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เวิลด์ ทราเวลเลอร์ มีความยินดีนาท่านเยือนดินแดนแห่งอารยธรรม ณ กรุงโซล
นาท่านย้อนเวลาสู่วยั เด็กไปกับสวนแห่งจิ นตนาการ กับ สวนแห่งเทพนิยายดงฮวามาอึล
พร้อมไฮไลท์ “N Seoul Tower -ช้อปปิ้ งฮงอิก-เมียงดง-สะพานแขวนคัมอักซาน”
พร้อมชมความเจริญรุ่งเรืองของกรุงโซล บนตึกระฟ้ าแห่งใหม่ของกรุงโซล ณ SEOUL SKY TOWER
พร้ อมการบริการอาหารขึ้นชื่อ เช่น BUFFET TODAI ปิ้ งย่างชือ่ ดังและอาหารท้องถิน่ มากมาย
เดินทางสะดวกสบายโดยการบินไทย พร้อมทีพ่ กั และบริการสุดประทับใจเพือ่ มอบให้คนพิเศษเช่นคุณ

หัวหน้าทัวร์มืออาชีพชานาญเส้นทาง100% / โรงแรมระดับระดับ4 ดาว **3 คืนเต็ม**
โดยการบินไทย THAI AIRWAYS INTERNATIONAL TG บินตรงไม่ต่อเครื่อง หรูหรา มีระดับ
รวมค่า หัวหน้าทัวร์ ทริปไกด์และคนขับ ค่าตัว๋ และภาษีสนามบิน และค่าอาหารตามรายการทีร่ ะบุ

***โปรแกรมนี้ ไม่สามารถผ่อนชาระผ่านบัตรเคดิตได้***
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กาหนดการเดินทางวันที่ 6-10 มิ.ย./27 มิ.ย.-1 ก.ค./12-16,25-29 ก.ค./8-12,22-26 ส.ค.
6-10 ก.ย./ 27 ก.ย.-1 ต.ค./10-14,18-22 ต.ค. 2562
ออกเดินทางตั้งแต่15ท่านขึ้ นไป
วันแรกของการเดินทาง
21.00 น.
23.10 น.

คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุว รรณภูมิ อ าคารผู้ โดยสารชั้ น 4 เคาน์ เตอร์ C พบเจ้ าหน้ า ที่บริษั ท ฯ คอยอานวยความ
สะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ แก่ทุกท่าน
คณะเดิ นทางออกจากท่ าอากาศยานสุว รรณภูมิ มุ่ ง สู่สนามบิน อิ น ชอน ประเทศเกาหลีใ ต้ โดย โดยสายการบิ นไทย
เทีย่ วบินที่ TG658

วันทีส่ องของการเดินทาง
06.35 น.
เช้า

สนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทย

สนามบินสุวรรณภูมิ-สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้
หมู่บา้ นเทพนิยายดงฮวามาอึล- LOTTE TOWER SEOUL SKY

คณะเดินทางถึง สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมื องและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านให้ เป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
บริการอาหารเช้า ณ ภัตตาคารบริการท่านด้วยเมนู อูดง้

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นเทพนิยายดงฮวามาอึล หมู่บ้านที่ถูกตกแต่ง ประดับประดา ด้ วยภาพวาดสีสันสดใส
เนรมิตหมู่บ้านที่แสนจะธรรมดาให้ กลายเป็ นหมู่บ้านแห่ งเทพนิ ยาย ด้ วยนิ ยายโด่งดั งหลายเรื่อง เช่ น สโนว์ไวท์กับคน
แคระทั้ง 7 หนู น้อยหมวกแดง ปี เตอร์แพน อะลาดินกับตะเกีย งวิเศษ ฯลฯ อีกมากมายรวมอยู่ในหมู่บ้านแห่ งนี้ และท่าน
สามารถเก็บภาพความประทับใจได้ ท่วั ทุกมุมของสถานที่แห่งนี้

เทีย่ ง

 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู ชาบู ชาบู เมนู ชื่อดังที่เป็ นที่รูจ้ ักจากผูค้ นทัว่ โลกด้วย
เมนู ที่ผ่านกระบวนการปรุงรสมาอย่างพิถีพิถนั โดยมาพร้อมกับวัตถุดิบชั้นเลิศทีผ่ ่ านการคัดสรรคมาอย่างดีเพื่อให้ได้
รสชาติชาบูสไตล์เกาหลีอย่างแท้จริง
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จากนั้นนาท่านเดินทางสู่แลนด์มาร์กแห่ งใหม่ ของกรุงโซล LOTTE TOWER SEOUL SKY Top 5 ตึกระฟ้ าที่สูงที่สุดใน
โลก ศูนย์รวมความครบครันและทันสมัย นาท่านขึ้ นสู่ช้ นั 123 ให้ ท่านได้ ชมวิวกรุงโซลแบบพาโนรามา Seoul Sky
ได้ รับการบันทึกในสถิติโลกอีกด้ วย ภายในตัวอาคารท่านยังจะได้ เพลิดเพลินไปกับการเลือกซื้อสินค้ าแบรนด์ดังมากมาย...

คา่

 บริ ก ารอาหารค ่า ณ ภัต ตาคาร TODAI ด้ว ยเมนู สุ ด พิ เ ศษ SEAFOOD BUFFET TODAI บุ ฟ เฟ่ ต์อ าหาร
นานาชาติที่คดั สรรค์เ มนู สุดมากมายที่ให้ท่านได้เลือกรับประทานตามใจชอบพร้อมรสชาติอาหารที่แสนอร่อยด้วย
กรรมวิถีที่ใส่ใจในอาหารทุกจานและการบริการทีแ่ สนประทับใจทาให้ภตั ตาคารแห่ งนี้ ได้รบั การรีวิวจากเพจดังของ
เมืองไทยอย่างล้นหลาม

พักที่ :

LOISIR MYEONGDONG HOTEL หรือเทียบเท่า
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วันทีส่ ามของการเดินทาง

โซล-หมู่ บา้ นบุ กชอนฮันอก-ถนนช้อปปิ้ งอัพกูจอง โรดิโอ-ย่านช้อป
ปิ้ งฮงอิก-โซล

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านเดินทางเข้ าสู่ท่ีพักเพื่อผ่อนคลายอิริยาบถกันที่ หมู่บา้ นบุ กชอนฮันอก ที่เมื่อก้ าวเข้ าสู่ถนนของหมู่บ้ านนี้
เหมือนท่านได้ หลุดไปยังสมัยโบราณ สองข้ างทางเต็มไปด้ วยบ้ านเรื อนเกาหลีโบราณ พิเศษ เพื่ อให้ การเที่ยวอดีตอย่าง
ครบถ้ วน

เทีย่ ง

 บริการอาหารมื้ อเทีย่ ง ณ ภัตตาคาร TOSOKCHON บริการท่านด้วย ซัมแทกัง หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี ร้านไก่ตุ๋น
โสมชื่อดังของกรุงโซล การันตีความอร่อยด้วยเหล่าคนดังมากมาย พร้อมได้รบั รางวัลมิชลิน

จากนั้นนาท่านเยือน ถนนช้อปปิ้ งอัพกู จอง โรดิโอ ถนนสายแฟชั่นที่เป็ นแหล่ งรวมสินค้ าแบรนด์เนมระดับ Hi-End ทั้ง
เสื้อผ้ า, กระเป๋ า, เครื่องประดับ นอกจากร้ านค้ าแล้ วก็ยังมีร้านคาเฟ่ มากมายที่มีการดีไซน์ตกแต่งร้ านได้ อย่างดูดี น่ านั่ ง
หากเดินช้ อปปิ้ งจนเหนื่ อยแล้ วก็มีร้านอาหารให้ เลือกหลากหลายไม่ ว่าจะเป็ นอาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น หรือแม้ กระทั่ง
อาหารไทยก็ตาม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ย่านช้อปปิ้ งฮงอิก ศูนย์รวมแกลเลอรี่ ร้ านค้ าจาหน่ ายสินค้ าแฟชั่น ตลาดศิลปะ และร้ านอาหาร
ที่น่าสนใจในของหมู่วัยรุ่นที่นิยมมาเดินเล่นซึ่งจะคึกคักเป็ นพิเศษตั้งแต่ช่วงบ่ายเป็ นต้ นไป เพราะร้ านค้ าแต่ละร้ านจะทยอย
เปิ ดให้ บริการ ของที่ขายส่วนใหญ่จะเป็ นสินค้ าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า ของกิ๊ฟช้ อป เครื่องเขียน และที่เยอะไม่
แพ้ กนั ก็คือขนมต่างๆ จากนั้นนาท่านเลือกซื้อเครื่องสาอางค์คุณภาพดี ณ ศูนย์เครือ่ งสาอางค์ของเกาหลี
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คา่

 บริการอาหารคา่ ณ ภัตตาคาร PALSEAK PORK บริการท่านด้วยเมนู ปิ้งย่างสไลต์เกาหลีที่บรรจงปรุงรสจนได้
หมูนุ่มๆ ทีอ่ ดั แน่นไปด้วยคุณภาพเน้นๆให้ท่านได้เพลิดเพลินไปกับรสชาติและความหอมละมุนชวนให้ท่านหลงใหล
และเพลิดเพลินไปกับรสชาติทแี่ สนอร่อย

พักที่ :

LOISIR MYEONGDONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ขี่ องการเดินทาง

โซล-พระราชวังเคียงบกกุง-N SEOUL TOWER-กาโรซู กิล
ROCKYMOUNTAIN CHOCOLATE FACOTORY-เมียงดง-โซล

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้ นนาท่านเดินทางสู่ พระราชวังเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) สัญลักษณ์และแหล่ งท่ องเที่ยวยอดฮิตของ
กรุงโซล พระราชวังที่มีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่สี ุดในกรุงโซล สร้ างขึ้นในปี 1394 ในสมัยพระเจ้ าแทโจ ราชวงศ์โชซอน เดิม
ทีน้ันภายในพระราชวังมีอาคารและตาหนักต่างๆมากกว่า 200 หลัง แต่เมื่อมีการรุกรานของญี่ปนุ่ อาคารส่วนใหญ่กไ็ ด้ ถูก
ทาลายลงเหลืออยู่เพียงแค่ 10 หลังเท่านั้น นอกจากนั้นยังให้ ท่านได้ ทดลองสวมชุดฮันบก ชุดประจาชาติของชาวเกาหลี
เพื่อให้ อิสระแก่ท่านในการเก็บภาพที่ระลึก จากนั้ นนาท่านเพลิดเพลิน จากนั้นนาท่านรู้จักกับสมุนไพรชื่อดังก้ องโลก ณ
ศูนย์โสมเกาหลี สินค้ าขึ้นชื่อของประเทศเกาหลีท่ผี ู้คนทั่วโลกต่างให้ ความสนใจในการเข้ ามาเลือกซื้อเป็ นอย่างมาก

เทีย่ ง

 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเซตเมนู จิ มดัก เมนู ไก่อบซี อ๋ ิวสไตล์เกาหลีจนเข้าเนื้ อและ
ยังประกอบด้วยวุน้ เส้นหนานุ่ม อีกหนึง่ เมนู พนเมื
ื้ องดั้งเดิมของเกาหลี ปัจจุบนั ได้รบั ความนิยมอย่างแพร่หลายและ
รสชาติของจิมดัก ก็เป็ นทีถ่ ูกปากของคนไทยเป็ นอย่างยิง่
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จากนั้นนาท่านเยือน N Seoul Tower หอคอยที่ได้ ข้ ึนชื่อว่าเป็ นหอคอยที่แสนโรแมนติกประจากรุงโซล ชมบรรยากาศของ
วิวเมืองโซลพร้ อมให้ ท่านได้ คล้ องกุญแจคู่รักกิจกรรมหลักที่ผู้คนทั่วโลกต่างให้ ความสนใจ จากนั้นให้ ท่านได้ อพั เดทแฟชั่น
แบบชิคๆ และ ฮิปๆ กันที่ กาโรซู กิ ล หรื อ ถนนชินซา ถนนที่ครบทุกรส ไม่ ว่ าจะเป็ นเครื่องประดับ , เสื้อผ้ า ในแบบที่
เรียกว่าฮิปยูนิคสุดๆซึ่งส่วนใหญ่จะเป็ นร้ านนักออกแบบที่มีชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ ของเกาหลีไปจนถึงสินค้ า
แบรนด์เนมจุ ดเด่นอีกอย่างของถนนกาโรซูกลิ ก็คือคาเฟ่ และร้ านอาหารที่อยู่บนถนนเส้ นนี้ท่ตี กแต่ งร้ านได้ สวย สร้ างสรรค์
และมีเอกลักษณ์ท่โี ดดเด่น สร้ างจุดขายและความต่างผสมกันได้ อย่างลงตัว

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ROCKY MOUNTAIN CHOCOLATE FACOTORY คาเฟ่ ชื่อดังเชนจากอเมริกาเป็ นที่ร้ จู ักใน
นามผู้ น าแฟรนไชส์ ระดั บนานาชาติ ในด้ านการผลิ ตขนมหวาน ท่ า นจะได้ เลื อ กชิ ม ขนมหวานมากมาย ไม่ ว่ า จะเป็ น
ช็อกโกแลตระดับพรีเมี่ยมกว่า 300 รสชาติ ขนมหวานที่น่ีผลิตด้ วยสูตรเฉพาะที่ได้ สุดยอดนักทาขนมมาผลิตและพัฒนา
จนเกิดเป็ นสูตรพิเศษจากทางร้ าน จากนั้นให้ อิสระให้ ท่ านสนุ กกับ การช้ อปปิ้ ง ณ ตลาดเมียงดง เปรียบเสมือน สยามส
แควร์ แหล่ งช้ อปปิ้ งสาหรับวัยรุ่น ท่านสามารถหาซื้อสินค้ าแบรนด์เนม ทั้งแบรนด์เกาหลี , ญี่ปุ่น ,หรือแบรนด์ยุโรป เช่น
เสื้อผ้ า,รองเท้ าหลากหลายแบบ, เครื่องสาอาง ร้ านขายของที่ระลึกของดาราเกาหลีขวัญใจวัยรุ่น ฯลฯ นอกจากนั้ นยังเต็ม
ไปด้ วยร้ านอาหารพื้นบ้ าน และขนมของหวานมากมายให้ ท่านเลือกรับประทานได้ ตามอัธยาศัย

คา่

 บริการอาหารคา่ บริก ารท่านด้วยเมนู “ทัคคาลบี้ ” ไก่ ผดั ซอสพริก สไตล์แดนกิ มจิ เนื้ อไก่ หนั ่ เป็ นชิ้ นพอดี คา
คลุกเคล้าด้วยเครื่องปรุงที่หมัก ไว้จนเข้าเนื้ อ ท่านจะได้ร่ว มสนุ ก สนานกั บการผัด เมนู นี้ด้วยตัวท่านเองโดยการนา
Rice cake หรือ เส้นก๋ วยเตี๋ ยวแบบหนานุ่มของเกาหลี มาผัดกับเนื้ อไก่ปรุงรส และสุดท้ายนาข้าวเกาหลีที่มีความ
หอมละมุน และเหนียวนุ่มมาผัดรวมกัน มาพร้อมกับเครือ่ งเคียง เช่น สาหร่าย โอเด้ง กิมจิ และผักสด สะอาด ให้
ท่านได้เพลิดเพลินไปกับรสชาติอาหารสไตล์เกาหลีอย่างแท้จริง
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พักที่ :

LOISIR MYEONGDONG HOTEL หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้ ของการเดินทาง
เช้ า

เทีย่ ง

21.20 น.
01.10น.

สะพานแขวนคัมอักซาน- PAJU OUTLET-สนามบินอินชอน
สนามบินสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านรู้จักกับสมุนไพรชื่อดังกับ ศูนย์สมุนไพร สินค้ าขึ้นชื่อของแดนกิมจิท่ีมาพร้ อมสรรพคุณมหาศาล จากนั้นนา
ท่านเลื อกซื้อสินค้ ามากมาย เช่ น ของฝาก ของที่ระลึก ขนมของหวาน มากมาย ณ DUTY FREE นาท่านเยือน สะพาน
แขวนคัมอักซาน (Paju Gamaksan Bridge) สะพานแขวนที่ทาจากไม้ ท่ียาวที่สุดในเกาหลี มีความยาวถึง 150 เมตร สูง
45 เมตร จากพื้ นดิน เป็ นสะพานที่มี ความแข็งแรงสามารถรองรั บคนได้ ม ากถึง 900 คน สัม ผั ส อากาศอันบริ สุท ธ์บน
ภูเขาคัมอักซาน
 บริการอาหารมื้ อเที่ยง ณ ภัต ตาคาร บริ การท่ านด้วยเซตเมนู OSAM BUKOKI เมนู สไตล์เกาหลีชื่อ ดังที่คดั
สรรค์วตั ถุดิบชั้นดีให้ท่านได้ทดลองรับประทานอาหารสไตล์เกาหลีอย่างแท้จริง
จากนั้นนาท่านสู่ PAJU OUTLET ให้ ท่านเพลินเพลินไปกับการช้ อปปิ้ งเลื อกซื้อสินค้ าซึ่ งมีหลากหลายร้ านค้ าและมีสินค้ า
Brand ดังมากมายอาทิเช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ

นาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะช้ อปปิ้ งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต (เพื่อละลายเงินวอน) มีสินค้ า
ต่างๆมากมายให้ เลือกซื้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ , บะหมี่ก่งึ สาเร็จรูป, สาหร่ าย , ขนมขบเคี้ยว , ลูกอม, ผลไม้ ตาม
ฤดูกาล และของที่ระลึกต่างๆ ได้ เวลาอันสมควรนาคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
ออกเดินทางจากกรุงโซล โดย สายการบินไทย แอร์เวย์ เที่ยวบินที่ TG 655
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ
******************************
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อัตราค่าบริการช่วงวันที่ 6-10 มิ.ย./27 มิ.ย.-1 ก.ค.
12-16,25-29 ก.ค./8-12,22-26 ส.ค. 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
39,900.38,900.37,900.12,000.14,000.-

อัตราค่าบริการ 6-10 ก.ย./ 27 ก.ย.-1 ต.ค./10-14,18-22 ต.ค. 2562
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี่ยว เพิม่ ท่านละ
มีตวั๋ แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว่ ไป
44,900.43,900.42,900.15,000.18,000.-

***กรณีท่านสารองที่นั่งล่าช้า ตัว๋ โปรโมชั่นเต็ม***ราคาทัวร์จะปรับราคาขึ้นท่านละ
2,000-4,000 บาทโดยทางบริษัท...จะแจ้งให้ท่านรับทราบก่อนตัดสินใจสารองที่นง
ั่
(กรุณาสารองที่นั่งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง)
อัตราค่าบริการนีร้ วม
•
•
•
•
•
•

ค่าตั๋วเครือ
่ งบินเดินทางไป-กลับโดยสายการบินไทยTG (เดินทางไป-กลับพร ้อมคณะ)
ค่าทีพ
่ ักตามโรงแรมทีร่ ะบุไว ้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า และราคาโรงแรมจะปรับขึน
้ 3-4 เท่าตัว หากวันเข ้าพักตรงกับงานเทศกาล เทรดแฟร์
หรืองานประชุมต่างๆ อันเป็ นผลทีท
่ าให ้ต ้องมีการปรับเปลีย
่ นทีพ
่ ัก โดยคานึงถึงความเหมาะสมเป็ นหลัก
ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข ้าชมสถานทีต
่ ่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิด สาหรับนาเทีย
่ ว ตามทีร่ ะบุไว ้ในรายการ *ค่ารถนาเทีย
่ วดังระบุในโปรแกรม
การเดินทาง
ค่าทริปสาหร ับห ัวหน้าท ัวร์ ม ัคคุเทศก์ พน ักงานข ับรถ
ค่าธรรมเนียมน้ ามันทีท
่ างสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิม
่ เติมอีกในภายหลัง*ค่าปรับ สาหรับน้ าหนักกระเป๋ าเดินทางทีเ่ กินจากที่
ทางสายการบินกาหนดไว ้
ค่าธรรมเนียมน้ ามั น และค่าประกัน ภัยการเดิน ทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึง่ เป็ นอัต ราเรียกเก็ บ ณ วัน ทีท
่ าการจองค่าประกัน ชีวต
ิ กรณี
อุบัตเิ หตุในระหว่างการเดิน ทาง คุ ้มครองในวงเงิน ไม่ เกิน ท่านละ 2,000,000 บาท และค่ารัก ษาพยาบาลกรณีอุบัตเิ หตุในวงเงิน ไม่เกิน ท่านละ
500,000 บาท (ตามเงือ
่ นไขกรมธรรม์)
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อัตราค่าบริการนีไ้ ม่รวม
•
•
•

ภาษีมูลค่าเพิม
่ 7 % และค่าภาษีหก
ั ณ ทีจ
่ ่าย 3%
ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ ะบุ เช่น ค่าเครือ
่ งดืม
่ และค่าอาหารทีส
่ ั่งเพิม
่ เอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครือ
่ งดืม
่ สัง่ พิเศษ
นอก
ค่าทาหน ังสือเดินทาง, ค่าทาใบอนุญาตกล ับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว

เงื่อนไขการชาระเงิน
•
•
•
•
•
•

•

กรุณาจองล่วงหน ้าพร ้อมชาระงวดแรก 10,000 บาท หรือ 15,000 บาท (ช่วงวันหยุด) ก่อนการเดิน ทาง พร ้อมแฟกซ์สาเนาหน ้าหนั งสือเดินทาง
Passport มายังบริษัท และค่าใช ้จ่ายส่วนทีเ่ หลือกรุณาชาระก่อนการเดินทางไม่น ้อยกว่า 20 วัน มิฉะนัน
้ จะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
บริษัทฯขอสงวนสิทธิย
์ กเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน ้า 10 วัน ซึง่ จะเกิดขึน
้ ได ้ก็ต่อเมือ
่ ไม่สามารถทากรุ๊ปได ้อย่างน ้อย 25 ท่าน ทางบริษัทฯ ยิน ดี
คืนเงินให ้ทัง้ หมด หรือจัดหาคณะทัวร์อน
ื่ ให ้ ถ ้าท่านต ้องการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท
์ จ
ี่ ะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเี่ กิดจากการยกเลิกหรือความล่าช ้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
ิ สูญหายตามสถานทีต
การจลาจล การปฏิวัต ิ ทรัพย์สน
่ ่างๆ และอื่น ๆ ทีอ
่ ยู่นอกเหนือการควบคุ มของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมทีเ่ กิดขึน
้
ทางตรง หรือทางอ ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร ้าย การสูญหาย ความล่าช ้า หรือ จากอุบต
ั เิ หตุต่างๆ
เนื่องจากรายการทัวร์นี้เป็ นแบบเหมาจ่ายเบ็ดเสร็ จ หากท่านสละสิทธิก
์ ารใช ้บริการใดๆตามรายการ หรือถูกปฏิเสธการเข ้า และออกประเทศไม่ว่าใน
กรณีใดก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินในทุกกรณี
เมื่อท่านได ้ชาระเงิน มัดจาหรือทัง้ หมด ไม่ว่าจะเป็ นการชาระผ่านตัวแทนของบริษัทฯ หรือ ชาระโดยตรงกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะขอถือว่า
ท่านรับทราบและยอมรับในเงือ
่ นไขต่างๆของบริษัทฯ ทีไ่ ด ้ระบุไว ้โดยทัง้ หมด
ทางบริษัทเริม
่ ต ้น และจบการบริการ ทีส
่ นามบิน สุวรรณภูม ิ กรณีท่านเดิน ทางมาจากต่างจังหวัด หรือต่ างประเทศ และจะสารองตั๋วเครือ
่ งบิน หรือ
พาหนะอย่ างหนึ่งอย่ างใดที่ใช ้ในการเดิน ทางมาสนามบิน ทางบริษัท จะไม่ รับผิด ชอบค่า ใช ้จ่า ยในส่วนนี้ เพราะเป็ นค่าใช ้จ่ายที่น อกเหนื อจาก
โปรแกรมการเดิน ทางของบริษัท ฉะนัน
้ ท่า นควรจะให ้กรุ๊ป FINAL 100% โดยมีเอกสารแจ ้งการนั ดหมายการเดินทางส่งไปถึงท่าน ท่านจึงสามาร
สารองยานพาหนะได ้
ตั๋วเครือ
่ งบินทีใ่ ช ้ในการเดินทางไม่สามารถ Refund หรือเลื่อนวันกลับ หรือเปลีย
่ นแปลงการเดิน ทางได ้ กรณีทา่ นจะกลับก่อนหรือเลือ
่ นวันเดินทาง
้ ตั๋วใหม่เองในกรณีไม่เดินทางไป และกลับตามโปรแกรมทีท
้ จาก
กลับ กรุณาติดต่อสอบถามเจ ้าหน ้าทีก
่ อ
่ นการเดิน ทาง มิฉะนัน
้ ท่านจะต ้องซือ
่ า่ นซือ
ทางบริษัท เนื่องจากเป็ นคุณสมบัตรของตั๋วทีอ
่ อกมาจากทางสายการบิน

เงื่อนไขการยกเลิก
•
•
•
•

ยกเลิกก่อนการเดิน ทาง 30 วัน - คืนค่าใช ้จ่ายทัง้ หมด ยกเว ้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลทีต
่ ้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือ กรุ๊ป
ทีม
่ ก
ี ารการันตีค่ามัดจาทีพ
่ ักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได ้
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 25 วันขึน
้ ไป - เก็บค่าใช ้จ่าย 8,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทางน ้อยกว่า 14 วัน - เก็บค่าใช ้จ่าย 50 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1-6 วัน - เก็บค่าบริการทัง้ หมด 100 %
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