FLIGHT DETAILS

LJ012
LJ011

BKK-PUS
PUS-BKK

01.00 – 08.00
19.30 – 23.40

นํ าหนักกระเป๋ าโหลด 15 กิโลกรัม ถือขึนเครือง 12 กิโลกรัม

บริษท
ั จะแจ้งไฟล ์ทและเวลาทีแน่ นอนอีกครังก่อนเดินทาง
หากลู กค้าเดินทางมาจากต่างจ ังหวด
ั ด้วยเครืองบินภายในประเทศ
*****กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่อนทําการจองค่ะ****
รายการทัวร ์
วันที
1

พบก ันทีสนามบิ นสุวรรณภู มิ - ออกเดินทางจาก
สนามบินสุวรรณภู มิ

วันที
2

สนามบินนานาชาติกิมแฮ – วัดแฮดง ยงกุงซา –
โบสถ ์ JUKSEONG – ชายหาด SONGDO –
สะพานกวางอันแดเคียว
ศู นย ์โสม – นํ ามันสนเข็มแดง
ศู นย ์เครื องสําอางค ์ – พิพิธภัณฑ ์สาหร่าย + ฮัน
บก – ตลาดปลาจัลกาชิ – ย่านนัมโพดง

วันที
3
วันที
4

หมู ่บา้ นวัฒนธรรมคม
ั ชอน – ทางเดินลอยฟ้าโอร
ยุคโด – ศู นย ์สมุนไพร – ดิวตีฟรี – ซุปเปอร ์มาร ์
เก็ต – กรุงเทพฯ

เช้า

เทียง

เย็น

ทีพัก

โรงแรม

บุลโกกิ

ไก่ตุ๋นโสม

HILL SIDE HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดบ
ั 3
ดาว

โรงแรม

บิบิมบับ

Jagalchi
Buffet

HILL SIDE HOTEL
หรื อเทียบเท่าระดบ
ั 3
ดาว

ชาบู
ชาบู

วันแรก
22.00 น.

กรุ งเทพ
คณะพร้อมกันทีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออกชัน 4 เคาน์เตอร์ สายการบิน JIN AIR
ประตูทางเข้าที 2 เค้าท์เตอร์ D เจ้าหน้าทีจากบริ ษทั ฯคอยต้อนรับและอํานวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึนเครื อง

วันที 2

สนามบินนานาชาติกิมแฮ – วัดแฮดง ยงกุงซา – โบสถ์ JUKSEONG – ชายหาด SONGDO – สะพานกวาง
อันแดเคียว

01.00 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR เทียวบินที LJ 012
(มีอาหารบริ การบนเครื องเป็ น BOX SET)
***บริ ษท
ั จะแจ้งไฟล ์ทและเวลาทีแน่ นอนอีกครังก่อนเดินทาง หากลู กค้าเดินทางมาจากต่างจังหวัดด้วยเครื องบิน
ภายในประเทศ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าทีก่อนทําการจองค่ะ***

08.00 น.

ถึง สนามบินนานาชาติกมิ แฮ เมืองปูซาน (เวลาท้องถินเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย พาท่านนมัสการพระที วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple)
ตังอยูบ่ นชายฝังตะวันออกเฉี ยงเหนือของเมืองปูซาน เป็ นวัดทีสร้างบนเหล่าโขดหิ นริ มชายหาดทีแตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่
ในประเทศเกาหลี ทีมักจะสร้างอยูต่ ามเชิงเขา วัดแห่งนีถูกสร้างขึนโดยพระอาจารย์ Naong เมือปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของ
กษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนันในปี 1970 ถูกฟื นฟูและปรับปรุ งอีกครัง ด้วยความพิถีพิถนั เพือให้คงไว้ซึง
เอกลักษณ์และความงดงามแบบดังเดิม จากประตูซุม้ มังกรสี ทองอร่ าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิ น
108 ขัน เป็ นจุดสําหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริ เวณทีประดิษฐานพระพุทธรู ปศักดิGสิทธิGองค์
สีดาํ ซึงตังตระหง่านอยูบ่ นโขดหิน และเมือเดินไปตามสะพานทีทอดเข้าสู่บริ เวณตัววัด ทีประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรี ยง
รายลดหลันกันไปตามโขดหิ น โดยบริ เวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดียส์ ูง 3 ชัน และสิ งโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความ
สนุก, ความโกรธ, ความเศร้ า และความสุ ข นอกจากนี ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่ าม, ศาล
เจ้า และอืนๆ วัดแห่งนีเป็ นสถานทีศักดิGสิทธิGและสวยงาม เหมาะสําหรับการมาชมพระอาทิตย์ขึนในยามเช้า และมักเป็ น
สถานทีทีเหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมาอธิษฐานขอพรในวันขึนปี ใหม่ สําหรับในช่วงเดือนเมษายนนัน วัดจะดูสด
ชืนและสวยงามไปด้วยบรรดาดอกซากุระทีบานสะพรัง และในวันสําคัญทางศาสนาพุทธ คือ วันวิสาขบูชา ซึงวันประสูติของ
พระพุทธเจ้านัน วัดแห่งนีจะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสี ซึงดูสวยงามไปอีกแบบหนึง

จากนันพาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์ JUKSEONG เป็ นโบสถ์หรื อ
คริ สตจักร ทีสวยทีสุดในเมืองปูซานแห่งหนึง โบสถ์แห่งนีอยูต่ ิดริ ม
ทะเล เป็ นสถานทีศักดิGสิทธิGทีชาวเมืองปูซานนักท่องเทียวนิยม
เดินทางมาท่องเทียว โบสถ์แห่งนีได้รับการประดับประดา ตกแต่ง
ทังภายในและ ภายนอก ด้วยศิลปะผสมผสานอย่างสวยงาม มีคุณค่า
ทังทางด้าน ศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์
โดยรอบ ตัวโบสถ์ งดงามตามธรรมชาติมีโขดหินลักษณะแปลกตา
และล้อมรอบด้วยทะเลเป็ นสถานทีทีไม่ควรพลาดเมือเดินทางมาเมืองปูซาน
เทียง

รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูบุลโกกิ (หมูผดั ซอส)

แล้วพาท่านชม ชายหาดซองโด (Songdo Beach) อยูห่ ่างจากตัวเมืองปู
ซานเพียงแค่ 3 กิโลเมตรเท่านัน ทําให้ทีนีเป็ นแหล่งพักผ่อนยอดนิยม
ของชาวปูซาน ชือ ซองโด(Songdo)นันแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาด
นีมีป่าสนอยูบ่ ริ เวณปลายสุดของหาดชายหาดนีถูกทําลายลงไปหลาย
ครังจากพายุทีพัดพาเอาทรายออกไปด้วย จึงมีการบรู ณะใหม่พร้อม
ระบบทีป้ องกันภัยพายุอย่างดี พร้อมทังปรับปรุ งทัศนียภาพและเพิมสิ ง
อํานวยความสะดวกต่างๆเข้าไปด้วยเช่น นําพุ และลานชมวิว เปิ ดตัว
ใหม่เมือปี ค.ศ.2000 จนกลายเป็ นสถานทีจัดงานเทศกาลหลายงาน โดยเฉพาะดนตรี ชายหาด จนกลายเป็ นหนึงในชายหาดทีโร
แมนติกในใจหลายๆคนไปแล้ว
เย็น

รับประทานอาหารคํา (2) เมนูซัมเกทัง (ไก่ ต๋ ุนโสม)
จากนันนําท่านเข้า สู่ทีพักเมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที 3
เช้ า

เทียง

ศู นย์ โสม – นํYามันสนเข็มแดง – ศู นย์ เครื องสํ าอางค์ – พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย + ฮันบก – ตลาดปลาจัลกาชิ –
ตลาดนัมโพดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
จากนันนําท่านสู่ ศูนย์ โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนีรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอายุ 6 ปี ซึงถือว่าเป็ น
โสมทีมีคุณภาพดีทีสุด ภายในจะมีเจ้าหน้าทีให้ความรู ้เกียวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย คุณสมบัติและ
ผลิตภัณฑ์ทีผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือโสมทีมีคุณภาพดีทีสุดและราคาถูก กลับไปบํารุ งร่ างกาย หรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที
ท่านรักและนับถือ แล้วนําท่านเข้าชม นําY มันสนเข็มแดง (Red Pine) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมาย
จาก มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและนําตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิด เส้น
เลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่ างกาย เพือเพิมภูมิตา้ นทานและทําให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึงกําลังเป็ นสิ งที
ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก จากนันพาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ เครืองสําอางค์ ประเภทเวชสําอางค์ที
หมอศัลยกรรมเกาหลี ร่ วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า เครื องสําอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอืนๆอีก
มากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนียังมีครี มทีโด่งดัง อาทิเช่น ครี มเมือกหอยทาก , เซรัมพิษงู , ครี ม
โบท็อก , Aloevera Gel . ครี มนําแตก , BB Cream , etc
รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูบิบิมบับ (ข้ าวยําเกาหลี)
จากนันนําท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สาหร่ าย (Seaweed Museum) เป็ น
สถานทีผลิตและแสดงการเลียงสาหร่ ายครบวงจร ทุกท่านสามารถเลือก
ซื อสาหร่ า ย พร้ อ มทังทดลองชิ ม ได้ต ามอัธ ยาศัย และชมการแปรรู ป
สาหร่ ายเป็ นรสต่างๆ อย่างเช่น รสกุง้ รสหมู รสกิมจิ รสวาซาบิ ฯล แล้ว
เชิ ญท่ านสวมชุ ดฮันบก (Hanbok) ซึ งเป็ นชุดประจําชาติของประเทศ
เกาหลีใต้ ถ่ายรู ปกับฉากจําลอง 4 มิติซึงมีความสวยงามและประทับใจ
พร้อมถ่ายรู ปเป็ นทีระลึกเพือไปอวดคนทางบ้าน
จากนันพาท่านไปยัง ตลาดปลาจากัลชี (Jagalchi Market) ตังอยูบ่ นถนนริ มทะเลใน Jung-gu ของปูซาน เป็ นตลาดปลาและ
อาหารทะเลทีใหญ่ทีสุ ดของเกาหลี โดยคนขายส่ วนใหญ่เป็ นผูห้ ญิง แม่คา้ ทีนี จะถูกเรี ยกว่า Jagalchi Ajumma ซึ ง “ajumma”
หมายถึงหญิงวัยกลางคน หรื อหญิงทีแต่งงานแล้วในเกาหลี ทีตลาดจากัลซี มีอาหารทะเลหลากหลายชนิ ด ทังปลาทังสด ปลา
แห้ง เนือปลาวาฬ กุง้ หอย ปู หรื อหมึก ซึงในตลาดจะมีร้านอาหารทะเล ให้ได้ลิมลองทังแบบสดๆ และแบบปรุ งสดใหม่

จากนันพาท่านเดิ นทางสู่ ย่ านนัมโพดง แหล่งช้อปปิ งสิ นค้าท้องถิน ชื อดัง อาทิเสื อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื องสําอางเครื อง
ประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ชอ้ ปปิ ง ทีเร้าใจทีสุดของคุณ

เย็น

รับประทานอาหารคํา (5) เมนู BBQ Buffet ณ ร้ าน Jagalchi Buffet
จากนันนําท่านเข้า สู่ทีพักเมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที4
เช้ า

เทียง

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ทางเดินลอยฟ้าโอรยุคโด – ศู นย์ สมุนไพร – ดิวตีฟY รี – ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต –
กรุ งเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
พาท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรื อเรี ยกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริ นีเกาหลี)โดย
ชือเรี ยกนีมาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บา้ นทีตังอยูบ่ น เนินเขา เรี ยงตัวสลับกันไปมาสี สนั
สดใส ในอดีตหมูบ่ า้ นนีเคยเป็ นทีอยูอ่ าศัยของของผูล้ ีภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริ มการท่องเทียวมี
การพัฒนาปรับปรุ งทัศนียภาพ ให้น่าอยูม่ ากยิงขึน โดยปรับเปลียน หมู่บา้ นคัมชอนให้มีสีสนั โดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ
ตามกําแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรื อน หลายหลังเปลียนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี บางจุดก็เป็ นร้านขายสิ นค้า ทัง
สิ นค้าพืนเมือง สิ นค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรีย์เรื อง Running Man ทีมาถ่ายทําทีนี จึงทําให้หมู่บา้ น
วัฒนธรรมคัมชอน แห่งนีเป็ นทีรู ้จกั มีนกั ท่องเทียวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเทียวกันมากขึน

นําท่านชมวิว Oryukdo Island หรื อ หมู่เกาะออยุคโดเรี ยงตัวกันออกจาก
ฝังไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้ชดั เจนจากแผ่นดิน
บางครังจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครังจะเห็น 6 เกาะ ขึนอยูก่ บั นําขึนนําลง
ทําให้ได้ชือว่า ออยุคโด ทีแปลว่า 5 6 เกาะ เป็ นเกาะทีเป็ นหิ นทังหมดเป็ น
หนึงในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ทีใหญ่ทีสุดทีมีคนอยูอ่ าศัย และ
มีประภาคารตังอยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo,
Guldo และเกาะ Deungdaedo ทีมีประภาคารอยู่ นอกจากนีมีทางเดินลอย
ฟ้ า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายืนออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพืนทีทําด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกัน
กระสุนเพือเพิมความปลอดภัยเข็งแรง อยูต่ รงแนวทีเป็ นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชม
พระอาทิตย์ขึนได้ ทีนีเป็ นอีก หนึงจุดชมวิวทีมีชือเสี ยงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้ า ขึนอยูก่ บั สภาพอากาศ)
รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูชาบูชาบู
จากนันนําท่านชม ร้ านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิ ทธิGเรี ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ด
ฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี ยว ดีสาํ หรับบุคคลที นิยมดืมเหล้า ชา กาแฟ นําอัดลม ฯลฯ
เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษทีตกค้างหรื อไขมันทีสะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ หรื อไต ช่วยให้ตบั หรื อไตของท่าน

แข็งแรงขึน ซึงยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่ างกายของท่านเอง นําท่านช้อปปิ งสิ นค้าปลอดภาษี ดิวตีฟY รี ( Duty Free Shop) ทีนีมี
สิ นค้าปลอดภาษีชนนํ
ั าให้ท่านเลือกซือ มากมายกว่า 500 ชนิด นําหอม เสื อผ้า เครื องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื องประดับ
หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ จากนันพาท่านเดินทางสู่ ร้ าน
ละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีนีมีขนม พืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้ม
อบแห้ง มาม่า วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรื อน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื องสําอางชันนํา Etude ,
Skinfood และของฝากของทีระลึกมีให้ท่านได้เลือกซือมากมาย พร้อมทังมีบริ การบรรจุกล่องตามเงือนไขของร้าน

19.30

น. นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JINAIR เทียวบินที LJ011 (มีอาหารบริการบนเครืองเป็ น BOX SET)

23.40 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

อัตราค่ าบริการ
วันเดินทาง
25 – 28 พฤษภาคม 2562

ผู ใ้ หญ่พก
ั
2 ท่าน

เด็กอายุตา
ํ
กว่า
12 ปี

13,900

INFANT

พักเดียว

ราคาทัวร ์
ไม่รวมตวa ั

3,000

4,900

6,000

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้ องไม่ น้อยกว่ า 15 ท่ าน
อัตรานีรY วม
• ค่าตัว{ โดยสารเครื องบินไป-กลับชันประหยัด(ตัว{ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางทีระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมทีพักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึงห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานทีต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหาร และเครื องดืมตามรายการระบุ
• ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
• นําY ดืมท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึนY อยู่กบั การผันแปรของภาษีนําY มัน ณ วันนัYนๆ)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานีไY ม่รวม
• ค่าทําหนังสื อเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสําหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืนวีซ่าเร่ งด่วน ซึงบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิมเป็ นกรณี ตามจริ ง
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื องดืมนอกเหนือจากรายการ
• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอืนๆ ทีไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่านําหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกําหนดให้ไม่เกินท่านละ 15กก)
• ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิน คนขับรถท่ านละ 45,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,300 บาท / ทิป / ท่ าน
• ค่าใช้จ่ายอันเนืองมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ทีจ่ าย 3% (ในกรณีทต้ี องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
รายการ และราคาสําหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
รายการนีเป็ นเพียงข้อเสนอทีต้องได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครังหนึง หลังจากได้สาํ รองทีนังกับ
สายการบิน และโรงแรมทีพักในต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนีอาจเปลียนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานีคิดตามราคาตัว{ เครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว{ เครื องบินปรับสูงขึน บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิGทีจะปรับราคาตัว{ เครื องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสูญหาย สําหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการ
เดินทาง
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิGในการไม่ คนื เงินไม่ ว่าทัYงหมด หรือบางส่ วน ในกรณีทผูี ้เดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ า
หรือออกนอกประเทศ อันเนืองมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมือง หรือ มีสิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง
หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิGทจะไม่
ี คนื เงินไม่ ว่าทัYงหมดหรือบางส่ วน ด้วยเหตุอนั เนืองมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การเปลียนแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรือหน่ วยงานทีเกียวข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความ
ควบคุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิGทจะไม่
ี คนื เงินไม่ ว่าทัYงหมดหรือบางส่ วน ในกรณีทผูี ้เดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรือทัYงหมด โดยความสมัครใจ
ของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิGในการเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นีได้ตามความเหมาะสม ทังนีขึนอยูก่ บั เวลา การจราจร สภาพ
อากาศ และเหตุสุดวิสยั อืนๆ ทีอาจเกิดขึนได้ ทังนี เพือความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึนทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุ
ต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิGในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทังสิ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านัน
บริ ษทั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าทีประสงค์จะไปท่องเทียวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านัน หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่ วมทัวร์เพียงเพือการใช้ตว{ั เครื องบินและทีพักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะ
คิดค่ าดําเนินการในการแยกท่ องเทียวเอง 300 USD
(ก่อนซือทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ทีเป็ นจริ ง เพือทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การทีเหมาะสม)
เด็ก หมายถึง ผูท้ ีมีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
หนังสือเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.*. นําY หนักกระเป๋ าคนละ 15กก *.*.*.

เงือนไขการให้ บริการ
1. การจองครังแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทังหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชําระทังหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาํ ระเงินค่ามัดจํา หรื อชําระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ทีกองตรวจคนเข้าเมืองทังทีกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศทีระบุในรายการ บริ ษทั ฯ
ขอสงวนสิ ทธิGทีจะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทังสิ น
การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึนไป คืนเงินทังหมด
• 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 เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลียนชือผูเ้ ดินทางได้**
กรุ๊ ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเทียวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ทงหมด
ั
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

