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SPRING SUPER SHOCK
เดินทางโดยสายการบิน ASIANA AIRLINES (4 วัน 2 คืน)

ราคาเพียง 16,900 บาท

ไฮไลท์ โปรแกรม







บินตรงกรุ งเทพฯ – อินชอน พร้อมบริ การอาหารแบบ FULL SERVICE และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 20 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พัก โซล 2 คืน
ชมโชว์พิเศษ NANTA SHOW สับ หัน่ มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ ไร่ สตอเบอรี่ ฮันวาอคาเรี ยม พระราชวังชางด็อกกุง TRICK EYE + ICE MUSEUM
ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นทงแดมุน เมียงดง DUTYFREE อินซาดง และฮงอิค
เดินทางช่วงเทศกาลวันฉัตรมงคล ไม่ตอ้ งลางาน

กาหนดการเดินทาง 4-7 พฤษภาคม 2559
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วันแรก
กรุงเทพฯ - กรุงโซล
22.00 คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4
เคาน์เตอร์ K สายการบิน ASIANA AIRLINE (OZ) ลงประตูทางเข้าหมายเลข 6
โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง
วันทีส่ อง
เก็บสตอเบอร์ รี่ – HANWHA AQUARIUM - ช้ อปปิ้ งทงแทมุน
01.50 บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน ASIANA AIRLINE (OZ) เที่ยวบินที่ OZ7423 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
09.05 เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นาทุกท่านเดินทางสู่ ไร่ สตรอเบอร์ รี่ เปิ ดประสบการณ์ท่องเที่ยวเชิงเกษตรเก็บและลิ้มรสสตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ ในบรรยากาศ
ภายในไร่ สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริ งท่านจะได้พบกับวิถีชีวติ ชาวไร่ สตรอเบอร์ รี่ของเกาหลี ว่ามีวธิ ีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอ
เบอร์ รี่ที่ขนาดใหญ่เป็ นพิเศษและหวานหอมชวนน่ ารับประทานเป็ นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็ น
ผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วยชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่
จากนั้นนาท่านเข้าชม ฮันฮวา แอควา พลาเน็ต อิซาน (Hanwha aqua planet) เป็ นพิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ า Multiplex Aquarium ที่ใหญ่
เป็ นอันดับที่2ของโลกและทันสมัยที่สุดในประเทศเกาหลี นับว่าเป็ นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ าแห่งแรก ที่ไม่ได้มีให้ชมแค่สัตว์น้ าอย่าง
เดียว สัตว์บกก็มีให้ชมเช่นกัน คุณจะได้เห็นความหลากหลายของระบบนิ เวศน์ทางทะเล สิ่ งมีชีวิตทั้งสัตว์น้ าและสัตว์บกนานา
ชนิ ด และพาทุกท่านสู่ แหล่งช้อปปิ้ งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงแดมุน ที่มีห้างสรรพสิ นค้ากว่า 10 แห่ ง บางห้างเปิ ด
ตลอด 24 ชั่ ว โมง เช่ น MIGLIORE, DOOTA TOWER, HELLO AM, DESIGNER CLUB ท่ า นสามารถเลื อ กซื้ อสิ นค้ า
หลากหลายประเภทได้ที่นี่ อาทิ เช่น เสื้ อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด ของที่ ระลึก ชุด เครื่ องครัว ถุงเท้า
ผ้าพันคอ ในราคาเกาหลีอย่างแท้จริ ง
คา่
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่ INTER CITY HOTEL OR SKY CITY HOTEL หรื อเทียบเท่ า
วันทีส่ าม
พระราชวังชางด๊ อกกุง – ศู นย์ โสม – Cosmetic Shop – ช็อปปิ้ งย่ านเมียงดง - ชม NANTA SHOW
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่ านเที่ ยวชม พระราชวังชางด๊ อกกุง (Changdeokgung) เป็ นพระราชวังที่ สวยงามและทรงคุณ ค่าที่ สุดในประวัติศาสตร์
เกาหลี ที่เคยมีการปกครองด้วยระบบกษัตริ ย ์ จนได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็ นหนึ่งในมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมขององค์การ
ยูเนสโก พระราชวังแห่ งนี้ มีความสาคัญมากเพราะเป็ นพระราชวังหลวง สร้างในปี ค.ศ.1405 ใช้เป็ นที่ ประทับของกษัตริ ยใ์ น
ราชวงศ์โชชอนหลายพระองค์ จนถึงพระเจ้าชุนจง (Seonjeong) ซึ่ งเป็ นกษัตริ ยอ์ งค์สุดท้ายของราชวงศ์ ที่ สิ้นพระชนม์ลงในปี
ค.ศ.1926 ดังนั้น ทางรั ฐบาลเกาหลี จึงได้อนุ รักษ์พ ระราชวังแห่ งนี้ เอาไว้อย่างดี ที่ สุด น าท่ านสู่ ศู น ย์ โสมรั ฐบาล ซึ่ งรั บรอง
คุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสม
เกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
นาท่าน ศู นย์ รวมเครื่ องสาอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้ อใน
ราคาพิเศษ 0kdoyhoนาท่านชมแหล่งช้อปปิ้ งปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา
,เครื่ องสาอางค์,กระเป๋ า,กล้องถ่ายรู ป หรื อจะเป็ นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ ออย่างเต็มที่ ถึงเวลาพาทุกท่านไปช้อป
ปิ้ งที่ เมียงดง หรื อ สยามสแควร์ เกาหลีท่านสามารถเลือกสิ นค้าเทรนด์แฟชัน่ ล่าสุ ดของเกาหลีได้ที่นี่โดยเฉพาะสิ นค้าวัยรุ่ นเช่น
เสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนม เช่ น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสิ น ค้าจากแบรนด์เกาหลี
หน้า 2 | ทัวร์ เกาหลี-ญี่ปุ่น ราคาถูกสุ ด http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถูก) อีเมล์tourtook@gmail.com

ท ัวร์เกาหลี-ญีป
่ ่น
ุ ราคาถูกสุด ใบอนุญาตประกอบธุรกิจนาเทีย่ วเลขที่ 21/00618
ติดต่อที่ FACEBOOK http://www.facebook.com/tourtook (ทัวร์ถก
ู ) LINE ไลน์ offytourtook

คา่

โด ยเฉ พ าะ เค รื่ อ งส าอ างเช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,
MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ท่านสามารถลิ้มลองไอศกรี ม 2,000 วอน ที่สูงเกือบฟุต
ได้ที่น้ ี และKRISPY KREMEโดนัท ที่สุดแสนอร่ อย
จากนั้นชมสุดยอดการแสดง NANTA SHOW สับ หัน่ มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว การแสดงที่ไม่ใช้คาพูด ซึ่งผสมผสานดนตรี ด้ งั เดิมของ
เกาหลีอย่าง "Samulnori" เข้ากับความตลกและความเป็ นละคร เป็ นโชว์แรกของเอเชียที่สร้างความประทับใจให้แฟนละคร ที่เวที
Broadway New York มาแล้ว
รับประทานอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้าสู่ที่ INTER CITY HOTEL OR SKY CITY HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันทีส่ ี่
RED PINE – ช็อปปิ้ งย่ านอินซาดง – TRICK EYE + ICE MUSEUM - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – กรุงเทพ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหาร ของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ร้านสมุนไพร RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่ สกัดจากน้ ามันสน ที่ มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่ วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย หลังจากนั้นนาทุกท่านเยีย่ มชม อินซาดง สัมผัสวัฒนธรรมประเพณี แบบเกาหลีในใจ
กลางเมือง อินซาดงเป็ นถนนสายศิลปะที่อยูใ่ จกลางกรุ งโซล ถนนสายเล็ก ๆ ที่เต็มไปด้วยร้านขายของที่ระลึกตามสไตล์เกาหลี
ร้านขายของเก่า และแกลลอรี่ โชว์ผลงานศิลปะของศิลปิ นพื้นเมือง ภัตตาคารและร้านนน้ าชาตามแบบเกาหลี หากใครต้องการหา
ของ ที่ระลึกที่มีเพียงไม่กี่ชิ้นหรื อ อาจจะมีเพียงชิ้นเดียวโลกคุณจะหาพบได้ไม่ยาก ได้เดินชมงานศิลปะและ เลือกซื้อของที่ระลึก
ได้อย่างสบายใจ นาท่านช็อปปิ้ งย่ านอินซาดง เป็ นสถานที่ที่ต้ งั อยูใ่ จกลางเมือง มีที่สินค้าเก่าและดั้งเดิมจาหน่าย รวมทั้งเต็มไป
ด้วยแกลลอรี มากมายถึง 100 แกลลอรี ซึ่ งมีท้ งั ศิลปะภาพวาดแบบดั้งเดิม และศิลปะแบบพื้นบ้าน เรี ยกได้วา่ ที่นี่คือศูนย์รวมของ
ศิลปะเลยก็วา่ ได้ หากมาในช่วงเดือนพฤษภาคม ช่วงเทศกาลวันวิสาขบูชา ก็จะพบเห็นการประดับประดาด้วยโคมดอกบัวเต็มไป
หมดทั้งถนน
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่ านสู่ TRICK EYE MUSEUM แกลอรี่ “เคล็ดลับงานศิ ลปะแห่ งภาพ” แนวคิ ดรู ปแบบใหม่ เพื่อต้องการจะจุดประกาย
ความคิดสร้างสันและจินตนาการของการสร้างภาพ โดยใช้เทคนิ คพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎี ทางวิทยาศาสตร์ และการ
ซ้อนภาพกระตุน้ ความเคลื่อนไหวของภาพให้มีมิติเหมือนจริ ง โดยให้ความรู ้สึกมีส่วนร่ วมกับภาพถ่ายนั้นๆ ในพิพิธภัณฑ์มีภาพ
งานชิ้นโบว์แดง สนุกกันแบบเต็มๆ กับการแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆ ที่รูปถ่ายของท่านจะออกมาดูประหนึ่ งเหมือนจริ งในเหตุการณ์
พร้อมกับเข้าชม ICE MUSEUM เมืองน้ าแข็งที่มีผลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยูใ่ นที่เดียว พร้อมจัดแสดงใน
แบบที่ไม่ธรรมดา แต่จาลองเป็ นเมืองที่ ทุกอย่างกลายเป็ นน้ าแข็ง! และเอาใจเด็กๆ ด้วยสไลเดอร์ น้ าแข็ง และกิจกรรมอื่นๆ อีก
มากมาย ให้คุณได้เดินเที่ยวอย่างไม่รู้สึกเบื่อ อาทิ สัมผัสประสบการณ์นงั่ รถลากกวางรู ดอร์ฟ ทักทายลุงซานต้า โพสท่าคู่กบั นก
เพนกวินขั้วโลก สารวจบ้านน้ าแข็งเอสกิโม เยีย่ มชมปราสาทน้ าแข็ง ชมวิวจากบนกาแพงเมือง และลองเข้าพักโรงแรมที่ทุกอย่าง
ทาจากน้ าแข็ง! และต่อด้วย ช้ อปปิ้ งที่ฮงอิก แหล่งช้อปปิ้ งที่อยูล่ อ้ มรอบไปด้วยมหาวิทยาลัยชื่อดังในเกาหลี สิ นค้าในย่านนี้ ส่วน
ใหญ่ เป็ นสิ นค้าวัยรุ่ น ที่ ทัน สมัยและราคาไม่แพงเช่ นเสื้ อผ้าที่ ออกแบบโดยดี ไซด์เนอร์ เกาหลี รองเท้ากระเป๋ าเครื่ องประดับ
เครื่ องสาอาง และยังมี ร้านแบรนด์เนมอยู่ทั่วไปเช่ น EVISU, ZARA ทุ กวัน เสาร์ ลานหน้าประตูของมหาวิทยาลัยฮงอิค จะมี
ผลงานศิ ลปะในรู ปแบบต่างๆ เช่ น เครื่ องประดับ ตุ๊กตา เสื้ อผ้า และของแฮนด์เมด ที่ น่ารักและใช้ความคิดสร้างสรรค์ ของ
บางอย่างทามาชิ้นเดียวเพื่อให้ได้เลือกซื้ อ บางทีอาจเป็ นสิ นค้าที่มีชิ้นเดียวในโลก ร้านกาแฟขนาดย่อม ย่านฮงอิกซึ่ งภายในร้าน
ได้เวลาน าท่ านสู่ สนามบิ นอิ น ชอน น าท่ านสู่ ส นามบิ น อิ นชอน ระหว่างทางพาท่ านแวะละลายเงิ นวอนที่ ร้านค้าสนามบิ น
SUPER MARKET ซึ่งท่านสามารถเลือก
ซื้ อสิ นค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิ น เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าส
ไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูย่างเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อน
กลับเมืองไทย
20.20 เดินทางกลับสู่กรุ งเทพฯโดยสายการบิน ASIANA AIRLINES เที่ยวบินที่ OZ7413 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
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ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. ชาบู ชาบู สุก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ าซุปร้อนๆ และเส้นอูดง้ ซึ่ง
ขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
2. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั (ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็
ได้ถา้ ต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
3. บุฟเฟ่ ต์บาบีควิ ปิ้ งย่ าง สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟ้ดู ตักรับประทานแบบไม่อ้ นั
ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
4. จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุน้ เส้น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพ้นื เมืองดั้งเดิม เป็ นไก่ผดั รวมกับวุน้ เส้น มันฝรั่ง แครอท พริ ก และซอสดา
เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่ อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง
ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุใน
รายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.ต่อท่าน
ต่อ 1 ใบ
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ
สูญเสี ย อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง
1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิ่ม
กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 6 USD ต่อคนต่ อ
วัน หรื อ ท่ านละ 30,000 วอน ต่ อท่ านตลอดทั้งทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 20 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี
2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้ท่าน
โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว
เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อน
จะยืน่ วีซ่า)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
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3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
4. บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั ขอปรับท่านละ 300
USD
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดิ นทางในกรณี ที่เจ็บ ป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ ไม่สามารถเดิ นทางในช่วงเวลาที่ จองได้ การยกเลิกการเดิ นทา
จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้าเป็ น
กรณี ไป
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองปฏิ เสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่ งอยู่นอกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่มเข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว)
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด

หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2.
เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสมโดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3.
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
4.
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
แก่ลูกค้า)
5.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิ ดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ดอุบตั ิเหตุที่เกิ ดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่
ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8.

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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