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KOREA SUPER SAVE
เกาะนามิ – PAJU OUTLET - สกีโดม – กิมจิแลนด์ – วัดวาวูจองซา – เอเวอร์ แลนด์ - KITTY CAFE
พระราชวังชางด็อกกุง – TRICK EYE & ICE MUSEUM - N TOWER - ฮงแด - เมียงดง - ทงแดมุน
พิเศษ บาร์ บีคิวซีฟ้ ูดบุฟเฟ่ ต์ ใส่ ชุดประจาชาติเกาหลี(ฮันบก) ฟรี !!! พร้ อมโชว์ FANTA STICK
สายการบิน
Jeju Air (7C)
Jeju Air (7C)
Jin Air (LJ)
Eastar* Jet (ZE)
T’way (TW)
วันแรก
22.00 น.
วันที่สอง
01.20 น.
08.35 น.

เที่ยง
บ่าย

ค่า

BKK-ICN
7C2204
7C2206
LJ002
ZE512
TW102

เวลาออก
0045
0150
0100
2225
0125

เวลาถึง
0805
0910
0800
0620+1
0835

ICN-BKK
7C2203
7C2205
LJ001
ZE511
TW101

เวลาออก
1930
2035
1935
1740
2005

เวลาถึง
2345
0050+1
2340
2125
0010+1

สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะพร้ อมกันที่ทา่ อากาศยาน สุวรรณภูมิ ชัน้ 4 สายการบิน T’way โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากทางบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับและ
อานวยความสะดวกให้ ทา่ น บริ การอาหารว่างบนเครื่ อง (SET BOX)
โซล –PAJU OUTLETS – สกีโดม - เกาะนามิ
บินลัดฟ้าสูป่ ระเทศเกาหลี โดยสายการบิน T’way เที่ยวบิน TW102
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว
นาท่านสู่ Paju Lotte Premium Outlets ถือเป็ น outlet mall ที่ใหญ่ที่สดุ ของเกาหลี ในปั จจุบนั ภายในมีร้านค้ ามากกว่า 200
ร้ าน ตังแต่
้ แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean
Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็ นต้ น
นาท่านเดินทางสู่ ONE MOUNT SNOW PARK เราจะให้ ทา่ นเข้ าสูโ่ ลกแห่งการพักผ่อนกลางแจ้ งและ ในร่มที่ใหญ่ที่สดุ ใน
กรุงโซล ภายในมีการจัดแบ่งโซนออกป็ น ฟิ ตเนส กอส์ฟคลับ ศูนย์อาหาร ร้ านค้ าช้ อปปิ ง้ สวนน ้าแข็ง
สวนหิมะ สวนน ้าขนาดใหญ่ (ราคาทัวร์ ไม่รวมค่าเข้ าและเครื่ องเล่นในสโนว์ปาร์ ค ) อัตราค่าบริ การภายในสโนว์ปาร์ ค
โดยประมาณ ข้ อ 1. ค่าเข้ าสโนว์ปาร์ ค 15,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ข้ อ 2. ค่าเช่าเสื ้อแจ็กเก็ตสกี 5,000 วอน ต่อ 1 ท่าน ข้ อ 3.
สุนขั ลากล้ อเลือ่ น สาหรับเด็กเท่านัน้ 9,000 วอน ต่อ 1 ท่าน
อาหารกลางวัน บริ การ Shabu Shabu ชาบู ชาบู สุกี ้สไตล์เกาหลีบนหม้ อไฟร้ อนๆ
นาท่านเดินทางไปท่าเรื อเฟอร์ รี่ข้ามฟากไปยังเกาะนามิ สถานที่โรแมนติคอีกแห่งหนึง่ สาหรับคูร่ ักคูห่ นุม่ สาว ครอบครัว
เพื่อน ๆ หนึง่ ในสถานที่ถ่ายทาละครเกาหลี Winter Love Song หรื อ เพลงรักในสายลมหนาว ผ่านแมกไม้ แห่งสวนสน ที่ สงู
เสียดฟ้าเพื่อสุขภาพผ่านดงต้ นสน ดอกสน ต้ นเกาลัด
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ลิ ้มลองเมนูดงั ตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ หรื อไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลี
ที่พกั SIHEUNG HOTEL หรือเทียบเท่ า
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วันที่สาม
เช้ า

กลางวัน

ค่า

กิมจิแลนด์ – วัดวาวูจองซา – เอเวอร์ แลนด์ – ตลาดทงแดมุน – โชว์ FANTA STICK
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่าน เรี ยนรู้วฒ
ั นธรรมการทา กิมจังหรื อร่วมการทากิมจิ ณ กิมจิแลนด์ ให้ ทา่ นนากิมจิที่ทาร่วมกันกลับไปเป็ นของฝากคน
ทางบ้ านได้ ลิ ้มลองให้ ทกุ ท่านได้ แต่งชุดพื ้นเมืองเกาหลีฮนั บกถ่ายรูปเป็ นที่ระลึก(กล้ องของท่านเอง)นาท่านไปเยี่ยมชมวัดวาวู
จองซา และนมัสการพระเศียรของพระพุทธรูปขนาดมหึมาซึง่ ประดิษฐานอยูด่ ้ านหลังสระน ้าขนาดย่อมโดยบริเวณรอบ สระ
จะมีพระพุทธรูปองค์เล็กๆวาง เรียงรายอยูโ่ ดยรอบและเมื่อ ดินขึ ้นสูเ่ นินเขาท่านจะพบอุโบสถซึง่ ภายในเป็ นที่ ประดิษฐานพระ
นอนขนาดใหญ่แกะสลักมาจากไม้ ซงึ่ นามาจากอินเดีย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ หมูย่างเกาหลี หรือ คาลบี ้ เป็ นอาหารพื ้นเมืองเกาหลีที่เลือ่ งชื่อและรู้จกั กันดี
ทัว่ โลก นาหมูสว่ นที่ตดิ กับกระดูกไปย่างบนเตาถ่านแบบ ดังเดิ
้ มเสิร์ฟ พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ เครื่ องเคียงหลากชนิด นาท่านสู่
สวนสนุกเอเวอร์ แลนด์ ซึง่ ถูกขนานนามว่า ดิสนีย์แลนด์เกาหลี เป็ นสวนสนุกกลางแจ้ งทีใ่ หญ่ที่สดุ ของประเทศ โดยมีบริษัท
ซัมซุงเป็ นเจ้ าของ ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางหุบเขา ท่านจะได้ นงั่ กระเช้ าลิฟท์ และท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ชมไลเกอร์ แฝดคู่
แรกของโลก ที่นี่ทา่ นจะพบว่าเจ้ าป่ าสิงโต และเสือดินแดนแห่งเทพนิยาย และสนุกกับเครื่ องเล่นนานา ชนิด อาทิเช่น สเปสวร์
รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชมสวนดอกไม้ ซงึ่ กาลังบานสะพรั่งอวดสีสนั เต็มสวน (ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ เดือนมีนาคม เมษายน เป็ นสวนดอกทิวลิป, เดือนพฤษภาคม - เดือนมิถนุ ายน เป็ นดอกกุหลาบ,เดือนสิงหาคม - เดือนกันยายน เป็ นสวน
ดอกลิลลี,่ เดือนตุลาคม - เดือนพฤศจิกายน เป็ นสวนดอกเบญจมาศ) ชมกิจกรรมและการแสดงต่างๆด้ วยบัตรเข้ าชมแบบไม่
จากัดจานวนรอบ
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ซัมเกทัง หรื อไก่ตนุ๋ โสม เนื ้อไก่นมุ่ ละมุนลิ ้น ในน ้าซุปร้ อนๆ ชุ่มคอนาหมูสว่ นที่ตดิ กับกระดูก
ไปย่างบนเตาถ่านแบบดังเดิ
้ มเสิร์ฟพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ เครื่ องเคียงหลากชนิด
นาท่านช้ อปปิ ง้ ตลาดทงแดมุน (Dongdaemun Market) ตลาดที่เปิ ดถึงเช้ า เราสามารถซื ้อข้ าวของ และต่อราคาได้ อย่าง
สนุก สนาน เพราะมีร้านค้ าต่างๆ มากมาย ตังอยู
้ ท่ า่ มกลางบรรยากาศแบบโบราณ และมีแสงสีและดนตรี ตลอดคืน สินค้ าที่
มีมากที่สดุ ในตลาดนี ้ คือ เสื ้อผ้ าเครื่ องแต่งกาย นาท่านชมการแสดง FANTA STICK ถือเป็ นโชว์น้องใหม่จากประเทศเกาหลี
ทีไ่ ด้ รับความนิยมจากผู้ชมอย่างล้ นหลาม โดยเป็ นการแสดงที่มี
เป้าหมายเพือ่ เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมของประเทศเกาหลีใต้ ผา่ น
ละครเพลง The Musical ที่ไร้ บทพูด แต่ใช้ ความหลากหลาย
ทางด้ านศิลปะการแสดงนับตังแต่
้ อดีตจนถึงปัจจุบนั อย่างเช่น
การเต้ นบีบอย การเล่นเครื่ องดนตรี แบบดังเดิ
้ มของเกาหลี การ
แต้ นอะโครบาติกหรื อการเต้ นในแบบผาดโผน เป็ นต้ น เป็ นตัว
ถ่ายทอดเรื่ องราวของบทละคร
ที่พกั ณ Benikea Seoul Tourist Hotel หรือเทียบเท่ า
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วันที่ส่ ี
เช้ า

เที่ยง
บ่าย

ค่า

วันที่ห้า
เช้ า

พระราชวังชางด๊ อกกุง – ศูนย์ โสม – ฮงแด - KITTY CAFÉ – TRICK EYE & ICE MUSEUM - COMESTIC
OUTLETS - เมียงดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่านเดินทางสูพ
่ ระราชวังชางด๊ อกกุง เป็ นพระราชวังที่สวยงามและทรงคุณค่าที่สดุ ในประวัตศิ าสตร์ เกาหลี ได้ รับการขึ ้น
ทะเบียนให้ เป็ นหนึง่ ในมรดกโลกทางด้ านวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโก มีความสาคัญมากเพราะเป็ นพระราชวังหลวง สร้ าง
ในปี ค.ศ.1405 ใช้ เป็ นที่ประทับของกษัตริ ย์ในราชวงศ์โชชอนหลายองค์ จนถึงพระเจ้ าชุนจง (Seonjeong) ดังนัน้ ทาง
รัฐบาลเกาหลีจึงได้ อนุรักษ์ พระราชวังแห่งนี ้เอาไว้ อย่างดีที่สดุ แม้ จะเคยเกิดเหตุอัคคีภยั กับพระราชวังแห่งนี ้มาแล้ ว พาท่าน
รู้จกั และเข้ าใจสมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่งมวลสมุนไพรเพราะเกาหลีใต้ เป็ นประเทศทีม่ ีการผลิตโสมเกาหลีที่มี
คุณภาพเป็ นอันดับ1ของโลกคุณประ โยชน์นานัปการเช่น เสริ มความแข็งแรงให้ แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยบารุงหัวใจ
ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด ฯลฯนำท่ำนเดินทำงสู่ ฮงแด ถนนสำยอำร์ ทย่ำนมหำวิทยำลัย ฮงอิก ชื่อ "ฮงแด" ย่อมำจำก "ฮงอิก
แดฮักเกียว" (แปลว่ำ มหำวิทยำลัยฮงอิก) เรียกแบบย่อๆ เลยกลำยเป็ น "ฮงแด" ย่ำนนี ้มีทงร้
ั ้ ำนอำหำร คอฟฟี่ ช็อป ผับ บำร์
ร้ ำนขำยเสื ้อผ้ ำ ร้ ำนขำยเครื่ องสำอำงค์ และเกสเฮ้ ำส์ รำคำย่อมเยำว์ (ถูกบ้ ำงไม่ถกู บ้ ำง
ถ้ ำถูกมำกๆก็เดินไกลจำกรถไฟฟ้ำนิดนึง ) ย่ำนนี ้ถือเป็ นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชำวเกำหลี และเป็ นสถำนที่โชว์ของ
ของนักร้ องใต้ ดิน อินดี ้ มำร้ องเพลงโชว์ผลงานของตัวเองให้ ผ้ คู นทีเ่ ดินผ่านไปมาแถวนันได้
้ ดกู นั ปกติโดยส่วนตัวชอบไปเดิน
เล่นแถวฮงแด เพราะว่ามีร้านค้ าเสื ้อผ้ าน่ารักๆดีไซน์แนวๆให้ เลือกหลากหลาย จำกนันน
้ ำท่ำนไป HELLO KITTY CAFÉ
(ฮงแด) เอำใจคนรักแมวเหมียวสีชมพู HELLO KITTY ซึง่ เจ้ ำตัวนี ้เกิดที่ญี่ปนโดย
ุ่
SANRIO เป็ นคาเฟ่ ที่ให้ สาวๆเข้ าไปนัง่ ชิลๆ
ลิ ้มลองเมนูน้องแมวเหมียว KITTY กัน ภายในร้ านตกแต่งด้ วย HELLO KITTY ทังหมด
้
แม้ กระทัง่ เค้ ก คุกกี ้ วาฟเฟิ ล และข้ าว
ของเครื่ องใช้ ตา่ งๆ ไม่วา่ จะเป็ น ถ้ วย จาน ชาม เอำเป็ นว่ำทุกสิง่ ทุกอย่ำงในร้ ำนจะต้ องมีเจ้ ำแมวเหมียวสีชมพูนี ้อยูด่ ้ วย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บาบีควิ บุฟฟ่ ห์ ซีฟู๊ต อาหารปิ ้ งย่ างหลากหลายชนิด เติมไม่ อัน้
นาท่านอิสระชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM ผลงานการสร้ างสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภาพวาดลวงตาสามมิติ
โดยท่านจะได้ สนุกสนานกับการถ่ายรูปแอ็คชัน่ ท่าทางต่างๆกับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้ างสรรค์จินตนาการของการ
สร้ างภาพโดยใช้ เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่มีมติ ิเหมือนจริ งโดยให้ ผ้ ชู มเข้ าไปมีสว่ นร่วมถ่ายภาพโปรแกรมใหม่ ล่าสุด !!
ICE MUSEUM เป็ นโซนน ้าแข็งแกะสลักรูปต่างๆ ก่อนเข้ าจะมีผ้าห่มให้ ยมื ฟรี หยิบได้ ท่านละ 1 ผืน อุณหภูมิข้างใน ประมาณ
- 4 องศา นาท่านสู่ Cosmetic Outlet ช้ อปปิ ง้ ร้ านเครื่ องสาอางยอดนิยมและราคาถูกกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัว อาทิเช่น
Rojukiss นาท่านเดินทางสูต่ ลาดเมียงดง ถูกขนานนามว่า "ถนนแฟชัน่ ของเกาหลี" แหล่งรวมความฮิปใหม่ ไม่ ตก เทรน ! ร้ าน
คอสเมติกทุกแนวนิยม (Etude, The Face Shop, Skin Food, it’s Skin, Nature Republic เป็ นต้ น)
บริ การอาหารค่า ณ ภัตตาคาร เมนูใหม่ ล่าสุด จิมดัก ( JIM DAK ) ไก่ผดั กับวุ้นเส้ นและผัก
พาท่านเดินทางเข้ าเช็คอินที่พกั ณ Benikea Seoul Tourist Hotel หรือเทียบเท่ า

N TOWER – ดิวตีฟ้ รี – นา้ มันสนเข็มแดง – แอมมาทิส – ฮ็อกเกตนามู – ซุปเปอร์ มาเก็ต – สุวรรณภูมิ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านถ่ายรูปคูห่ อคอย N TOWER กรุงโซล 1 ใน 17 หอคอยเมืองที่สงู ที่สดุ ในโลกสูงถึง480 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล ณ
เขานัมซานใจกลางเมืองหลวง ชมทัศนียภาพกรุงโซลและชานเมืองแบบรอบทิศ 360 องศา (ความเชื่อ: ล๊ อกแม่กญ
ุ แจคูร่ ัก
เพื่อความรักทีย่ ืนยง ณ เขานัมซาน) นาท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ณ DUTYFREE มีสนิ ค้ าแบรนด์เนมชื่อดัง ให้ ทา่ นได้
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เที่ยง
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เลือกชมและเลือกซื ้ออาทิ LOUIS VUITTON, FENDI, PRADA, หรื อเครื่ องสาอาง ผสมโสมคุณภาพดี นาท่านเดินทางสู่
นา้ มันสนเข็มแดง ปั จจุบนั ชาวเกาหลีนิยมรับประทานเพื่อล้ างสารพิษในร่างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือด ป้องกันไขมันอุดตัน
ในเส้ นเลือด โรคหัวใจ โรคภูมิแพ้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การ โอซัม พุลโกกิ ปลาหมึกสด และหมูหมักเกาหลี หมักจนได้ ที่ผดั
ใหม่สดุ ! แนะนา...เพื่อนที่ดีในการดาเนินชีวิต! “ฮ็อกเกตนามู” ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล50-800เมตรเมล็ดของพันธุ์ฮ๊อตเกตนี ้...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนามารับประทาน เพื่อ
ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็ง นาท่านชมโรงงานเจียระไนพลอย แอมมาทิส แดนเกาหลีเป็ นแดนของ
พลอยสีมว่ งพลอยแห่งสุขภาพและ นา นาโชค ก่อนอาลาเกาหลี แวะซื ้อของฝากติดไม้ ตดิ มือที่ศนู ย์รวมของพื ้นเมือง
(ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆกิมจิมาม่าเกาหลี
บริ การอูด้งร้ อน ก่อนกลับ ถ้ ามีเวลา
ออกเดินทาง โดยสายการบินT’way เที่ยว TW101
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
**โปรแกรมสามารถสลับปรับเปลี่ยนได้ โดยไม่ ต้องแจ้ งล่ วงหน้ า**

***ราคาค่ าทัวร์ ดังกล่ าวหากมีการเปลี่ยนแปลงค่ าตั๋วเครื่องบินภาษีสนามบินภาษีนา้ มันของสายการบิน***
***บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาขึน้ ตามสายการบิน***

หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศเกาหลี
จากเจ้ าหน้ าที่แรงงานไทยหรื อเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองที่ประเทศเกาหลี
ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่ สามารถรั บผิดชอบค่ าใช้ จ่ายที่เกิดขึน้ ทุกกรณี
ผู้โดยสารอาจจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรั บที่ประเทศเกาหลีเรี ยกเก็บ
ผู้โดยสารต้ องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีท่ นี ่ ังว่ างหรื อตามวันเดินทางของตั๋วเครื่ องบิน
ทัง้ นีแ้ ล้ วแต่ ทางเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่ สามารถเข้ าไปแทรกแซงได้

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ ตามรายการ
2.ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ
4.ค่าที่พกั ห้ องละ 2-3 ท่าน ตามรายการ
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ
6.ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8.หัวหน้ าทัวร์ นาเทีย่ วตลอดรายการ
9. ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
10. น ้าเปล่าวันละ 1 ขวด
ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (กรณีต้องการใบเสร็ จรับเงิน / ใบกากับภาษี )
2. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว ค่าซักรี ด มินิบาร์ ในห้ อง อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม
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3. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
4. ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างชาติ
5. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 30,000 วอน หรือ 900 บาท (ในวันเช็คอิน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)
เงื่อนไขการจองทัวร์
* กรุณาวางเงินมัดจา ท่านละ 5,000 บาท หรื อ 10,000 บาท (กรณีเดินทางตรงช่วงเทศกาล) หลังจากที่ได้ ทาการจอง และที่นงั่ จะถูก
ยืนยันเมื่อได้ รับค่ามัดจาแล้ วเท่านัน้
* ชาระค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
15 วันก่อนการเดินทาง (ไม่นบั วันเสาร์ -อาทิตย์)
* หลังจากชาระค่ามัดจาแล้ ว สามารถเปลีย่ นชื่อผู้เดินทางได้ ก่อนที่บริ ษัทฯ จะทาการออกตัว๋ ล่วงหน้ า 1-2 สัปดาห์ ก่อนการเดินทาง
เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน - คืนค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
(ช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อ กรุ๊ปที่มี
การการันตีคา่ มัดจาที่พกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป - เก็บค่าใช้ จา่ ย 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 20 วัน -เก็บค่าใช้ จา่ ย 50 % ของราคาทัวร์
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15วัน - เก็บค่าบริ การทังหมด
้
100 %
หมายเหตุ
1.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการออกทัวร์ ตงั ้ แต่ 25 ท่ านขึน้ ไป หากมีลกู ทัวร์ ต่ากว่ านีอ้ าจจะต้ องมีการปรับราคาขึน้
2.ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน การยกเลิกเทีย่ วบิน การประท้ วง การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทย
้
และ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
3.ทางบริษัทฯจะรับเฉพาะลูกค้ าที่มีความประสงค์ที่จะเดินทางไปท่องเที่ยวเท่านัน้
4.ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
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