HIKOREA ICE FISHING

เกาะนามิ –ชิมสตรอเบอรี่ สดๆจากไร่ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์
พิพธิ ภัณฑ์ สาหร่ าย – ใส่ ชุดฮันบก – พระราชวังถ็อกชูกุง – ฮองอิก
คล้ องกุญแจคู่รัก @ โซลทาวเวอร์ – ช็อปปิ ้ งจุใจตลาดดัง เมียงดง

วันที่ 1

โปรแกรมการท่องเที่ยว
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง

วันที่ 3

ไร่สตรอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชดุ ฮันบก - ศูนย์เครื่ องสาอาง – ศูนย์โสม

วันที่ 4

น ้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊ อกซูกงุ – โรงงานพลอยสีมว่ ง – โซลทาวเวอร์ – SM Duty Free – ตลาดเมียงดง

วันที่ 5

ศูนย์สมุนไพร – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

โปรแกรมการเดินทาง
วันที่ 1
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
19.00 น คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 เคาน์เตอร์ P สายการบินจินแอร์
เจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ทา่ นก่อนขึ ้นเครื่ อง
22.25 น.
ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ004
(บริ ษัทจะแจ้ งไฟล์ทและเวลาที่แน่นอนอีกครัง้ ก่อนเดินทาง
หากลูกค้ าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้ วยเครื่ องบินภายในประเทศ กรุณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจองค่ะ)
วันที่ 2
เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลานา้ แข็ง
05.40 น
ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
เช้ า
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อข้ ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็ น
สถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึง่ สาหรับคูร่ ักคูห่ นุม่ สาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึง่ ในสถานที่ถ่ายทาละครเรื่ องดัง เพลงรักในสายลม
หนาว เกาะนามิมีรูปร่ างเหมือนใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น ้าฮันและห่างจากกรุ งโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่
แห่งนี ้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้ แห่งสวน
สนที่สงู เสียดฟ้า ดงต้ นสน ดอกสน เลือกนัง่ ที่ม้านัง่ ข้ างชายฝั่ ง เพื่อชมบรรยากาศอันโรแมนติกใต้ เงาไม้ มองดูพนั ธุ์สตั ว์ตา่ งๆ
เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ฯลฯ
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูทคั คัลบี (ไก่ผดั ซอสเกาหลี)
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ เทศกาลตกปลานา้ แข็ง ที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับ 1 ของเกาหลี ซึ่งใน
แต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนนับล้ านคนต่อปี ให้ ทา่ นได้ ลอง สัมผัสบรรยากาศการตก
ปลาเทราท์ ภูเขา หรื อ Saccheoneo บนแม่นา้ Hwacheongang ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพ
เป็ นน ้าแข็ง ซึง่ มีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนี ้
เป็ นปลาสายพันธ์ เดียวกันกับปลาแซลมอน ซึ่งอาศัยอยู่ในน ้าเย็นอุณหภูมิ ต่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ซึ่งเป็ นปลาที่มีความ
สวยงาม และมีรสชาติหวานมันอร่อย

สามารถนามาทาน เป็ นซูชิหรื อซาซิมิมารับประทาน ได้ (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ ตกปลา, ค่าเครื่ องเล่น
และค่ากิจกรรม ต่างๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรื อ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ ในบริ เวณ งาน

ค่า

เทศกาล ซึง่ จะหลายกิจกรรมให้ ทา่ นได้ ทดลองสัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ อาทิเช่น สโนว์ สเลด, สเก็ตน ้าแข็ง, รถไฟน ้าแข็ง, รถ
ATV เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่า (2) บุลโกกิ (หมูผดั ซอสเกาหลี)
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PACIFIC HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ 3
เช้ า

ไร่ สตรอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย+ใส่ ชุดฮันบก - ศูนย์ เครื่องสาอาง – ศูนย์ โสม
รับประทานอาหารเช้ า (3) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ไร่ ส ตรอเบอรี่ เชิ ญ ท่านลิ ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่ สตรอเบอร์ รี่จริ งๆ ได้
เรี ยนรู้ วิถีชีวิตชาวไร่ สตรอเบอรี่ ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ ผลสตรอเบอรี่ ที่
ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกนี ้ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์
แลนด์ เกาหลี เป็ น สวนสนุกกลางแจ้ งที่ ใหญ่ ที่ สุดของ ประเทศ โดยมี บ ริ ษั ทซัม ซุงเป็ น
เจ้ าของ ตังอยู
้ ่ทา่ มกลางหุบเขา ท่านจะได้ นงั่ กระเช้ าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคูแ่ รกของโลก ที่นี่ทา่ นจะพบว่าเจ้ าป่ าสิงโต และเสือสามารถอยูด่ ้ ว ยกันได้ อย่างเป็ น
สุขชมความน่ารักของหมีที่สามารถสือ่ สารกับคนขับรถได้ เป็ นอย่างดี เข้ าสูด่ ินแดนแห่งเทพนิยาย สวนสีฤ่ ดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้
เปลีย่ นไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดง
ต่าง ๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูคลั บี (หมูยา่ งเกาหลี)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (Seaweed Museum) เป็ นสถานที่ผลิตและแสดงการเลี ้ยงสาหร่ ายครบวงจร
ทุกท่านสามารถเลือกซื ้อสาหร่าย พร้ อมทังทดลองชิ
้
มได้ ตามอัธยาศัย และชมการแปรรู ป
สาหร่ ายเป็ นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุ้ง รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้ วเชิ ญ ท่านสวม
ชุดฮันบก (Hanbok) ซึง่ เป็ นชุดประจาชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจาลอง 4
มิติซึ่งมีความสวยงามและประทับใจ พร้ อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกเพื่อไปอวดคนทางบ้ าน
ต่อมาอิสระให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลี ณ ศูนย์ เครื่องสาอาง
มีให้ เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครี มน ้าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ พาท่านเข้ าชมศูนย์ โสม ซึ่ง
รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมให้ ท่านได้
เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุงร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรักและนับ ถือ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น (5) เมนู บีบิมบับ (ข้ าวยาเกาหลี)
และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่4
เช้ า

นา้ มันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊ อกซูกุง – โรงงานพลอยสีม่วง – โซลทาวเวอร์ SM Duty Free – ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า (6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าชม นา้ มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปั จจุบนั นิยมมารับประทานเพื่อล้ างพิษในร่างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือดทัว่ ทัง้
ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้ นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้ น
พาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊ อ กซู กุ ง (Deoksugung Palace) พระราชวังเก่าแก่ ขนาดไม่ เล็กไม่ใหญ่ แต่
สวยงามร่มรื่ นไปด้ วยต้ นไม้ ยิ่งช่วงใบไม้ แดงแล้ วยิ่งสวยงาม พระราชวัง
แห่งนี ้มีถนนกาแพงหินอันมีชื่อเสียงที่มกั มีผ้ นู ิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่น
ชมกั บ งามงดงามของพระราชวัง ซึ่ ง ตั ง้ อยู่ อ ย่ า งโดดเด่ น สง่ า งาม
ท่า มกลางอาคารสไตล์ ต ะวัน ตกใจกลางกรุ งโซล นอกจากนี ภ้ ายใน
พระราชวังยังมีสิ่งก่อสร้ างที่น่าสนใจ ได้ แก่ ประตูหลักแทฮันมุน, พระที่
นัง่ ชุงวาจอนและท้ องพระโรง และซกโชจอน
รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูซมั กเยทัง (ไก่ตนุ๋ โสม)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศูนย์อญ
ั มณีอเมทิส ประเทศเกาหลีถือว่าเป็ นดินแดนของ
พลอยเขี ้ยวหนุมาน หรื อพลอยสีมว่ ง หนึง่ ในสินค้ าส่งออกที่สาคัญของเกาหลี ชาวเกาหลีเชื่อกันว่าอัญมณีสมี ว่ งเป็ นอัญมณีนา
โชคและมัง่ คัง่ ซึง่ มีความงามไม่แพ้ ที่ใดในโลก
จากนัน้ นาท่านย้ อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่ตงอยู
ั ้ ่ใจกลาง
เมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์ *.*. ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่
สูงที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้ รอบทิศ 360 องศา ที่ครู่ ัก
ทุกคูช่ าวเกาหลีจะต้ องทาคือ การคล้ องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้ อความ หรื อชื่อของ

เที่ยง

คู่รักไว้ บนแม่กุญแจและก็จะนาแม่กุญแจนี ไ้ ปคล้ องกับรัว้ เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้ าจะทิง้ ไปด้ วยความเชื่อที่ ว่าหาก

คูร่ ักคูใ่ ด ได้ มาเยือนและคล้ องกุญแจคูร่ ักกันที่นี่จะทาให้ ความรักของทังคู
้ ย่ ืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล

เย็น

แล้ วพาท่านช็อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษีที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสินค้ าชันน
้ าให้ ทา่ นเลือกซื ้อมากมายกว่า 500
ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา ฯลฯ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จากนันเดิ
้ นเวลาท่านเดินช็อปปิ ง้ ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็อปปิ ง้ ขึ ้นชื่อและ สถานที่รวมแฟชัน่ ชันน
้ าของกรุง
โซลหรื อที่คนไทยรู้จกั กับในชื่อสยามแสควร์ เกาหลีท่านจะพบกับสินค้ าวัยรุ่นมากมายหลากหลายยี่ห้อไม่วา่ จะ

เป็ น เครื่ อ งส าอางยี่ ห้ อ ดัง ๆอย่า ง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE HOUSE, MISSHA ฯลฯ
เสื ้อผ้ าแฟชัน่ มีสไตล์ , รองเท้ าส้ นสูงน่ารักๆ, รองเท้ าผ้ าใบเก๋ๆ, นอกจากนี ้ยังมีร้านอาหารและร้ านคาเฟ่ น่ารักๆซึ่งที่นี่จะมี

วันที่5
เช้ า

วัยรุ่น หนุม่ สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ศูนย์ สมุนไพร – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า (8) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
แล้ วนาท่านสูศ่ ูนย์ สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบารุ งตับ ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกัน
โรคตับแข็งไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ างจากอาหารและยา
จากนันพาท่
้
าน ช็อปปิ ง้ ต่อที่ ตลาดฮงอิก แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่อยูล่ ้ อมรอบไปด้ วยมหาวิทยาลัยชื่อดัง ในเกาหลี สินค้ าในย่านนี ้ส่วน
ใหญ่ เป็ นสินค้ าวัยรุ่ นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื ้อผ้ าที่ ออกแบบโดยดีไซด์ เนอร์ เกาหลีรองเท้ ากระเป๋ าเครื่ องประดับ
เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เ นมอยู่ทวั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุกวันเสาร์ ลานหน้ าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมี
ผลงานศิลปะในรู ปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื ้อผ้ า และของแฮนด์เมด ที่น่ารักและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ของ
บางอย่างทามาชิ ้นเดียวเพื่อให้ ได้ เลือกซื ้อ บางที่อาจเป็ นสินค้ าที่มีชิ ้นเดียวในโลก

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (9) เมนูจิมดัก (ไก่ผดั ซอส)
แล้ วพาท่านละลายเงินวอนที่ ร้ านค้ าสนามบิน หรื อซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ า พื ้นเมืองเป็ นการส่งท้ าย
ก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิ มจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต นา้ จิม้ หมูย่างเกาหลี จากนัน้ เดินทางไปยัง
สนามบินอินชอน เพื่อเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย

17.10 น.
21.10 น.

นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ003
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

FLIGHT DETAILS

Jinair

LJ004

BKK - ICN

22.25-05.40+1

LJ003

ICN - BKK

17.10-21.10

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พกั
2 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี

07 – 11 , 13 – 17 , 21 – 25 ม.ค.

16,900 -

08 – 12 , 09 – 13 , 12 – 16 , 14 – 18 , 15 – 19
20 – 24 , 22 – 26 , 23 – 27 , 26 – 30 ม.ค.
10 – 14 , 11 – 15 , 17 – 21
18 – 22 , 19 – 23 , 25 – 29 ม.ค.

17,900 -

INFANT

พักเดี่ยว

3,000 -

5,900 -

18,900 -

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้ องไม่ น้อยกว่ า 20 ท่ าน
อัตรานีร้ วม
• ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ด(ตัว๋ กรุ๊ป) ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
• ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
• ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
• นา้ ดื่มท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง(ขึน้ อยู่กับการผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนัน้ ๆ)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทจากกรุงเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
• ค่าทาหนังสือเดินทาง

•
•
•
•
•
•

ค่าธรรมเนียมแจ้ งเข้ า - ออกของบุคคลต่างด้ าวค่าวีซา่ เข้ าประเทศของบุคคลต่างด้ าว (ถ้ ามี)
ค่าธรรมเนียมวีซา่ พิเศษสาหรับบุคคลต่างด้ าว หรื อยื่นวีซา่ เร่งด่วน ซึง่ บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณีตามจริ ง
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้ องพัก และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,300 บาท / ทิป / ท่ าน
(ในส่วนของหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
• ค่าใช้ จา่ ยอันเนื่องมาจากความล่าช้ าของสายการบิน, เหตุสดุ วิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีท่ ตี ้ องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้ อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้ อมคณะ
 รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นทีเ่ รี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
 ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรื อสูญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีคา่ ส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
 บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมด หรื อบางส่ วน ในกรณีท่ ผ
ี ้ เู ดินทางมิได้ รับอนุญาต
ให้ เดินทางเข้ า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ มีส่ งิ ผิดกฎหมาย
หรือ เอกสารเดินทางไม่ ถกู ต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ นื
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จ
ี ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วน ด้ วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การ
เปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัย
ธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จ
ี ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วน ในกรณีท่ ผี ้ ูเดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรือทัง้ หมด โดย
ความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรือไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย
่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ เพือ่ ความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จา่ ยเพิ่มเติมทีเ่ กิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้ าย การสูญหาย หรื อจากอุบต
ั ิเหตุ
ต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสท
ิ ธิ์ในการให้ คาสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของบริ ษัทฯ กากับเท่านัน้
 บริ ษัทฯ จัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทก
ุ วันเท่านัน้ หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ ทกุ วัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ ตวั๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเที่ยวเอง 300 USD
(ก่อนซื ้อทัวร์ จะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผู้จดั จะได้ คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)





เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
หนังสือเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.*. นา้ หนักกระเป๋าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*.

เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทังหมดก่
้
อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทังหมดก่
้
อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จดั มี สทิ ธิยกเลิกการจัด หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได้ **
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

