(HN) P4 Hi Korea Ice Fishing 2019 5 วัน 3 คืน (LJ)

วันที่ 1

โปรแกรมการท่องเที่ยว
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ – ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลาน ้าแข็ง
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วันที่ 3
วันที่ 4
วันที่ 5

ไร่สตรอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย+ใส่ชุดฮันบก - ศูนย์เครื่ องสาอาง – ศูนย์
โสม
น ้ามันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊ อกซูกงุ – โรงงานพลอยสีม่วง – โซลทาวเวอร์ – SM Duty Free –
ตลาดเมียงดง
ศูนย์สมุนไพร – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ

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 กรุ ณาแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจองค่ะ)

วันที่ 2
05.40 น
เช้ า

เดินทางถึงสนามบินอินชอน – เกาะนามิ – เทศกาลตกปลานา้ แข็ง
ถึง สนามบินอินชอน กรุงโซลประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย นาท่านเดินทางสู่ เกาะนามิ โดยเรื อเฟอร์ รี่ เพื่อข้ ามฝากไป
ยังเกาะ ซึง่ เป็ นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสาหรับคูร่ ักคู่หนุม่ สาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึง่ ในสถานที่ถ่าย
ทาละครเรื่ องดัง เพลงรั กในสายลมหนาว เกาะนามิ มีรูปร่ างเหมื อ นใบไม้ ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือ ของ
แม่น ้าฮันและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี ้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบเกาะ เดิน
เล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสานนายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้ แห่งสวนสนที่สงู เสียดฟ้า ดงต้ นสน ดอก
สน เลือ กนั่ง ที่ ม้ า นั่ง ข้ า งชายฝั่ ง เพื่ อ ชมบรรยากาศอัน โรแมนติ ก ใต้ เ งาไม้ มองดูพัน ธุ์ ส ัต ว์ ต่า งๆ เช่ น
นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ ด กวาง ฯลฯ

(HN) P4 Hi Korea Ice Fishing 2019 5 วัน 3 คืน (LJ)

(HN) P4 Hi Korea Ice Fishing 2019 5 วัน 3 คืน (LJ)

เที่ยง
บ่าย

ค่า

วันที่ 3
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูทคั คัลบี (ไก่ผดั ซอสเกาหลี)
นาท่านเดินทางสู่ เทศกาลตกปลานา้ แข็ง ที่ยิ่งใหญ่เป็ นอันดับ 1
ของเกาหลี ซึง่ ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยวมาเยือนนับล้ านคนต่อปี ให้
ท่ า นได้ ลอง สัม ผั ส บรรยากาศการตกปลาเทราท์ ภู เ ขา หรื อ
Saccheoneo บนแม่น ้า Hwacheongang ซึ่งจะเปลี่ยนสภาพเป็ น
น ้าแข็ง ซึง่ มีความหนาประมาณ 30-40 เซนติเมตร ปลาชนิดนี ้
เป็ นปลาสายพันธ์ เดียวกันกับปลาแซลมอน ซึ่งอาศัยอยู่ในน ้าเย็น
อุณหภูมิ ต่ากว่า 20 องศาเซลเซียส ซึง่ เป็ นปลาที่มีความสวยงาม และมีรสชาติหวานมันอร่อย
สามารถนามาทาน เป็ นซูชิหรื อซาซิมิมารับประทาน ได้ (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าอุปกรณ์ตกปลา, ค่าเครื่ องเล่น
และค่ากิจกรรม ต่างๆ ราคาประมาณ 500 บาท) หรื อ อิสระเพลิดเพลินกับกิจกรรม ต่างๆ ในบริ เวณ งาน
เทศกาล ซึ่งจะหลายกิ จกรรมให้ ท่านได้ ทดลองสัมผัสประสบการณ์ ใ หม่ๆ อาทิเช่น สโนว์ สเลด, สเก็ ต
น ้าแข็ง, รถไฟน ้าแข็ง, รถATV เป็ นต้ น
รับประทานอาหารค่า (2) บุลโกกิ (หมูผดั ซอสเกาหลี)
จากนันน
้ าท่านเข้ าสูท่ ี่พกั PACIFIC HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ไร่ ส ตรอเบอรี่ – สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ – พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย+ใส่ ชุดฮันบก - ศูนย์ เครื่ องสาอาง –
ศูนย์ โสม
รับประทานอาหารเช้ า (3) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านสู่ ไร่ สตรอเบอรี่ เชิญท่านลิ ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่ สตรอเบอร์ รี่
จริ งๆ ได้ เรี ยนรู้ วิถีชีวิตชาวไร่ สตรอเบอรี่ ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไรจึง
ได้ ผลสตรอเบอรี่ ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ สวนสนุกนี ้ถูกขนานนาม
ว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งที่ใหญ่ที่สดุ ของ ประเทศ โดยมี
บริ ษัทซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ตังอยู
้ ่ท่ามกลางหุบเขา ท่านจะได้ นงั่ กระเช้ าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่า
ซาฟารี ชมไลเกอร์ (สิงโตผสมกับเสือ) แฝดคู่แรกของโลก ที่นี่ท่านจะพบว่าเจ้ าป่ าสิงโต และเสือสามารถอยู่
ด้ วยกันได้ อย่างเป็ นสุขชมความน่ารักของหมีที่สามารถสื่อสารกับคนขับรถได้ เป็ นอย่างดี เข้ าสูด่ ินแดนแห่ง
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เทพนิยาย สวนสี่ฤดู ซึ่งจะปลูกดอกไม้ เปลี่ยนไปตามฤดูกาลและสนุกกับเครื่ องเล่นนานาชนิด อาทิเช่น
สเปสทัวร์ รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมกิจกรรมและการแสดงต่าง ๆ ที่จดั ตามตารางประจาวัน

เที่ยง

เย็น

วันที่4
เช้ า

รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูคลั บี (หมูยา่ งเกาหลี)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (Seaweed Museum) เป็ นสถานที่ผลิตและแสดงการเลี ้ยง
สาหร่ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือกซื ้อสาหร่าย พร้ อมทังทดลองชิ
้
ม
ได้ ตามอัธยาศัย และชมการแปรรูปสาหร่ายเป็ นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุ้ง
รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้ วเชิญท่านสวมชุดฮันบก (Hanbok) ซึง่
เป็ นชุดประจาชาติของประเทศเกาหลีใต้ ถ่ายรูปกับฉากจาลอง 4 มิติซงึ่
มีความสวยงามและประทับใจ พร้ อมถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึกเพื่อไปอวดคน
ทางบ้ าน ต่อมาอิสระให้ ท่านได้ เลือกซื ้อเครื่ องสาอางค์แบรนด์ ดงั ของเกาหลี ณ ศูนย์ เครื่ องสาอาง มีให้
เลือกมากมายหลายยี่ห้อ อาทิเช่น ครี มน ้าแตกที่โด่งดัง ครี มหอยทาก แป้งโรตี โลจูคิส ฯลฯ พาท่านเข้ าชม
ศูนย์ โสม ซึง่ รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซงึ่ ถือว่า เป็ นโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ชมวงจร
ชีวิตของโสม พร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุ ง
ร่างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ทา่ นรักและนับถือ
รับประทานอาหารเย็น (5) เมนู บีบิมบับ (ข้ าวยาเกาหลี)
และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
นา้ มันสนเข็มแดง – พระราชวังถ๊ อกซูกุง – โรงงานพลอยสีม่วง – โซลทาวเวอร์ SM Duty Free –
ตลาดเมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า (6) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเข้ าชม นา้ มันสนเข็มแดง (Red Pine) ปั จ จุบันนิยมมารั บประทานเพื่อล้ างพิษในร่ างกาย ล้ าง
ไขมันในเส้ นเลือดทัว่ ทังร่้ างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้ นเลือด , โรคหัวใจ , โรคภูมิแพ้ เป็ นต้ น
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เที่ยง

พาท่านชมความสวยงามของ พระราชวังถ๊ อกซูกุง (Deoksugung Palace) พระราชวังเก่าแก่ ขนาดไม่เล็ก
ไม่ใหญ่ แต่สวยงามร่ มรื่ นไปด้ วยต้ นไม้ ยิ่งช่วงใบไม้ แดงแล้ วยิ่ง
สวยงาม พระราชวังแห่งนี ้มีถนนกาแพงหินอันมีชื่อเสียงที่มกั มีผ้ ู
นิยมไปเดินเล่นพักผ่อนชื่นชมกับงามงดงามของพระราชวัง ซึ่ง
ตังอยู
้ ่อย่างโดดเด่นสง่างามท่ามกลางอาคารสไตล์ตะวันตกใจ
กลางกรุ งโซล นอกจากนีภ้ ายในพระราชวังยังมี สิ่งก่อ สร้ างที่
น่าสนใจ ได้ แก่ ประตูหลักแทฮันมุน , พระที่นั่งชุงวาจอนและ
ท้ องพระโรง และซกโชจอน
รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูซมั กเยทัง (ไก่ตนุ๋ โสม)
จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ โรงงานพลอยสีม่วง (Amethyst Facory) ศูนย์อญ
ั มณีอเมทิส ประเทศเกาหลีถือ
ว่าเป็ นดินแดนของพลอยเขี ้ยวหนุมาน หรื อพลอยสีม่วง หนึง่ ในสินค้ าส่งออกที่สาคัญของเกาหลี ชาวเกาหลี
เชื่อกันว่าอัญมณีสมี ่วงเป็ นอัญมณีนาโชคและมัง่ คัง่ ซึง่ มีความงามไม่แพ้ ที่ใดในโลก
จากนันน
้ าท่านย้ อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภเู ขานัมซานภูเขาแห่งเดียวที่
ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามี โซลทาวเวอร์ Seoul Tower *.*ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟท์ *.*.
ซึ่งเป็ น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ท่านสามารถชม
ทัศนียภาพของกรุงโซล ได้ รอบทิศ 360 องศา ที่ครู่ ักทุกคูช่ าวเกาหลีจะต้ องทาคือ การคล้ องกุญแจคูร่ ัก Love
Key Ceremonyบนโซลทาวเวอร์ โดยที่จ ะเขียนข้ อ ความ หรื อ ชื่ อ ของคู่รักไว้ บนแม่กุญแจและก็ จ ะนาแม่
กุญแจนี ้ไปคล้ องกับรัว้ เหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้ าจะทิ ้งไปด้ วยความเชื่อที่วา่ หากคูร่ ักคูใ่ ด ได้ มาเยือนและคล้ อง
กุญแจคูร่ ักกันที่นี่จะทาให้ ความรักของทังคู
้ ย่ ืนยาวไม่พรากจากกันไปตลอดกาล
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เย็น

วันที่5
เช้ า

แล้ วพาท่านช็อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ที่ SM Duty Free โดยที่นี่มีสนิ ค้ าชันน
้ าให้
ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิ น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า
นาฬิกา ฯลฯ
อิสระรับประทานอาหารเย็นตามอัธยาศัย
จากนัน้ เดินเวลาท่านเดินช็อปปิ ง้ ณ ตลาดเมียงดง แหล่งช็ อ ปปิ ง้ ขึ ้นชื่อและ
สถานที่รวมแฟชั่นชัน้ นาของกรุ งโซลหรื อ ที่คนไทยรู้ จักกับในชื่ อ สยามแสควร์
เกาหลี ท่ า นจะพบกั บ สิ น ค้ า วัย รุ่ น มากมายหลากหลายยี่ ห้ อ ไม่ ว่ า จะเป็ น
เครื่ อ งสาอางยี่ห้อดังๆอย่าง 3CE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, ETUDE
HOUSE, MISSHA ฯลฯเสือ้ ผ้ า แฟชั่น มี ส ไตล์ , รองเท้ า ส้ น สูง น่า รั กๆ, รองเท้ า ผ้ า ใบเก๋ ๆ , นอกจากนี ้ยังมี
ร้ านอาหารและร้ านคาเฟ่ นา่ รักๆซึง่ ที่นี่จะมีวยั รุ่น หนุม่ สาวเกาหลีไปรวมตัวกันมากมายในแต่ละวัน
และนาท่านเข้ า สูท่ ี่พกั โรงแรม GALAXY HOTEL หรื อเทียบเท่าระดับ 3 ดาว
ศูนย์ สมุนไพร – ตลาดฮงอิก – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – ออกเดินทางจากสนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า (8) ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
แล้ วนาท่านสูศ่ ูนย์ สมุนไพรโบกานยอง สมุนไพรบารุ งตับ ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทานเพื่อ
ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ าง
จากอาหารและยา
จากนันพาท่
้
าน ช็อปปิ ง้ ต่อที่ ตลาดฮงอิก แหล่งช้ อปปิ ง้ ที่อยู่ล้อมรอบไปด้ วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี
สินค้ าในย่านนีส้ ่วนใหญ่ เป็ นสินค้ าวัยรุ่ นที่ทันสมัยและราคาไม่แพงเช่นเสื ้อผ้ าที่ออกแบบโดยดีไซด์ เนอร์
เกาหลีรองเท้ ากระเป๋ าเครื่ องประดับ เครื่ องสาอาง และยังมีร้านแบรนด์เ นมอยู่ทวั่ ไปเช่น EVISU, ZARA ทุก
วันเสาร์ ลานหน้ าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมีผลงานศิลปะในรู ปแบบต่างๆ เช่น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา
เสื ้อผ้ า และของแฮนด์เมด ที่นา่ รักและใช้ ความคิดสร้ างสรรค์ ของบางอย่างทามาชิ ้นเดียวเพื่อให้ ได้ เลือกซื ้อ
บางที่อาจเป็ นสินค้ าที่มีชิ ้นเดียวในโลก
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เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (9) เมนูจิมดัก (ไก่ผดั ซอส)
แล้ วพาท่านละลายเงิ นวอนที่ ร้ านค้ า สนามบิ น หรื อ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ ต ซึ่งท่านสามารถเลือ กซื ้อสิน ค้ า
พื ้นเมืองเป็ นการส่งท้ ายก่อนอาลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ชินราเมียน อูด้ง กิมจิ ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจิ ้ม
หมูยา่ งเกาหลี จากนันเดิ
้ นทางไปยังสนามบินอินชอน 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
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อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง
07 – 11 , 13 – 17 , 21 – 25 ม.ค.
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.

ผู้ใหญ่พัก
2 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี

INFANT

16,900 17,900 -

3,000 - 5,900 -

18,900 -

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน
อัตรานีร้ วม
• ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
• ค่ารถรับส่ ง ตามรายการระบุ
• นา้ ดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง(ขึ้นอยู่กบั การผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนั้นๆ)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
• ค่าทาหนังสื อเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิม่ เป็ นกรณีตามจริ ง
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
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พักเดี่ยว
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• ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,300 บาท / ทิป / ท่าน
(ในส่ วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน)
• ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีทตี่ ้องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 20 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่ วนตัวของท่านระหว่าง
การเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณีทผ
ี่ ้เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดิน
ทางเข้ า หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้ า การเปลีย่ นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจาก
ความควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้เู ดินทางไม่ใช้ บริการบางส่ วนหรื อทั้งหมด โดยความสมัคร
ใจของผู้เดินทางเอง และ/หรื อไม่เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
 บริ ษท
ั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่ วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัท
จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
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เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋าคนละ 15 กิโลกรัม*.*.*.
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้**
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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