เที่ยวคุ้ม 2 ประเทศ เกาหลี - ฮอกไกโด 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินประจาชาติเกาหลี โคเรียนแอร์ (โหลดนาหนักกระเป๋า 23 กิโลกรัม)

ข้อแนะนาประกอบการตัดสินใจ

 โปรแกรมทัวร์คัดสรรสถานที่ท่องเที่ยวมาอย่างดี เส้นทางการเดินรถไม่ย้อนทาให้ไม่เสียเวลา
 โปรแกรมนีรวบรวมสถานที่เที่ยวชื่อดังมากมายอาทิ เช่น พระราชวังเคียงบก หมูบ่ ้านบุกชอนฮันอก ช้อปปิ้ง
เมียงดง คลองโอตารุ สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ บ่อนาสีฟ้าบิเอะ
 พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
อัตรานีไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น, คนขับรถ ที่คอยบริการเรา ประมาณ 1,500 บาท ต่อทริป ต่อท่าน
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย ขึนอยู่กับความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน
หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทังหมด
กาหนดการเดินทาง ระหว่างเดือน ธ.ค.62-มี.ค.63
ราคาเริม่ ต้นที่ 35,900.สรุปการเดินทางโดยย่อ
โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง

ค่า

โรงแรมที่พัก
-

1

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)







2

สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ - พระราชวังเคียงบกกุง - หมู่บ้านบุก
ชอนฮันอก - เมียงดง







HOTEL IN INCHEON หรือ
เทียบเท่า

3

สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น - โอตารุ
- โรงงานเป่าแก้ว - พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี - โรงงานช๊อกโกแลต







HOTEL RAFIANATO SAPPORO
หรือเทียบเท่า

4

สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ - บ่อนาสีฟ้าบิเอะ - นาตกชิโรฮิเงะ - ซัปโปโร โรงงานเบียร์ - ย่านซูซูกิโนะ - ดิวตีฟรี - พิเศษ !! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์







HOTEL RAFIANATO SAPPORO
หรือเทียบเท่า

5

สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น - สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ กรุงเทพฯ
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วันแรก
22.00 น.

วันที่สอง
01.00 น.
08.25 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชัน 4 ประตูหมายเลข 6 เคาน์เตอร์ M สายการบิน KOREAN AIRLINES เพื่อเตรียมตัว
เดินทาง และผ่านขันตอนการเช็คอิน โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับและอานวยความสะดวกเรื่องกระเป๋าสัมภาระและ
เอกสารการเดินทาง
สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-พระราชวังเคียงบกกุง-หมู่บ้านบุกชอนฮันอก-เมียงดง
ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เที่ยวบินที่ KE 0654
(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5.30 ชั่วโมง)
ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นาท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากร
พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็นทั้งสัญลักษณ์ และแหล่งท่องเที่ยวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังที่มี
ขนาดใหญ่และเก่าแก่ที่สดุ ในกรุงโซล สร้างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิมทีนั้นภายในพระราชวังมีอาคาร
และตาหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปุ่น อาคารส่วนใหญ่ก็ได้ถูกทาลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลัง
เท่านั้น พระราชวังเคียงบกกุงนั้นขึน้ ชื่อว่า เป็นพระราชวังที่สวยงามที่สุด เนื่องจากฉากหลังของพระราชวังนั้นเป็นเขาพูกักซาน จึง
ทาให้ดูยิ่งใหญ่อลังการเป็นอย่างมาก
คาว่า “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวังแห่งพรที่มีแสงสว่าง ภายในบริเวณของพระราชวังแห่งนี้มีสถาปัตยกรรมที่น่าสนใจดังนี้คือ
“พระที่นั่งคึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซึ่งตั้งอยู่ภายในบริเวณสระน้า มี
ทัศนียภาพที่สวยงามมาก นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านบุกชอนฮันอก (Bukchon Hanok Village) เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของ
เกาหลี ท่ามกลางตึกรามบ้านช่องที่ทันสมัยของกรุงโซลนั้น หมู่บ้านแห่งนี้ก็ยังคงรักษาอาคารบ้านเรือนในสมัยโบราณ มีกลิ่นอาย
ของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะสาหรับคนที่ชอบสถานที่ท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ หมู่บ้านบุกชอนฮันอกถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยว
อีกแห่งหนึ่งที่เมื่อนักท่องเที่ยวได้ไปเยือนแล้ว จะได้พบกับบ้านของขุนนางระดับสูงของเกาหลีในสมัยก่อน ภายในหมู่บ้านมีอาคาร
แบบดั้งเดิมของเกาหลีกว่า 100 หลัง (รูปแบบบ้านแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮันอก(hanok)) ซึ่งเก่าแก่มาตั้งแต่สมัยโชซอน
ส่วนชื่อ บุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ซึ่งตั้งตามตาแหน่งที่อยู่ทางทิศเหนือของสถานที่สาคัญ 2 แห่งของกรุง
โซล คือ คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon Stream) กับ จงโร (Jongno)

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (อาหารท้องถิ่น)
นาทุกท่านช้อปปิ้ง ย่านช้อปปิ้งเมียงดง ตั้งอยู่ใจกลางกรุงโซล เป็นย่านช้อปปิ้งที่ฮิตและคักคักทีส่ ุดของกรุงโซล ดึงดูดนักท่องเที่ยว
ได้มากกว่า 1 ล้านคนต่อวัน อีกทั้งยังสามารถเดินทางได้สะดวก นับว่าเป็นศูนย์กลางของการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมเลย
ทีเดียว ภายในตลาดเมียงดงเต็มไปด้วยร้านค้า และร้านอาหารนับไม่ถ้วน เป็นหนึ่งในสถานที่ยอดฮิตของนักท่องเที่ยวและนักช้อป
โดยห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ทสี่ ุด ได้แก่ ห้างลอตเต้(Lotte) กับห้างชินเซแก (Shinsegae) ส่วนร้านค้าอืน่ ๆก็ตั้งอยู่ทุกซอกมุม รวมถึง
แผงลอยริมถนนที่จาหน่ายเสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสาอาง สินค้าอื่นๆในราคาไม่แพง และอาหารว่างแสนอร่อย โดยเจ้าของร้าน
ส่วนใหญ่สามารถพูดภาษาอังกฤษ ญี่ปุ่น จีน และไทยได้
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
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วันที่สาม
เช้า
10.05 น.
12.45 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า
วันที่สี่
เช้า

 นาคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL IN INCHEON หรือเทียบเท่า
สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น- โอตารุ-โรงงานเป่าแก้ว
พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี-โรงงานช็อกโกแลต
รับประทานอาหารเช้า (อูด้ง)
เดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เที่ยวบินที่ KE 0765
เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น
นาทุกท่านเดินทางสู่ เมือง โอตารุ เมืองขนาดเล็กตั้งอยู่ไม่ไกลจากซัปโปโร ในอดีนเคยเป็นเมืองท่าประมงที่สาคัญ ทาให้ตึกรางบ้าน
ช่องของเมืองนี้ส่วนใหญ่เป็นโกดังเก่า
หลังจากนั้นพาทุกท่านชมโรงงานเป่าแก้ว เรียนรู้เทคนิคการทาแก้วชื่อดังของเมืองโอตารุ โดยจุดเด่นของเครื่องแก้วคือมีสีสันสดใส

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
เดินทางสู่พิพิธภัณฑ์กล่องดนตรี ที่นี่เป็นแหล่งรวบรวมกล่องดนตรีสารพัดรุปแบบ หลากหลายสไตล์ ลักษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3
ชั้น ภายนอกถูกสร้างขึ้นจากอิฐแดง และโครงสร้างภายในทาด้วยไม้ พิพิธภัณฑ์แห่งนี้สร้างขึ้นในปี 1910 โดยได้รับอิทธิพลจากชาว
ยุโรปที่เข้ามาตั้งรกรากที่นี่ในสมัยก่อน จนในปัจจุบันกลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีที่มีอายุร้อยกว่าปีที่โด่งดังที่สุดของญี่ปุ่น
หลังจากนั้นให้ท่านได้เยี่ยมชมโรงงานช็อกโดแลตชื่อดังของฮอกไกโด SHIROI KOIBITO
รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร
 นาคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL RAFIANATO SAPPORO หรือเทียบเท่า
สวนสัตว์อาซาฮิคาวะ - บ่อนาสีฟ้าบิเอะ - นาตกชิโรฮิเงะ - ซัปโปโร - โรงงานเบียร์ - ย่านซูซูกิโนะ - ดิวตีฟรี พิเศษ !! บุฟเฟ่ห์ขาปูยักษ์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาทุกท่านเดินทางสู่ สวนสัตว์อะซาฮิยาม่า (Asahiyama Zoo) ตั้งอยู่ในเมือง อะซาฮิกาว่า (Asahikawa สิ่งที่ทาให้สวนสัตว์แห่ง
นี้มีชื่อเสียงมากๆ คือทางสวนสัตว์อนุญาตให้ผเู้ ข้าชมได้เข้าชมสัตว์นานาชนิดจาก
หลากหลายมุมมอง จนกลายมาเป็นเอกลักษณ์สาคัญทีเ่ วลาใครคิดถึงจะต้องนึกถึงที่นี่ก่อน
เสมอแถมยังแตกต่างกว่าที่อื่นๆ โดยสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นไฮไลท์เด็ดของที่นี่นั่นก็คือ “อุโมงค์
แก้วเพนกวิน” ซึ่งจะเป็นอุโมงค์ทจี่ ะผ่านบริเวณสระว่ายน้าของเจ้าฝูงเพนกวินทั้งหลาย
ทาให้เราเหมือนได้เข้าไปใกล้ชิดกับเจ้าเพนกวินได้ อีกหนึ่งไฮไลท์คือ“โดมแก้วขนาดเล็ก”
ซึ่งจะตั้งอยู่ตรงกลางของโซนหมีขวั้ โลกและหมาป่า ทาให้เราได้เห็นเจ้าสัตว์ทไี่ ม่ได้เห็นง่ายๆอย่างหมีขนั้ โลกและหมาป่ากันแบบ
ระยะใกล้ๆ โดยเฉพาะในช่วงฤดูหนาว ทางสวนสัตว์จะมีการนาเหล่าเพนกวิ้นออกมาเดินโชว์ตัวท้าลมหนาวกันอย่างสนุกสนาน ไน
อกจากนั้นยังมีโซนจัดแสดงนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกับสัตว์ป่าพื้นเมืองของฮอกไกโด อย่าง กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน
โดยเฉพาะเครนที่ตอนนี้หาดูทไี่ หนไม่ได้อีกแล้วเนื่องจากตอนนี้ได้สูญพันธุ์ไปแล้ว และสัตว์อื่นๆจากทั่วทุกมุมโลก อาทิ หมีขั้วโลก
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เที่ยง

บ่าย

ค่า

วันที่ห้า
เช้า
14.00 น.
17.15 น.
18.50 น.
22.55 น.

ลิง (apes) แมวใหญ่ และยีราฟ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

พาทุกท่านเดินทางสู่ เมืองบิเอะ โดยเมืองแห่งนี้มีภูมิทัศน์ทางธรรมชาติที่งดงาม รายล้อมไปด้วยภูเขาและทุ่งนาอันกว้างใหญ่
ถ่ายรูปกับบ่อนาสีฟ้า BLUE POND เป็นบ่อน้าที่ถูกกักไว้จากการสร้างเขื่อนเพื่อป้องกันโคลนถล่มบริเวณภูเขาไฟในแถวนั้น การที่
น้าในบ่อมีสีฟ้าสดกว่าบ่อน้าทั่วไปๆ ก็เป็นเพราะอลูมิเนียมไฮดรอกไซด์จากการปะทุของภูเขาไฟที่อยู่ในน้าได้สะท้อนกับแสงแดดที่
ส่องลงมา ซึ่งคาว่า “Aoi-ike” ในภาษาญี่ปุ่นนั้นแปลเป็นไทยได้ว่า “บ่อน้าสีฟ้า” นั่นเอง ใกล้ๆกันจะมีน้าตกชิโรฮิเงะ ที่ขึ้นชื่อว่ามี
ความสวยงามและอากาศบริสุทธิ์อยู่ด้วย
เดินทางสู่เมืองซัปโปโร นาท่านชมโรงงานเบียร์ (Sapporo Beer Museum) นับเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าจะไปปักหมุด
มากๆและน่าจะถูกใจคอเบียร์อย่างแน่นอน เพราะฮอกไกโดนั้นขึ้นชื่อว่าเป็นแหล่งผลิตเบียร์ครั้งแรกของประเทศญี่ปุ่น เมืองซัปโป
โรจึงเป็นแหล่งผลิตที่เก่าแก่ที่สุดและเป็นยี่ห้อที่นิยมที่สุดในประเทศ ซึ่งมีการกลั่นเบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยัง
ส่งออกไปทั่วโลกอีกด้วย ช้อปปิ้งที่ย่านซูซูกิโนะ(Susukino) นับเป็นย่านที่เต็มไปด้วยแหล่งบันเทิงที่โด่งดังมากที่สุดของเมืองซัป
โปโร(Sapporo) อีกทั้งยังเรียกได้ว่าเป็นย่านบันเทิงที่ใหญ่ที่สุดในทางตอนเหนือของญี่ปุ่น บอกเลยว่าอยากมาบันเทิงเริงใจยามค่า
คืนสัมผัสไลฟ์สไตล์แบบคนญี่ปุ่นแท้ๆต้องมาที่นี่ให้ได้ เพราะเต็มไปด้วยร้านค้า บาร์ ร้านอาหาร ร้านคาราโอเกะ และตู้ปาจิงโกะ
รวมกว่า 4,000 ร้าน บางร้านนี่เปิดจนถึงเที่ยงเที่ยงคืน แต่ถ้าท้องหิวเรียกร้องอยากลิ้มรสของอร่อยต้องมาตาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวราเมน
Yokochoที่ตั้งอยู่บริเวณซอยแคบๆ ซึ่งบอกเลยว่าราเมน Yokochoนี่มีชื่อเสียงโด่งดังมากทีเดียว พาท่านเลือกซื้อของปลอดภาษีที่
ดิวตีฟรี
รับประทานอาหารค่า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือภัตตาคาร
พิเศษ !!! บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์
 นาคณะเข้าสู่ที่พัก HOTEL RAFIANATO SAPPOROหรือเทียบเท่า
สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น- สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้-กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ
ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เที่ยวบินที่ KE0766
เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลี
ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เที่ยวบินที่ KE0653
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

** หากท่านที่ต้องออกตั๋วภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครังก่อนทาการออกตั๋วเนื่องจาก
สายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
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**ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*

อัตราค่าบริการ ต่อท่าน
งดแถมกระเป่า

ผู้ใหญ่
ห้องละ 2-3 ท่าน

9-13 ธันวาคม 2562
13-17 มกราคม 2563
17-21 กุมภาพันธ์ 2563
16-20 มีนาคม 2563

36,900
36,900
35,900
35,900

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็ก
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
พักเดี่ยว
มีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
เพิ่ม
(เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี) (เด็กอายุไม่เกิน 12 ปี)
36,900
35,900
6,500
36,900
35,900
6,500
35,900
34,900
6,500
35,900
34,900
6,500

ราคาทัวร์
ไม่รวมตั๋ว
19,000
19,000
18,000
18,000

*** เด็ก INFRANT อายุน้อยกว่า 2 ปี ราคา 8,500 บาท ***

คาแนะนา สาหรับผู้เดินทางทีไ่ ม่ได้อยู่จังหวัดเดียวกับสนามบินที่ทริปเดินทาง และ/หรือ จาเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบิน หรือการ
เดินทางรูปแบบอื่นๆ มายังสนามบินที่ทริปเดินทาง ก่อนออกตั๋วเครื่องบิน ภายในประเทศ / ระหว่างประเทศ หรือซื้อตั๋วรถไฟ หรือ
ซื้อตั๋วรถโดยสาร ฯลฯ หรือมีการจองห้องพัก ล่วงหน้าก่อนวันเดินทางจริง ควรสอบถามยอดจองทัวร์ และตารางเวลาการเดินทาง
ของทัวร์ที่ท่านจอง ที่แน่นอนจากเจ้าหน้าที่เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อเป็นการป้องกัน มิให้เกิดข้อผิดพลาดขึ้นกับท่านในภายหลัง
ทั้งนี้ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่อาจเกิดขึ้น หากท่านได้มีการจองการเดินทางดังกล่าวมายัง
สนามบินที่ทริปเดินทาง โดยยังไม่ได้รับการยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ

หลังจากท่านทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านเข้าใจ และพร้อมปฏิบัตติ ามเงื่อนไขดังกล่าวเพื่อ
ประโยชน์ของผู้เดินทาง โปรดศึกษาเงื่อนไขการจองทัวร์ และการยกเลิกทัวร์ ที่ระบุในรายการทังหมด
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจานวน 25 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจานวนดังกล่าว
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
2. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุ๊ปมีการ
คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
การชาระค่าบริการ
1. กรุณาชาระค่ามัดจาทัวร์ 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 2 วันทาการนับจากวันจองทัวร์ พร้อมส่งสาเนาหน้าหนังสือเดินทาง (ที่
ไม่หมดอายุภายใน 6 เดือน นับจากวันเริ่มเดินทาง/หนังสือเดินทางเล่มใหม่สามารถเดินทางได้เลย) และหลักฐานโอนเงินมาได้ที่
Fax 0 2116 6423
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 35 วันทาการ (ในช่วงปกติ) หรือชาระก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วัน
ทาการ (ในช่วงเทศกาล หรือเมื่อสายการบินเร่งออกบัตรโดยสาร) หรือตามวันเรียกเก็บเงินที่ระบุ (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ
ชาระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจาหรือชาระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใดผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือ
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ยกเลิกการเดินทาง)
- ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
* กรณีจองทัวร์ล่วงหน้าน้อยกว่า 30 วันทาการ โปรดชาระค่าทัวร์ยอดเต็มจานวน
การยกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วันทาการ คืนเงินมัดจาทั้งหมด
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วันทาการ หักเงินมัดจา 15,000 บาท/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วันทาการ หักมัดจา 50 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วันทาการ หักมัดจา 80 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์/ท่าน
-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วันทาการ หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอร์เซ็นของค่าทัวร์ / ท่าน
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศไต้หวันโดยผิดกฎหมายและใน
ขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและไต้หวัน ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการ
ตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
อัตราค่าบริการนีรวม
 ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน้ามันเชื้อเพลิง
 ค่ารถโค้ชมาตรฐาน ท่องเที่ยวตามโปรแกรมที่ระบุ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆตามที่ระบุไว้ในโปรแกรม
 ค่าโรงแรมที่พักระดับ โดยพักเป็นห้องแบบ Twin / Double ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจ
จัดเป็นเตียงเสริมแทน,
 ค่าอาหารตามที่ระบุในรายการ
 ค่าประกันการเดินทางอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
–หากมีความประสงค์จะเพิ่มความคุ้มครองในกรณีสัมภาระในการเดินทางสูญหายตลอดจนความล่าช้าของสัมภาระและ
เที่ยวบินกรุณาสอบถามทางบริษัททัวร์อีกครั้ง
 น้าดื่มท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วัน
 น้าหนักกระเป๋า สาหรับโหลด 23 กิโลกรัม กระเป๋าถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัมต่อท่าน
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทเดินทางพร้อมทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตราค่าบริการนีไม่รวม
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 ค่าทาหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 ค่าวีซ่าสาหรับชาวต่างชาติ
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 ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์พิเศษภายในห้องพัก
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก ค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯ จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานได้
เฉพาะอาหารทะเลเพียงอย่างเดียว ท่านต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม
เป็นธรรมเนียมปฏิบัติในการท่องเที่ยว นักท่องเที่ยวควรทิปแก่มัคคุเทศก์ท้องถิ่น+คนขับรถ ที่คอยบริการเรา โดยประมาณ
หรือประมาณ 1,500 บาท ต่อทริป/ท่าน
ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทยไม่ได้รวมอยู่ในค่าทิป ขึนอยู่กับความพึงพอใจของลูกทัวร์ทุกท่าน

BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay

tour.bkk@etravelway.com

www.etravelway.com
VS161019

www.etravelway.com/+

Page 7 of 9

Emergency call only : 0853642449

เพื่อการเดินทางอย่างอุน่ ใจ หรือ เพื่อคนที่เรารัก..
ด้วยประกันการเดินทางเสริม ในเอเชีย ที่เพิ่มความคุ้มครองได้มากขึน...
สนใจ “ประกันภัยการเดินทางทั่วโลก” โปรดแจ้งเจ้าหน้าที่ ผู้ดูแลการจองทัวร์ ล่วงหน้าก่อนเดินทาง ไม่น้อยกว่า
1 สัปดาห์ และกรุณาชาระค่าประกันภัยการเดินทาง ยอดเต็มจานวน หลังจากส่งรายชื่อผูเ้ อาประกันภัยแล้ว

ซือประกันภัย โทร 0 2116 6395 (auto)

หมายเหตุ / Remark
* อ.บ. 1 หมายถึง การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวร สิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ /
Loss of, dismemberment, loss of sight or total permanent disability.
** ข้อ 2.1 *** ข้อ 2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่าย สาหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรก นับจากเดินทางกลับถึง
ประเทศไทย /
2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand.
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay
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หมายเหตุ / Remark
1. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองโรคประจาตัว การบาดเจ็บ หรือเจ็บป่วย และสภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกัน/ Pre-existing
medical conditions are not covered.
2.กรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส เป็นการให้ความคุ้มครองการสูญเสีย หรือเสียหายขณะผู้เอาประกันภัยอยู่ใน
ต่างประเทศเท่านั้น ยกเว้นหมวด 5 การยกเลิกการเดินทาง บริษัทจะให้ความคุ้มครองแก่ผู้เอาประกันภัยที่มีความจาเป็น และ
หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องยกเลิกการเดินทางก่อนเริ่มการเดินทางตามกาหนดการ / Global Travel Insurance Plus covers loss
while abroad only. Except Clau se No.5: Flight cancellation,
Company will cover all necessary and unavoidable cost of cancelled flight prior departure.
3.ความคุ้มครองพิเศษขึ้นกับแผนประกันภัยที่ท่านเลือก / The coverage is as per the Plan Purchased.
BKK Tel : 0 2116 6395(auto)Fax : 0 2116 6423
LINE ID : @etravelway | @etravelway.fire
www.facebook.com/eTravelWay
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