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ออกเดินทางวันที่ 02 - 06 เมษายน 2558
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
23.00 น.
01:40 น.

คณะพรอมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น4 เคานเตอร N สายการบิน
แหงชาติเกาหลี โดยมีเจาหนาที่ของโคเรียเซ็นเตอรแทรเวลใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอนขึ้นเครื่อง
นําทานบินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดย สายการบินโคเรียนแอร เที่ยวบิน KE662 (บริการอาหารเชา
และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน)

วันที่สอง สนามบินคิมแฮ - สัมผัสมนตเสนหแหงความงาม เกาะเชจู - โขดหินหัวมังกร - KITTY ISLAND - ปน
RAIL BIKE

09:00 น.

ถึง ทาอากาศยานคิมแฮ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต ทานจะพบมัคคุเทศกทองถิ่นรอตอนรับคณะ
(เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระใหทุกทาน ไดแลกสกุลเงินวอน ณ เคานเตอรธนาคาร และทําธุระ
สวนตัวใหเรียบรอย (ขั้นตอนพิธีการตางๆ หัวหนาทัวรจะแนะนําทุกทานที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีขอ
สงสัยประการใด กรุณาติดตอสอบถามที่เจาหนาที่ หรือบริษัทลวงหนา)
หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทุกทานเดินทางโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ
สายการบินโคเรียนแอร เที่ยวบินที่ KE1005 10.10-11.05 น. เพื่อนําทุกทานสู “เกาะเชจู” ซึ่งตั้งอยูทางตอนใตของ
ประเทศ ดวยบรรยากาศ และความสวยงามของเกาะเปนมนตเสนหที่ดึงดูดนักทองเที่ยวมากมายมาเยือน ถือเปนอีก
สถานที่ฮันนีมูนยอดฮิตของชาวเกาหลี ดวย...สัญลักษณอันเกาแกของเกาะคือ โทลฮารุบัง หรือหินปู เปนรูปปนทําจาก
หินลาวาสลักเปนรูปคนแกใจดีมีใหเห็นอยูทั่วไป เปนที่โปรดปรานของนักทองเที่ยวที่ชอบถายรูป และอีกสัญลักษณคือ
เฮียนโย คือหญิงสาวชาวบานซึ่งดําน้ําลงไปในทะเล เพื่อเก็บหอยเมน เปลือกหอย และปลาหมึกยักษ
ในวันที่อากาศ
แจมใส...บางทีคุณอาจจะเห็นหญิงเหลานี้ดําผุดดําวายอยูก็เปนได
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บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พาทุกทานเดินทางสูสิ่งที่เปรียบเสมือนสัญลักษณของเกาะ ณ บริเวณชายฝงดานตะวันตก เพื่อชมหินภูเขา
ไฟรูปทรงแปลกประหลาดคลายกับมังกรที่กําลังอาปากมีชื่อวา โขดหินยงดูอัม **ตามตํานานกลาววา มีเทพเจามังกรตนหนึ่ง
ไดรับมอบหมายใหหายาอายุวัฒนะที่อยูบนภูเขาฮัลลา ซึ่งเมื่อเทพผูปกปกษรักษาภูเขาแหงนี้พบเขาจึงไดแผลงศรไปยังมังกรตนนี้ ทําให
เทพเจามังกรบาดเจ็บและพลัดตกลงไปในทะเล ขณะที่กําลังตะเกียกตะกายเพื่อกลับขึ้นสวรรค ทันใดนั้นรางก็คอยๆเปลี่ยนเปนหิน เหลือ
เพียงสวนหัวที่พนทะเลขึ้นมา ซึ่งปรากฏใหเห็นจนทุกวันนี้ **

ค่ํา

แลวยอนสูวัยเด็กที่ “HELLO KITTY ISLAND” สําหรับ แฟนๆ คิตตี้หามพลาด เชิญถายรูปกันอยางเต็ม
อิ่ม และซื้อของฝากที่ระลึกไดที่นี่ พิพิธภัณฑคิตตี้ ซึ่งจัดการแสดงเรื่องราว Hello Kitty หลากหลายเวอรชั่น พรอม
เรื่องราวความเปนมา ประดับประดาจัดสรรอยางสวยงาม นารัก รวมไปถึงบรรดาของที่ระลึกนารักๆ มากมายใหทานได
เลือกซื้อติดไมติดมือ รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แนนอน
นําทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมปน “RAIL BIKE” ซึ่งสรางความผูกพันระหวางครอบครัว เพื่อน
และคูรัก ทุกเพศทุกวัย คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของ ของการปนจักรยานบนรางรถไฟที่มีความงดงาม และ
มนตขลังของเสนหธรรมชาติในฤดูใบไมผลิตที่โอบลอมไปดวยฟารมมา ทานจะไดดื่มด่ํา กับความสงบ บริสุทธิ์ ของชนบท
บนเกาะเชจู อยางแทจริง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรมหรูหราทันสมัย

วันที่สาม ชมพระอาทิตยขึ้นที่ภูเขาไฟหัวมงกุฎ - ชมดอกไมงาม ทุงดอกยูเช - พิพิธภัณฑชา + ไรชา - วิบวับแวว
วาวปราสาทแกว
เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

เที่ยง
บาย

จากนั้นนําทุกทานชมความสวยงามของยอดเขา ซองซานอิลชุลบง (ภูเขาไฟหัวมงกุฎ) หรือ "จุดสูงสุดที่
พระอาทิตยขึ้น" (Sunrise Peak) เกิดขึ้นจากภูเขาไฟที่อยูใตทองทะเลเมื่อ 100,000 ปที่แลว มีหินแหลมที่ลอมรอบปาก
ปลองกวารอยกอน จึงทําใหปากปลองภูเขาไฟนี้ มีลักษณะเหมือนมงกุฎ ถือเปนจุดชมวิวทะเล พระอาทิตยขึ้น และตกที่
สวยงามมีชื่อเสียงที่สุด
แลวนําทานชมความสวยงามของ ทุงดอกยูเช ที่บานสะพรั่ง ใหทานถายรูปเปนที่ระลึก (เฉพาะในชวง
ฤดูกาล และขึ้นอยูกับสภาพภูมิอากาศเทานั้น)
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนําทานเดินทางสูไรชาอันเขียวชะอุม อาณาเขตกวางขวางสุดสายตา เพื่อชมความอุตสาหะของชาว
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เชจู ในการสรางสินคาสงออกที่มีชื่อเสียงมากอีกอยางหนึ่งของประเทศนั่นก็คือ “ไรชาโอซุลล็อค” (O’sulloc) เปนไรชา
ขนาดใหญ มีระบบการจัดการเปนเลิศ ทั้งจัดสรางพิพิธภัณฑชา จัดแสดงประวัติศาสตรในการผลิตใบชา วิธีการตางๆใน
การผลิต ทั้งยังเปดใหนักทองเที่ยวเขาไปเยี่ยมชม และเลือกซื้อสินคาเปนของฝากตามอัธยาศัย ทั้งไอศครีม และเคกที่ทํา
จากชาเขียว บอกไดคําเดียววา อืม...อรอย
จากนั้นพาทานชม “ปราสาทแกว” ภายในเปนเมืองแหงแกวโดยแทจริง เปนสถานที่จัดแสดงงานศิลปะอีก
แขนงหนึ่งซึ่งลวนสรรสรางจาก แกว ทั้งสิ้น โดยการนําแกวมาดัดแปลงเปนรูปลักษณตางๆ สวนสําคัญภายในบริเวณแหง
นี้แบงเปน 2 สวน คือสวนของงานจัดแสดงอยูในอาคาร และจัดแสดงกลางแจง งานที่จัดแสดงอยูในนี้เปนงานที่เกิดมา
จากแรงบันดาลใจของเหลาศิลปนที่ดัดแกวใหงดงามสารพัดนึก มีงานจัดแสดงมากกวา 200 ชิ้น อาทิเชน เขาวงกตแกว
กําแพงแกว ตนถั่วงอกแกว ตนเถาวัลยยักษสีเขียวที่ทําจากแกว ที่ทานมองแลวอาจจะเผลอคิดวาตัวเองเปนแจ็คผูฆายักษ
สะพานเชื่อมทางเดินของที่นี่ลวนสรางขึ้นจากแกวทั้งสิ้น
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรมหรูหราทันสมัย

สนามบินคิมแฮ - ชมเทศกาลดอกซากุระบานเมืองจินเฮ - เมืองปูซาน - ศูนยโสมเกาหลี - สมุนไพร
เกาหลี - หมูบานศิลปะ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

เที่ยง

จากนั้นเดินทางสู สนามบินภายในประเทศเกาะเชจู จากนั้นโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ โดย สายการ
บินโคเรียนแอร เที่ยวบิน.... สูสนามบินคิมแฮ เมืองปูซาน
จากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง จินเฮ เมืองที่ขึ้นชื่อไดวาเปนเมืองที่มีตนซากุระ มากที่สุดในเกาหลี พาทาน
ชมความงามของเทศกาลดอกซากุระที่บริเวณ คลองยอจวาชอ ซึ่งถือไดวาเปนจุดที่มีวิวตนซากุระเรียงรายเต็มสองฝง
คลองใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจกับบรรยากาศแสนโรแมนติคของเหลาบรรดาดอกซากุระบานสะพรั่ง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร

บาย

นําทุกทานขึ้นรถโคชปรับอากาศ เดินทางไปยัง เมืองพูซาน เปนเมืองทาอันดับ1ของประเทศ และเปนเมืองที่
มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ เชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆ โดยรถยนต รถไฟ และเครื่องบิน มีทาเรือเฟอรรี่ไป
ประเทศญี่ปุน และเปนเมืองหนาดานสูอุทยานแหงชาติทางทะเล จึงทําใหเมืองนี้ เต็มไปดวยโรงแรม และรานอาหาร
ชั้นหนึ่ง สถานที่ทองเที่ยวที่สวยงาม และมีแหลงช็อปปงมากมาย
แลวนําทุกทานรูจักสมุนไพรเกาหลีที่มีชื่อเสียง และรูจักกันทั่วโลก นั่นคือ โสม โสมใชเปนยาบํารุงสุขภาพของ
ชนชาติตะวันออกมาตั้งแตอดีตกาล ชาวจีนยอมรับวาโสมเกาหลีเปนสุดยอดของโสม โดยไดรับการวิจัย และทุมเทอยาง
มากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพรตางๆ เชน ชาโสม, ผงโสมยอดนิยม หรือ
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โสมสกัดเขมขน เปนสิ่งที่ขาดไมไดสําหรับผูที่คํานึงถึงสุขภาพ ทุกทานจะไดลิ้มลอง และเลือกซื้อในราคาพิเศษที่ ศูนย
โสมเกาหลี
นําทุกทานสูศูนยสมุนไพรเกาหลี “ฮอกเกตนามู” ซึ่งชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพื่อชวยดูแล
ตับใหสะอาดแข็งแรง
จากนั้นพาทุกทานเขาชม หมูบานศิลปะ โดยฝมือของเด็กตัวนอยๆเปยมไปดวยจินตนาการ ซึ่งหมูบานแหงนี้
ไดเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดแสดงศิลปะ และความคิดสรางสรรคผานปลายพูกัน เพื่อถายทอดเรื่องราวตางๆ ลงบนฝาผนัง
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
หลังจากนั้นเดินทางเขาสูที่พัก ณ โรงแรมหรูหราทันสมัย

สวนสาธารณะยงดูซาน - หอคอยพูซาน + ลิฟท - ดิวตี้ฟรี - นมัสการพระวัดแฮดงยงกุงซา- ถนนสาย
บันเทิง - สนามบินคิมแฮ - กรุงเทพ ฯ
รับประทานอาหารเชา ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม

พาทานเดินทางสู สวนสาธารณะยงดูซาน ซึ่งเปนที่ตั้งของ หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอคอยของประเทศ
เกาหลีใต ที่สูงถึง 118 เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมือง และถาอากาศแจมใส ทานสามารถ
มองเห็นประเทศญี่ปุนได ใหทานไดถายรูปเปนที่ระลึกกับนักรบผูยิ่งใหญ นายพล อี ซุน ชิน และเรือรบเตา
แลวนําทุกทานเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินคาปลอดภาษี ณ “DUTY FREE” มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง
เสื้อผาแฟชั่น กระเปา เครื่องสําอางชั้นนําทั้งใน และตางประเทศมากมายใหทานไดเลือกสรร
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
พาทุกทานไปนมัสการพระ ณ วัดแฮดง ยงกุงซา ( HAEDONGYONGGUNG TEMPLE) ซึ่งเปนวัดที่ติด
ชายทะเล ตั้งอยูบนชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพูซาน สรางขึ้นเมื่อป 1376 ในสมัยอาณาจักรโคเรียว โดยพระ
อาจารย ที่มีชื่อวา “นาอง” ตัววัดมี แทอึงจอน เปนตัวอาคารหลัก ซึ่งไดรับการบูรณะใหมเมื่อป 1970 นอกจากนี้ยังมี
ศาลเจา “ยงวังดัง” ถ้ําที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอยูในถ้ําดานลาง และเจดีย 3 องค ที่มีสิงโต 4 ตัวหันหนาออกสูทะเล ซึ่ง
สิงโตทั้ง 4 หมายถึง ความราเริง ความโกรธ ความเศรา และความสุข อีกดานหนึ่งมีบันได 108 ขั้นที่ขึ้นไปสูรูปเจาแม
กวนอิมที่ประดิษฐานอยูดานบน ซึ่งเปนจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่งของวัด
จากนั้นพาทานออกเดินทางเยี่ยมชม ถนนสายบันเทิง PIFF SQUARE (PUSAN INTERNATIONAL
FILM FESTIVAL) สถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และยังเปนสถานที่ดาราฮอลลีวูดเกาหลีที่ไดรับรางวัลใน
แตละปไดประทับรอยมือไวเปนที่ระลึก มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโดยทั่วไป เปนจุดที่นักทองเที่ยวควรคาแกการมา
เยี่ยมชม
บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูทาอากาศยานคิมแฮ
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เดินทางโดยเที่ยวบิน KE 653 เหินฟากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร เครื่องดื่ม พรอมเสิรฟอาหารค่ําบนเครื่องบิน )
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน

***หมายเหตุ! เที่ยวบินและรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ ***

บริการอาหาร
1.เมนูหมูบาบีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยนําเนื้อหมูสไลด หมักกับซอส ใสกะหล่ําปลีหั่น, เห็ด
เข็มทอง, วุนเสนบุก และเครื่องเคียงตางๆ ใหออกรสหวาน นุม เวลาทานนํามายางขลุกขลิก
กับซุปบนกระทะแบน หรือครึ่งวงกลม เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ
2.เมนูชาบู ชาบู อาหารพื้นเมือง ตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุกี้
หมอไฟของญี่ปุน โดยนําเครื่องเคียงตางๆ เชนผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง เบคอนหมูที่
จัดเตรียมไวมาเรียงใหสวยงามในหมอ เวลาทานเติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด แลวนําอู
ดงสดลงตม สามารถรับประทานเปนอูดงรอน และทานพรอมขาวสวยรอนๆ น้ําจิ้มซีอิ๊วเกาหลี
และเครื่องเคียง
3. เมนูประยุกตอาหารแนวใหม มีชื่อเรียกวา โอซัม หรือหมูปลาหมึกยางบารบีคิว หมักสไตล
สมัยใหมกาหลี (นํากิมจิมาผัดในกะทะรวม ก็จะเกิดเปนเมนูอาหารชนิดใหมอีกหนึ่งรสชาติ
ความอรอย)
4.เมนูอาหารพื้นเมืองเมนูสุดพิเศษสําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง เสิรฟพรอมขาวสวย
รอนๆ และเครื่องเคียงตาง ๆ
5.เมนูคาลบี หรือหมูยางเกาหลี เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มี
รสชาติออกหวาน นุม และกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนที่ติดกับกระดูก (เชื่อวาเปนสวนที่อรอย
ที่สุด) ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม และตัดเปนชิ้นพอคํา หอทานแบบเมี่ยงคําไทย โดยใสน้ําจิ้ม
เตาเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบ หรือขาวสวยรอนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงตางๆ และน้ํา
ซุปสาหราย
6. เมนูแฮมุลทัง หรือซีฟูดหมอไฟ ปรุงจากอาหารทะเลสด ๆ เชน ปลาหมึกยักษ ขาปู หอย
ปลา ตมในหมอไฟรอน ๆ ดวยน้ําซุปมีรสชาติเปนเอกลักษณ เสริฟขาวสวยพรอมเครื่องเคียง
ตาง ๆ
7.เมนูวาไรตี้บุฟเฟตนานาชาติ มีอาหารใหทานเลือกตามความชอบอยางจุใจ ในรานอาหารที่
ดีที่สุดในเมืองพูซาน
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8.เมนูกวยเตี๋ยวอุดงเสนกลมโตเกาหลี ที่เสิรฟมาในน้ําซุปอุดงออกรสหวานกลมกลอมสไตล
เกาหลีญี่ปุน โรยหนาดวยลูกชิ้นโอเดง และปูอัด และผักหอมเกาหลี เปนอาหารยอดฮิตสําหรับ
ชาวโสมในชวงเชา กลางวัน เย็นและค่ํา

อัตราคาบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เทานั้น
อัตราคาบริการ
ผูใหญ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม
พักเดี่ยวเพิ่มทานละ

ทานละ (บาท)
39,900.39,900.38,900.37,900.4,500.-

ราคาทัวรรวม
1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคา
เปลี่ยนแปลงตั๋ว
2. คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. คาเขาชมสถานที่ทุกแหงที่ระบุในรายการ
4. คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 -3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
5. คารถโคชปรับอากาศบริการนําเที่ยวตามรายการ
6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ
• สัมภาระใตทองเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนัก 23 กก.
• สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น น้ําหนัก 12 กก.
8. คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ราคาทัวรไมรวม
1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และ
เครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
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2. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 4 USD ตอคนตอวัน (ตามความสมัครใจ)
3. คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ในกรณีเปนนิติบุคคล)
เงื่อนไขการใหบริการ
1. บริษัทขอรับคามัดจําสําหรับการจองทานละ 10,000 บาท และชําระสวนที่เหลือกอนการเดินทาง 20 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศที่ระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
3. การยกเลิก
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําในทุกกรณี แตสามารถเลื่อนการเดินทางได ภายใน 1 ป นับจากวันที่ชําระคา
มัดจํา
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทางตองแจงลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน
• ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท
• ยกเลิกการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร
• ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร
• กรุปที่เดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือ
ตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ
1. จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ 15 ทาน ขึ้นไป
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ราคา และรายการทองเที่ยว ตามความเหมาะสม
3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ
ทองเที่ยวเทานั้น
4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน,
การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไม
ทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน
ออกเดินทางแลว
6. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
7. ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
8. เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข
ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด

