ยินดีตอ้ นรับเดินทางสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้
เดินทางโดยสายการบินไทย TG (5วัน 3คืน)
ระหว่างวันที่ 06-11 กุมภาพันธ์ 2563
07-12 กุมภาพันธ์ 2563

จุดเด่นของโปรแกรม








สนุ กสุดมัน เทศกาลหิมะหรรษา พาเพลินบนลานสกีระดับโลก
สนุ กกับเครื่องเล่นที่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุ กที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี
โซลทาวเวอร์... หอคอยเมืองที่สงู ที่สุดในโลก
ช้อปปิ้ ง ตลาดสุดฮิต ณ ช้อปปิ้ งตลาดฮงแด, ช้อปปิ้ งย่านเมียงดง
BUKCHON HANOK VILLAGE... หมู่บา้ นดั้งเดิมสไตล์เกาหลี
เก็บภาพความประทับใจด้วยการใส่ชุดประจําชาติของเกาหลีใต้ (ฮันบก)
พิเศษ!! เมนู อาหารเกาหลี ขาปูยกั ษ์+ชาบู ชาบูสไตล์เกาหลีมากมาย

รายละเอียดการเดินทาง
วันแรกของการเดินทาง
20.00 น.
23.10 น.

พร้อมคณะที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศชั้น 4 ประตูทางเข้าหมายเลข 2 เคาน์เตอร์
Cเจ้าหน้าที่คอยอํานวยความสะดวกในเรื่องสัมภาระและการเช็คอิน
เหิรฟ้ าสู่ เมืองอินชอน,สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 658

วันทีส่ องของการเดินทาง
06.35 น.

เช้า

กรุงเทพฯ – สาธารณรัฐเกาหลีใต้

สนามบินอินชอน – ไร่สตรอเบอร์รี่ - Ski Festival 2020 ยงเพียง สกีรสี อร์ท

เดินทางถึง ท่าอากาศยานอินชอน กรุงโซล, สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พบกับ
มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นที่มาคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั ่วโมง)
นําท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ (STRAWBERRY FARM) ให้ท่านได้ชิมสตรอเบอร์รี่สดๆ หวานฉํา่ จากไร่ นอกจากนั้น
ท่านยังสามารถซื้ อกลับเมืองไทยโดยจะมีการแพ็คใส่กล่องสวยงาม

เที่ยง

เชิญท่านรับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ชาบูชาบู (SHABU SHABU)

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ ยงเพียง สกีรีสอร์ท( Yongpyong Ski Resort) สถานที่ยอดนิ ยมในสําหรับการเล่นสกีของชาวเกาหลี
และยังได้รบั คัดเลือกให้เป็ นสถานที่หลักที่กาํ ลังจะจัดกีฬาโอลิมปิ คพยองชาง 2018 นี้ อีกด้วย
นําท่านลงทะเบียนเข้างาน “ Ski Festival 2020 ” ให้ท่านสนุ กสนานกับกิจกรรมที่ทางการท่องเที่ยวเกาหลีจัดขึ้ นสําหรับ
คนไทยโดยเฉพาะ คนไทยทุกท่านที่เข้าร่วมงานสามารถร่วมสนุ กกิจกรรมหน้าหนาวได้อย่างเต็มที่ ทุกเพศทุกวัย เช่น แข่ง
กระดานเลื่อน ลุน้ รับของรางวัล พาทุกท่านชมทัศนี ยภาพโดยรอบแบบพาโนรามาที่สวยงามที่สุดโดยการพานัง่ กระเช้า
Gondola

คา่

รับประทานอาหารค ่าณ ห้องบอลรูมของยงเพียงสกีรีสอร์ท บริการท่านด้วย เมนู บุฟเฟ่ ต์ นานาชาติ ระหว่างทาน
อาหาร ท่านยังสามารถรวมสนุ กกับกิจกรรมประจําปี ที่ทางการท่องเที่ยวจัดขึ้ นมา ให้ทุกท่านทํากิจกรรม และ ร่วมลุน้ รับ
รางวัลต่างๆมากมาย พร้อมชมการแสดงที่ทางการท่องเที่ยวเตรียมมาเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวไทย
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Yong Pyong Ski Resort หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ามของการเดินทาง
เช้า

สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ - ศูนย์รวมเครือ่ งสาอาง – โซลทาวเวอร์
(ไม่รวมขึ้ นลิฟท์) - ศูนย์สมุนไพร - ช็อปปิ้ งตลาดทงแดมุน

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่ านเดินทางสู่ สวนสนุ กเอเวอร์แลนด์ ถูกขนานนามว่าดิสนี ยแ์ ลนด์เ กาหลีเ ป็ นสวนสนุ ก กลางแจ้งที่ ใหญ่ที่สุดของ
ประเทศ โดยมีบริษัทซัมซุงเป็ นเจ้าของ ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา ให้ท่านได้อิสระเที่ยวชมท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี

ชมไลเกอร์แฝดคู่แรกของโลกที่นี่ท่านจะพบเจ้าป่ าสิงโตและเสือสามารถอยู่ดว้ ยกันได้อย่างเป็ นสุข ชมความน่ ารักของหมีที่
สามารถสื่อสารกับคนขับ รถได้เป็ นอย่างดี หรือเข้าสู่ดินแดนแห่ง เทพนิ ยาย สวนสี่ฤดู ซึ่ ง จะปลูก ดอกไม้เปลี่ย นไปตาม
ฤดูกาล อีกทั้งยังสามารถสนุ กกับเครื่องเล่นนานาชนิ ด อาทิเช่น สเปซทัวร์ รถไฟเหาะและหนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ซึ่ง
กําลัง บานสะพรัง่ อวดสีสนั เต็มสวน (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับสภาพอากาศ เดือนมีนาคม - เมษายน เป็ นสวนดอกทิว ลิป , เดือน
พฤษภาคม - เดือนมิถุนายน เป็ นดอกกุหลาบ, เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวนดอกลิลลี่ , เดือนตุลาคม - เดือน
พฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆ ที่จดั ตามตารางประจําวันด้วยบัตรเข้าชมแบบ ONE
DAY TICKET เล่นได้ทุกเครื่องเล่นไม่จาํ กัดรอบ เลือกชมและเลือกซื้ อช้อบปิ้ งในร้านค้าของที่ระลึกต่างๆอย่างมากมาย
จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอาง (COSMETIC SHOP) ศูนย์รวมเครื่องสําอาง ชื่อดังของเกาหลี เช่น Rojukiss,
Missha

เทีย่ ง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูทคั คาลบี้ เป็ นอาหารขึ้ นชื่อของเมืองชุนชอน ที่ใคร
มาแล้วถ้าไม่ทานเหมือนมาไม่ถึง เนื้ อไก่ที่หนั ่ ออกมาเป็ นชิ้ นพอคํา คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุง และหมักไว้จ นได้ที่ นํามาผัด
บนกระทะยักษ์ พร้อมด้วย Rice cake

บ่าย

นําท่านเดินทางสู่ หอคอยเอ็น โซล ทาวเวอร์ (N SEOUL TOWER) 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สงู ที่สุดในโลก มีความสูงถึง
480 เมตร เหนื อระดับนํ้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนี ยภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์ได้รอบทิศ 360 องศา โดย
สามารถมองได้ถึงเขาพูกกั ซัน และถ้าหันไปยังทิศตรงข้าม ก็จะเห็นไกลไปถึงแม่น้ําฮันกัง เป็ นอีกหนึ่ งสถานที่ ที่สุดแสนจะโร
แมนติก ไม่วา่ จะเป็ นยามกลางวันหรือกลางคืน และไม่วา่ จะฤดูไหนๆ ที่นี่ยงั คงได้รบั ความนิ ยมเสมอมา เพราะเป็ นสถานที่
คล้องกุญแจคู่รกั ที่ยอดนิ ยมของนักท่องเที่ยว และชาวเกาหลี โดยมีความเชื่อว่าหากได้มาคล้องกุญแจด้วยกันที่นี่ และโยน
ลูกกุญแจลงไปจะทําให้รกั กันมัน่ คง ยืนยาว ตราบนานเท่านาน (หมายเหตุ : ไม่รวมค่า ขึ้ นลิฟต์ และ ค่าแม่กุญแจ ลูก
กุญแจคู่รกั สาหรับคล้อง ท่านสามารถเตรียมจากประเทศไทยไปได้) จากนั้นนําท่านชม ศูนย์สมุนไพร (HERB
SHOP) ให้ท่านได้เลือกซื้ อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็ นรูปแบบต่างๆ ที่มี สรรพคุณรักษาโรค
และบํารุงร่างกาย นําท่านเดินทาง ช้อปปิ้ ง ตลาดทงแดมุน ตลาดทงแดมุนเป็ นตลาดค้าปลีกค้าส่งเสื้ อผ้าแฟชัน่ ในย่านทง
แดมุนที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี มีชอ้ ปปิ้ งมอลล์ท้งั หมด 26 ตึก, ร้านค้ามากกว่า 30,000 ร้าน และโรงงานกว่า 50,000 แห่ง
เปิ ดตั้งแต่ประมาณ 10.30 ถึงตี 5 ปิ ดทุกวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็ นแหล่งซื้ อของที่ขนชื
ึ้ ่ออย่างมากอีกแห่งของ

คา่

เกาหลีใต้เลยก็วา่ ได้ จัดว่าเป็ นตลาดที่อยูใ่ นย่านที่พฒ
ั นาเต็มพิกดั แล้วอย่าง เขตทงแดมุนกู ละแวกนี้ มีแต่อาคารและตึกสูงๆ
ดูโอ่อ่า หรูหรามากเลยทีเดียว
เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู โอซัมบูลโกกิ (OSAM BULGOGI)

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Seoul Garden Hotel หรื อ เที ย บเท่ า ระดับ 4 ดาว

วันทีส่ ี่ของการเดินทาง

ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง – พระราชวังชางด็อกกุง–
หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก - ดิวตี้ ฟรี – ช็อปปิ้ งย่านเมียงดง

เช้า

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ ย ง

นําท่านชม ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง (RED PINE) เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ามันสน มีสรรคุณช่ว ยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน
ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายได้เป็ นอย่างดี
นําท่านเที่ยวชม พระราชวังชางด๊อกกุง (CHANGDEOKGUNG) เป็ นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สุดใน
ประวัติศาสตร์เกาหลีที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริยจ์ นได้รบั การขึ้ นทะเบียนให้เป็ นหนึ่ งในมรดกโลกทางด้าน
วัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกพระราชวังแห่งนี้ มีความสําคัญมากเพราะเป็ นพระราชวังหลวงสร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็ นที่
ประทับของกษัตริยใ์ นราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึ่งเป็ นกษัตริยอ์ งค์สุดท้ายของ
ราชวงศ์ที่สนพระชนม์
ิ้
ลงในปี ค.ศ.1926 ดังนั้นทางรัฐบาลเกาหลีจึงได้อนุ รกั ษ์พระราชวังแห่งนี้ เอาไว้อย่างดีที่สุด
รับ ประทานอาหารกลางวั น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนูไก่อบซีอ๊วิ วุน้ เส้น (JIMDAK)

บ่าย

คา่

จากนั้นนาท่านสู่ หมู่บา้ นบุกชอนฮันอก (BUKCHON HANOK VILLAGE) หมูบ่ า้ นนี้ มีบา้ นแบบดั้งเดิมซึ่งเรียกว่า ฮันอก ตั้ง
เรียงรายอยูก่ ว่าร้อยหลัง ใกล้ๆ กับหมูบ่ า้ นยังเป็ นที่ต้งั ของสถานที่สาํ คัญทางประวัติศาตร์ของเกาหลีหลายแห่ง เช่น
พระราชวังคยองบกกุง พระราชวังชางด็อกกุง และศาลเจ้าจองมโย ที่นี่ไม่ได้เป็ นเพียงจุดท่องเที่ยวเท่านั้นแต่บา้ นที่มีคน
อาศัยอยูจ่ ริง นอกจากนี้ ยังมีรา้ นอาหาร ร้านชา และเกสต์เฮ้าส์อีกด้วย นําท่านเลือกซื้ อสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ ฟรี (DUTY
FREE) ร้านค้าปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวมสินค้าแบรนด์เนมมากมาย ไม่วา่ จะเป็ น นํ้าหอม เสื้ อผ้า
เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนด์ดงั และสินค้าแบรนด์อื่นๆ อีกมากมาย นําท่านเดินทางสู่
แหล่งช็อปปิ้ งย่านเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลีท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุดของเกาหลีได้ที่นี่
โดยเฉพาะสินค้าวัยรุน่ เช่นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สินค้าจากแบรนด์เกาหลีโดยเฉพาะ เครื่องสําอางเช่นETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA,
ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีรา้ นกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ
เชิญท่านรับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยอาหารแบบ BUFFET INTER และ เมนู ขาปูยกั ษ์

นาท่านเข้าสู่ที่พกั ณ Seoul Garden Hotel หรื อ เที ย บเท่ า ระดับ 4 ดาว

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง

เช้า

พิพธิ ภัณฑ์สาหร่าย+ ทาคิมบับ+ฮันบก – Trick Eyes Museum +
Ice Museum – ย่านฮงแด - ซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน สนามบินสุวรรณภูมิ

เชิญท่านรับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เที่ ย ง

บ่าย

นําท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สาหร่าย ซึ่งท่านจะได้เรียนรูก้ ารทําสาหร่ายของชาวเกาหลีประวัติความเป็ นมาและความผูกผันที่ชาว
เกาหลีที่มีต่อสาหร่าย พิเศษ....ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็ นที่ระลึกในชุดฮันบก พร้อมให้ท่านทําคิมบับหรือข้าวห่อสาหร่ายเกาหลี
ด้วยตนเองอีกด้วย นําท่านสู่ Trick Eyes Museum เป็ นอาร์ตแกลเลอรี่ภาพวาดที่ใช้เทคนิ ค “trompe l’oeil” ที่ปรับให้งาน
ศิลปะ 2 มิติให้เกิดเป็ นภาพลวงตาให้เป็ นแบบ 3 มิติ ซึ่งผูเ้ ข้าชมก็จะได้เพลิดเพลินไปกับการโพสท่าต่างๆให้เข้าไปเป็ นส่วน
หนึ่ งของภาพศิลปะด้านนอกของห้องโถงนิ ทรรศการตกแต่งภายในด้วยสไตล์กรีซคล้ายซานโตรินี่ รวมถึงนํ้าพุ อุปกรณ์
ตกแต่งอื่นๆ และร้านคาเฟ่ ที่เสิรฟ์ กาแฟออแกนนิ คแสนอร่อยและเครื่องดื่มอื่นๆอีกด้วย จากนั้นนําท่านชม Ice Museum ซึ่ง
เป็ นเมืองนํ้าแข็งเป็ นศิลปะการแกะสลักนํ้าแข็งแบบไม่ธรรมดา หากแต่เป็ นการจําลองเป็ นเมืองนํ้าแข็ง และยังเอาใจเด็กๆ
ด้วยการสร้างสไลเดอร์น้ําแข็งอีกทั้งยังมีกิจกรรมและโซนต่างๆให้นักท่องเที่ยวเข้าชมได้โดยไม่มีเ บื่อ เช่น นัง่ รถลากกวาง
รูดอร์ฟ ถ่ายรูปคู่กบั คุณลุงซานต้านํ้าแข็ง และโพสท่าถ่ายรูปกับบรรดานกแพนกวินนํ้าแข็งทั้งหลาย สํารวจถํ้านํ้าแข็ง เอสกิ
โมและเยี่ยมชมปราสาทนํ้าแข็ง มีจุดชมวิวบนกําแพงเมืองนํ้าแข็ง และโรงแรมที่สร้างจําลองขึ้ นจากการแกะสลักจากนํ้าแข็ง
ทั้งหมด ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถตื่นตาตื่นใจและสัมผัสกับความหนาวอุณหภูมิติดลบมากกว่า 5 องศาได้ทุกวัน ไม่มีวนั หยุด
รับ ประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย เมนู ไก่ ตุ๋ น โสม ของขึ้ นชื่ อ ตั้ ง แต่ ยุ ค สมัย ราชวงศ์ โ ช
ซอน มี ต ้น ตํา รับ มาจากในวัง เป็ นเมนู อ าหารเกาหลี ที่ นิ ย มทานเพื่ อ บํา รุ ง กํา ลั ง และเสริ ม สุ ข ภาพ ภายในตัว
ไก่ จ ะมี ส่ ว นผสมของสมุ น ไพรนานาชนิ ด เช่ น ข้า วเหนี ย ว รากโสม พริ ก ไทยแดง เกาลั ด พุ ท ราจี น เป็ นต้น

นําท่านเดินทางสู่ ย่านฮงแด (HONGDAE) หรือ ม.ฮงอิก วอล์คกิ้ ง สตรีท (Hongik University Street) เป็ นย่านช้อปปิ้ ง
บริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก ศูนย์รวมเด็กวัยรุน่ เด็กมหาวิทยาลัย และวัยทํางาน อีกทั้งได้ชื่อว่าเป็ นถนนสาย
ศิลปะอีกแห่งหนึ่ งของกรุงโซล เป็ นย่านที่มีบรรยากาศโรแมนติก อีกทั้งยังมีรา้ นกาแฟที่เป็ นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้า
จําหน่ายสินค้าแฟชัน่ คลับ ตลาดศิลปะ และร้านอาหารที่น่าสนใจในหมูว่ ยั รุน่ อายุ 20-30 ปี ที่นิยมมาเดินเล่น ราคาของ
สินค้าและร้านอาหารต่างๆ ก็ไม่แพง ซึ่งจะคึกคักเป็ นพิเศษตั้งแต่ชว่ งบ่ายเป็ นต้นไป เพราะร้านค้าแต่ละร้านจะทยอยเปิ ด
ให้บริการ ของที่ขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็ นสินค้าแฟชัน่ เช่น เสื้ อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของกิ๊ฟช้อป เครื่องเขียน และที่
เยอะไม่แพ้กนั ก็คือขนมต่างๆ

21.25 น.
01.25+1 น.

นําท่านเดินทางสู่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (SUPER MARKET) ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้ อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ
บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
ได้เวลาอันสมควร นําท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน กรุงโซล, สาธารณรัฐเกาหลีใต้
เหิรฟ้ าสู่ ประเทศไทย โดย สายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 655
คณะเดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ พร้อมกับความประทับใจ
******************************

อัตราค่าบริการ
ผูใ้ หญ่ ราคาท่านละ
พักห้องเดี่ยว เพิ่มท่านละ

29,900 บาท
8,900 บาท

อัตราค่าบริการนี้ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่องบินไปกลับชั้นประหยัด ตามเส้นทางและสายการบินที่กาํ หนด
2. ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้ นอยูก่ บั การผันแปรของภาษีน้ํามัน ณ วันนั้นๆ)
3. ค่าโรงแรมที่พกั ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน )
4. ค่าอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุตามรายการ
5. นํ้าดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
6. ค่ารถปรับอากาศตลอดเส้นทางท่องเที่ยวที่ระบุตามรายการ
7. ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น /คนขับรถตลอดทริป
8. ค่ามัคคุเทศก์ นําเที่ยวและดูแลตลอดเส้นทาง
9. ค่าเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ที่ระบุตามรายการ
10. ค่าประกันการเดินทาง กรณีอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 500,000 บาท กรณีเสียชีวิตคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000
บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
\

อัตราค่าบริการนี้ ไม่รวม
1. ค่าทําพาสปอร์ต
2. ค่าธรรมเนี ยมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างชาติ ค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างชาติ (ถ้ามี)
3. ค่าธรรมเนี ยมวีซ่าพิเศษสําหรับบุคคลต่างชาติ หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็ นกรณีตามจริง
4. ค่าระวางกระเป๋านํ้าหนักเกินกว่าที่สายการบินกําหนด
5. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีดเสื้ อผ้า ค่าอาหาร-เครื่องดื่มสัง่ พิเศษ ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ชอ่ งพิเศษภายใน
ห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
6. ค่าใช้จ่ายอันเนื่ องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯล
7. ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7%
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสําหรับผูร้ ว่ มเดินทางผูใ้ หญ่ 34 ท่าน ในการเดินทางไป-กลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบ
ั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สาํ รองที่นัง่ กับ
 สายการบิน และโรงแรมที่พก
ั ในต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบิ นในปั จจุ บัน หากราคาตัว๋ เครื่องบิ นปรับสูงขึ้ น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบิ น ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัว ของท่านระหว่าง
การเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผเู ้ ดินทางมิได้รบั อนุ ญาตให้
เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอน
ั เนื่องมาจากความผิดพลาด
 ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การ
จลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผูเ้ ดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดย
ความสมัครใจของผูเ้ ดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กับเวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้ นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รบั ผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้ นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย
 การสูญหาย หรือจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
 เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุ 2-12 ปี
 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

วิธีการจองทัวร์ กรุณาชาระมัดจา 15,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังทาการจอง
เงื่อนไขการยกเลิกและการปรับเงินค่าบริการ
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน คืนเงินทั้งหมด ( หลังจากหักค่าใช้จา่ ยตามจริง )
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน หักค่ามัดจํา 10,000.- บาท / ท่าน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน หักค่าใช้จ่าย 50% ของค่าทัวร์
 ยกเลิกการเดินทาง 1-15 วัน หักค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์
 หากมีการออกตัว๋ เครื่องบินหรือจองโรงแรมไปแล้ว ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการตามจริง

