดื่มวันละ 1 ขวดทุกวัน **
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
** ลูกค้าที่บินกับสายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์มีเงื่อนไขเพิ่มตามรายละเอียดด้านล่าง **

1. สายการบินไทยแอร์เอเชียเอ็กซ์ใช๎ระบบการจองที่นั่งเป็นแบบสุํมที่นั่งวําง อาจจะทําให๎ครอบครัวที่มาด๎วยกันไมํได๎นั่งติดกัน หากลูกค๎าเทํา
ได๎ประสงค์จะจองที่นั่งติดกันจะมีรายละเอียดการคําใช๎จํายในการซื้อที่นั่งเพิ่ม…ดังนี้
*หมายเหตุ...สําหรับผู้โดยสารที่ต้องการนั่งในโซน Quiet Zone และ บริเวณทางออกฉุกเฉินจะต้องมีคุณสมบัติตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
- ผู้โดยสารจะต้องมีอายุ 10 ปีขึ้นไป สําหรับที่นั่ง Quiet Zone
- ผู้โดยสารที่ไม่ได้เดินทางร่วมกับผู้โดยสารที่มีอายุต่ํากว่า 10 ปี (เด็กหรือทารก)
- มีความพร้อมทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อที่จะช่วยเหลือลูกเรือในกรณีฉุกเฉิน
- สามารถเข้าใจคําแนะนําในกรณีฉุกเฉินฉบับพิมพ์/คําพูดได้
- อายุ 15 ปีขึ้นไป สําหรับที่นั่งบริเวณทางออกฉุกเฉิน
- ไม่ใช่ผู้ที่กําลังตั้งครรภ์
- ไม่ได้ซื้อที่นั่งเสริม
สําหรับเหตุผลด้านความปลอดภัย ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ในการกําหนดที่นั่งใหม่บนเครื่อง หากผู้โดยสารไม่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์
ที่กล่าวไว้ข้างต้น
2. ทางแอร์เอเชียมีน้ําหนักกระเป๋าให้ท่านละ 20 กก. ต่อ 1 เที่ยวการเดินทาง ท่านใดประสงค์จะซื้อน้ําหนักเพิ่มกรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่
ณ วันจองทัวร์...อัตราค่าสัมภาระตามรายละเอียดด้านล่าง..
3. ส่วนลูกค้าที่จะซื้ออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับการกีฬา อาทิเช่น ไม้กอล์ฟ ต้องซื้อค่าสัมภาระเป็นค่าอุปกรณ์กีฬาเพิ่มเติมแยกจากค่า
สัมภาระ ตามรายละเอียดด้านล่าง
น้ําหนักขาไป /กลับ
20 KG
25 KG
30 KG
40 KG
ราคา [จ่ายเพิ่ม] บาท
500.750.1,100.ค่าอุปกรณ์กีฬา
900.1,150.1,250.1,550.** ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับซื้อน้ําหนักเพิ่มหลังจากทําการจองแล้ว ถ้าลูกค้ามีน้ําหนักเกินกําหนดต้องจ่ายค่าสัมภาระเพิ่มหน้า
เคาน์เตอร์ตามอัตราที่สายการบินกําหนดคือ...
- ออกเดินทางจาก สนามบินดอนเมือง น้ําหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ 500 บาท / ท่าน / เทีย่ ว
ออกเดินทางจาก สนามบินอินชอน น้ําหนักเกินกว่ากําหนด คิดกิโลละ 18,000 วอน / ท่าน / เที่ยว
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การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มา
ท่องเทีย่ วโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทํองเที่ยว ซึง่ สมควรที่นําติดตัวไปแสดงด๎วย เชํน บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู๎จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหวํางการทํองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด๎วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไมํมีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตตํางประเทศ เชํน Visa Card,
American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต๎องนําติดตัวไปด๎วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให๎เจ๎าหน๎าที่
ทราบวําทํานคือนักทํองเที่ยว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากทํานยังอยูใํ นระหวํางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู๎ปกครอง เชํน บิดา มารดา ป้า น๎า
อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหมํ ควรนําพาสปอร์ตเกําเย็บเลํมคูํกับพาสปอร์ตใหมํหรือนําติดตัวไปด๎วย
5. การแตํงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทํองเที่ยว ไมํควรสวมใสํรองเท๎าแตะ
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. คําบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๏ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว๎เรียบร๎อยแล๎ว
2. คําที่พัก 3 คืน ห๎องละ 2 - 3 ทําน
3. คําเข๎าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน๎าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท๎องถิ่นผู๎ชํานาญเส๎นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัติเหตุวงเงินทํานละ200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
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6. สัมภาระน้ําหนักไมํเกินทํานละ 20 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. คําทําหนังสือเดินทางไทย
2. ราคารวมภาษีมูลคําเพิ่ม 7%
3. คําใช๎จํายสํวนตัว อาทิ คําอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ คําซักรีด คําโทรศัพท์ เป็นต๎น
4. คําน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกวําสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
5. วีซําเข๎าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู๎เดินทางถือหนังสือเดินทางตํางด๎าว หรือ ประเทศที่ที่ต๎องทําวีซําเข๎าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต๎
คําธรรมเนียมการยื่นวีซําทํานละ 1,400 บาท สําหรับผู๎ที่ถือหนังสือเดินทางตํางด๎าว จะต๎องทําเรื่องแจ๎ง เข๎า-ออก หรือ Re-Entry
ด๎วยตนเองเทํานั้นกํอนการสํงเอกสารยื่นวีซํา
6. คําทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 30,000 วอน ตํอทํานตํอทริป
การสํารองที่นั่ง
1. กรุณาชําระคํามัดจําทัวร์ 10,000 บาท/ทําน ภายใน 2 วันทําการนับจากวันจองทัวร์ (ที่นั่งจะยืนยันเมื่อได้รับเงินมัดจําแล้วเท่านั้น)
2. คําทัวร์สํวนที่เหลือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 21 วันทําการ(ในชํวงปกติ) หรือชําระกํอนการเดินทางไมํน๎อยกวํา 25 วันทําการ
(ในชํวงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเรํงออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ
3. เมือ่ ทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงื่อนไขและข๎อตกลงตําง ๆ
ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู๎โดยสารที่ไมํได๎ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู๎ยื่นวีซําให๎ เมื่อผลวีซําผํานแล๎วมีการยกเลิกการเดินทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนคํามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 15-45 วันทําการ เก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3. ยกเลิกกํอนการเดินทาง 7-14 วันทําการ เก็บคําใช๎จําย 80% ของราคาทัวร์ ตํอทําน
4. ยกเลิกการเดินทางน๎อยกวํา 1-7 วันทําการ เก็บคําใช๎จํายทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข๎า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต๎ ไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไมํสามารถเดินทางได๎ จะต๎องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัท
ฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของทํานไปยังคณะตํอไป แตํทั้งนี้ทํานจะต๎องเสียคําใช๎จํายที่ไมํสามารถเรียกคืนได๎คือคําธรรมเนียมใน
การมัดจําตั๋วทํานละ 10,000 บาทและคําใช๎จํายอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ที่ต๎องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคํามัดจําที่พกั โดยตรงหรือโดยการผํานตัวแทน
ในประเทศหรือตํางประเทศและไมํอาจขอคืนเงินได๎ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชํน Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืน
เงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัททําธุรกิจเพือ่ การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่าน
การตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
8. เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว ถ๎าทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไมํเดินทาง
พร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์ ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการและเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น
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เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมํอาจแก๎ไขได๎
2. บริษทั ฯ ไมํรับผิดชอบคําเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูํนอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั ฯหรือคําใช๎จํายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ๎อม เชํน การเจ็บป่วย, การถูกทําร๎าย, การสูญหาย, ความลําช๎า หรือจาก
อุบัติเหตุตํางๆ
3. หากทํานถอนตัวกํอนรายการทํองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานสละสิทธิ์และจะไมํรับผิดชอบคืนคําบริการทีท่ ํานได๎
ชําระไว๎แล๎วไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษทั ฯ จะไมํรับผิดชอบตํอการห๎ามออกนอกประเทศ หรือ ห๎ามเข๎าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไมํถูกต๎อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข๎อเสนอที่ต๎องได๎รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได๎สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตํางประเทศเป็นที่เรียบร๎อย แตํอยํางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได๎ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกลําว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนํวยงานที่เกี่ยวข๎อง จนมีการยกเลิก ลําช๎า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ฯขนสํง หรือ หนํวยงานที่ให๎บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให๎ แตํจะไมํคืนเงินให๎
สําหรับคําบริการนั้นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไมํมีสิทธิ์ในการให๎คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู๎มี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเทํานัน้
9. หากไมํสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได๎ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลําช๎า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไมํมีการคืนเงินใดๆทัง้ สิ้น แตํทั้งนีท้ างบริษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให๎ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไมํแจ๎งให๎
ทราบลํวงหน๎า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข๎าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในตํางประเทศปฏิเสธมิให๎เดินทางออกหรือเข๎าประเทศที่
บริษทั ระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไมํคืนคําบริการไมํวํากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษทั ฯ รับเฉพาะผู๎มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อทํองเที่ยวเกาหลีเทํานั้น
12. เที่ยวบิน และรายการทํองเที่ยวอาจมีการเปลีย่ นแปลงได๎ตามความเหมาะสม โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
13. เมื่อทํานตกลงชําระเงินคําบริการไมํวําทั้งหมดหรือบางสํวนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะถือวําทํานได๎ยอมรับในเงือ่ นไขและ
ข๎อตกลงตําง ๆ ที่ได๎ระบุไว๎ทั้งหมดนี้แล๎ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทีพ่ ักแตกตํางกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พกั ทาง
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ๎างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการทํองเที่ยวเทํานั้น
โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสํวนใหญํจะเป็นแบบห๎องพักคูํ (Twin หรือDouble) ในกรณีทที่ ํานมีความประสงค์จะพักแบบ3ทําน
ขึ้นอยูกํ ับข๎อจํากัดของห๎องพักและการวางรูปแบบของห๎องพักของแตํละโรงแรม ซึ่งมีความแตกตํางกันอาจจะทําให๎ทํานไมํได๎ห๎องพัก
ติดกัน และไมํสามารถเสริมเตียงได๎ตามที่ต๎องการโรงแรมหลายแหํงจะไมํมีเครือ่ งปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยูํในแถบที่มี
อุณหภูมิต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะให๎บริการในชํวงฤดูร๎อนเทํานั้น
15. กระเป๋าสัมภาระตํางๆถือเป็นทรัพย์สินสํวนตัวของทําน ทางบริษทั จะไมํรับผิดชอบตํอความเสียหายสูญหายลําช๎า หรืออุบัติเหตุตํางๆ
ใดๆทั้งสิ้น
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16.

เมื่อทํานออกเดินทางไปกับคณะแล๎ว หากทํานงดการใช๎บริการรายการใดรายการหนึง่ หรือไมํเดินทางพร๎อมคณะถือวําทํานสละสิทธิ์
ไมํอาจเรียกร๎องคําบริการ และเงินมัดจําคืน ไมํวํากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง
โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่าย
ที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ์ราคานีเ้ ฉพาะนักทํองเที่ยวชาวไทยและทํองเที่ยวเป็นหมูํคณะแบบ Join Tour เทํานั้น กรณีต๎องการตัดกรุ๏ป
เหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครัง้ หากเป็นนักทํองเที่ยวชาวตํางชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บคําใช๎จํายเพิ่ม ทํานละ 4,000 บาท
18. ในระหวํางทํองเที่ยวจะมีชํางภาพมาถํายรูปและชํวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท๎ายของการเดินทาง
ชํางภาพจะนําภาพถํายมาจําหนํายหากวําทํานใดสนใจสามารถซื้อได๎แตํถ๎าทํานใดไมํสนใจก็ไมํต๎องซื้อทั้งนีข้ ึ้นอยูํกับความพึงพอใจของ
ทําน ทางบริษัททัวร์ไมํมกี ารบังคับให๎ซื้อแตํอยํางใดแตํเป็นการบอกกลําวลํวงหน๎าเพื่อให๎ผุ๎เดินทางได๎รับทราบ
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนัน้ ทางบริษัทฯจะ
ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระสําหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ทํองเที่ยวพร๎อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ไมํสามารถรับผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ , โจรกรรม, วินาศกรรม,
อัคคีภัย, การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวํางประเทศ, การนัดหยุดงาน, ความ
ลําช๎าของเที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท๎องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซําจากกงสุล และ / หรือ สํวนงานที่เกี่ยวข๎องกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถึงผู๎มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไมํจําต๎องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่ง
อยูํเหนือการควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหวํางการเดินทางทํองเที่ยวทั้งใน หรือ ตํางประเทศ แตํทางบริษัทฯ มีความคุ๎มครอง
และประกันอุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู๎รํวมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ๎าหน๎าที่ตรวจคนเข๎าเมืองของประเทศไ ทย
และ/หรือ ตํางประเทศ มิให๎เดินทางออก หรือ เข๎ าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู๎เดินทาง ไมํปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ด๎านการความคุมโรคติดตํอเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไมํคืนคําใช๎จํายใดๆ
รายละเอียดด๎านการเดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได๎ตามความจําเป็ น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต๎องแจ๎งให๎ทราบลํวงหน๎า
ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิดังกลําว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของทํานผู๎มีเกียรติ ซึ่งรํวมเดินทางเป็น
สําคัญ
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