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คณะพรอมกันที่ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร F ประตูทางเขา 3 BUSINESS
AIR (8B) โดยมีเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวก (หัวหนาทัวรแนะนําการเดินทาง)

วันที่สอง อินชอน – La Provence Village - เกาะนามิ – ปอมฮวาซอง – ซูวอน
0010
0730

เที่ยง

บินลัดฟาสู ประเทศเกาหลีใต โดยเที่ยวบินที่ 8B 868 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.กรุณาปรับนาฬิกาของทานเปน
เวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ไกด
ทองถิ่นคอยตอนรับทุกทาน..จากนั้นนําทานเดินทางสู La Provence Village พาทานชม
บรรยากาศหมูบานสไตลฝรั่งเศส ชมสีสันบานเรือนที่เปนเอกลักษณของเมืองโพรวองซในฝรั่งเศส
หมูบานที่เต็มสีสัน
ระบายดวยสีลูกกวาดหวานๆ สีสันสดใส ทําใหทานรูสึกเหมือนไดสัมผัส ประเทศฝรั่งเศสจริงๆ
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ ทัคคาลบี หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อ
ของเมืองชุนชอน โดยนําไกบารบีคิว มันหวาน ผัดกระหล่ํา ตนกระเทียม ตกหรือขาวปน และซอสมาผัด
รวมกันบนกระทะแบนดํา คลุกเคลาทุกอยางใหเขาที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อ
ทานใกลหมด จะนําขาวสวยและสาหราย แหงมาผัดรวมกันเปนทัคคาลบีโพกึมที่แสนอรอย และน้ําซุป
จากนั้นนําทานลงเรือ เดินทางสู เกาะนามิ โดยใชเวลาประมาณ 10 นาที ชมวิว
ทิวทัศนของสถานที่เคยใชเปนสถานที่ถายทําละครทีวี Winter Love Song อันโดงดังไปทั่วเอเชีย
พรอมมีเวลาใหทานไดเก็บภาพอันสวยงามนาประทับใจ สุดแสนโรแมนติค เปรียบประหนี่งดุจทานเปนพระนาง ในละครเลยทีเดียว หรือจะเลือกขี่จักรยาน เดินทางสู เมืองซูวอน นําทานชม ปอมฮวา
ซอง ซึ่งเปนปอม และกําแพงเมือง สรางรายรอบตัวเมืองซูวอน ระยะทางยาวประมาณ
5,500 เมตร ประกอบดวยเชิงเทิน 48 หลัง แตบางสวนไดถูกทําลายในสมัยสงคราม
เกาหลี ปอมแหงนี้สรางขึ้นโดยกษัตริยซอนโจ กษัตริย องคที่ 22 แหงราชวงศโชซอนเพื่อ
เปนที่ระลึกแกพระราชบิดา ซึ่งถูกใสรายจากราชสํานักและถูกขังจนสิ้นพระชนม ปจจุบัน

ค่ํา

ปอมนี้ไดรับการสถาปนา โดย UNESCO ใหเปน มรดกโลก
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการ Shabu Shabu ชาบู ชาบู สุกี้สไตลเกาหลีบนหมอไฟรอนๆ ประกอบดวยหมู
สไลด และผักสดนานาชนิด เสิรฟพรอมน้ําซุปรอนๆ และเสนอูดงซึ่งขาดไมไดในการทาน ชาบู ชาบู พรอมขาวสวยรอนๆ และ
เครื่องเคียงหลากชนิด)
ที่พัก Songtan Hotel or Suwon Pacific Hotel หรือเทียบเทา

วันที่สาม วัดวาวูจองซา - เอเวอรแลนด – ทงแทมุน
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
ไปเยี่ยมชมและนมัสการวัดวาวูจองซา Waujeongsa Temple พระเศียรของพระพุทธรูปขนาด มหึมา ซึ่ง
ประดิษฐานอยูดานหลังสระน้ําขนาดยอม โดยบริเวณรอบสระจะมีพระพุทธรูปองคเล็กๆวาง เรียงรายอยูโดยรอบ และเมื่อเดินขึ้นสู
เนินเขาทานจะพบอุโบสถ ซึ่งภายในเปนที่ประดิษฐานพระนอนขนาดใหญที่แกะสลักมาจากไมซึ่งนํามาจากอินเดีย นอกจากนี้ที่วัด
แหงนี้ยังเปนที่เก็บรักษาระฆังที่ใชตีในพิธีเปดกีฬา โอลิมปคในป ค.ศ.1988 อีก
จากนั้นนําสู สวนผลไมหรือไรสตรอเบอรรี่ ใหทานเพลิดเพลินเลือกเก็บและชิมสตรอเบอรรี่สดๆๆ
รสชาติ ห วานกรอบตามอั ธ ยาศั ย ได เ วลาเดิ น ทางสู Yangji
Pine Ski Resort www.pineresort.com ใหทาน
ได ส นุ ก สนานกั บ การเล นสกี บนลานสกี ข นาดใหญ ลานสกี แ ห ง นี้ มี
ความท า ทายให ทา นได สั มผั ส ดว ยเนิ นหิม ะที่มี ความสูงไม ต่ํ ากวา 1
กิโลเมตรขึ้นไป และเปนที่กลาวขวัญถึงวาเปนสวรรคของนักสกีมือใหม แตก็มีทางวิ่งสําหรับมือ
อาชีพเชนกัน มีเนินรูปตัวเอสที่เชื่อมระหวางยอดเนิน และ พื้นดานลางมาทาทายความสามารถของ
ทา น ให ทา นได ห าประสบการณด ว ยการเล นสกี บนลานหิ ม ะขาวโพลน.....(ไม ร วมค าอุป กรณ ก ารเลน สกีต า งๆ ประมาณ
30,000-50,000 วอนตอเซ็ต)
เที่ยงเที่ยงรับประทานอาหารกลางวัน

ค่ํา

ณ ภัตตาคาร หมูยางเกาหลี หรือ คาลบี้ เปนอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มี
รสชาติกลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด
น้ําจิ้มเตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเมี่ยงคําของไทย พื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติ
กลมกลอม โดยนําหมูสวนที่ติดกับกระดูกไปยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ เครื่องเคียงหลากชนิด น้ําจิ้ม
เตาเจี้ยว และน้ําซุปสาหราย รับประทานคลายกับเมี่ยงคําของไทย จากนั้นทานเดินทางสู เดินทางสู เอเวอรแลนด สวนสนุก
กลางแจงที่ใหญที่สุดของประเทศเกาหลีใตซึ่งตั้งอยูทามกลางหุบเขาขอเชิญทานทองไปกับโลกของสัตวปาซาฟารี ทานจะไดพบกับ
ไลเกอร ซึ่งเปนลูกแฝดผสมที่เกิดขึ้นจากความรักระหวางสิงโตผูเปนพอและเสือผูเปนแมนับเปนแฝดผสมเสือ-สิงโตคูแรกในโลก
ชมความนารักของหมีตางๆซึ่งพนักงานขับรถซาฟารีจะเปนผูทักทายและเลนกับพวกเขา เติมเต็มความสุขของทานสนุกสนานกับ
เครื่องเลนตางๆ ไมจํากัดชนิด พรอมทั้งบรรยากาศหนาวๆ โรแมนติคๆ (Everland Winter Festival 5
Nov-26 Dec)
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการ พุลโกกิ หมูเกาหลีหมักจนไดที่ผัดคลุกเคลากับผักกะหล่ําและตนหอมเกาหลี รสชาติ
ออกหวานกลมกลอม รับประทานกับขาวสวย และเครื่องเคียงชนิดตางๆ จากนั้นนําทานเดินทางสูยานศูนยการคาแหลงชอปปงที่
ชื่อไดวาใหญที่สุดในเอเชีย ทงเดมุน ซึ่งตั้ งอยูบ ริเวณประตูเมือ งโบราณทางทิศตะวันออกทานสามารถซื้อ สินคาหลากหลาย
ประเภทไดที่นี้อาทิ เสื้อผาบุรุษ-สตรี รองเทาบุรุษ-สตรี รองเทาผาใบ เข็มขัด ของที่ระลึก ชุดเครื่องครัวถุงนองถุงเทาผาพันคอโดย
ทานจะได สัมผัส กับ บรรยากาศการชอปปงสินคาในราคาเกาหลีอยางแทจริง
จากนั้นนําทานเขาที่พัก Mare Hotel or Co-op Hotel or Victoria Hotel หรือเทียบเทา

พิพิธภัณฑพนื้ บาน - พระราชวังเคียงบ็อค – Seoul Tower – ชองเกซอน
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม นําชม บลูเฮาส ทําเนียบของประธานาธิบดี (ระหวางรถแลนผานไมอนุญาตให
ถายภาพหรือวีดีโอใดๆทั้งสิ้น) แวะถายรูปเปนที่ระลึกกับอนุสาวรีย นกฟนิกซ สัญลักษณความเปนอมตะ และชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ําพุ ซึ่งนับเปนจุดที่มีฮวงจุยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเขาชม พิพิธภัณฑพื้นบาน
รับทราบประวัติความเปนมาของคนเกาหลีตั้งแตยุคโบราณผานทางหองแสดงหุนจําลอง จากนั้นชม พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่งเปน
พระราชวังไมโบราณที่เกาแกที่สุด สรางขึ้นใน ค.ศ. 1394 หรือในอดีตกวา 600 ปกอน ภายในพระราชวังแหงนี้มีหมูพระที่นั่ง
มากกวา 200 หลัง แตไดถูกทําลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุนเขามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเปนศูนยบัญชาการทางการทหารและเปนที่
ประทับของกษัตริย ปจจุบันไดมีการกอสรางหมูพระที่นั่งที่เคยถูกทําลายขึ้นมาใหมในตําแหนงเดิม ถายภาพคูกับพลับพลากลาง
น้ําเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเปนทองพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตตางๆ สําหรับตอนรับ
แขกบานแขกเมือง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการ เมนูไกตุนโสม เปนอาหารบํารุง
สุขภาพตนตํารีบชาววัง เสิรฟในหมอดิน ทามกลางน้ําซุปที่กําลังเดือดพลาน คัดเลือก
ไกขนาดกําลังเหมาะ ผานการเลี้ยงจนอายุได 45 วัน นํามาทําความสะอาด ควัก
เครื่องในออกจนหมด แลวนําเครื่องยาจีน อาทิ เกาลัด, เกากี้, พุทราจีน และราก
โสม พรอมดวยขาวเหนียว ใสลงไปในตัวไก แลวผานการตุนจนไดที่ เนื้อไกลอนจน
สามารถรับประทานไดอยางสะดวก เพิ่มรสชาติดวยเสนกวยเตี๋ยวแบบเกาหลี เกลือ และพริกไทปน
นําทานตามรอยหนังไทย สไตลเกาหลี เขานัมซัน เปนที่ตั้ง Seoul Tower พิเศษ!!มอบกุญแจคูรัก ใหกับทุกคู นําไป
คลอง “ซี่งเชื่อกันวาถาใครขึ้นมาคลองกุญแจที่หอคอยนัมซาน และโยนลูกกุญแจทิ้งไป คูรักคูนั้นจะไมมีใครมาพรากจากกันไดชั่วนิ
รันดร” มีเวลาอิสระใหทานเดินเลนหรือชอปปงตุกตา Teddy Bear ที่นารัก (ไม
รวมคาลิฟตและคาเขาTeddy Bear)
ไดเวลานําทานชม โรงงานพลอยสีมวง หรือ Amethyst แดนเกาหลีเปนแดนของ
พลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสีมวงออนเย็นตาจนถึงสีมวงไวน มี
เสน ห เ ย า ยวนใจพลอยนี้ จ ะงามจั บ ตาเมื่ อ มาทํ า เป น แหวน จี้ ต า งหู และสร อ ยข อ มื อ
จากนั้นนําทาน ชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มี
สินคาชั้นนําใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด อาทิ น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง
กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ มีเวลาพาทานเดินชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเปนคลองเกาแกในอดีตมีอายุกวา 600 ป ที่
ทอดผานใจกลางเมืองหลวง แตในปจจุบันไดมีการพัฒนา และบูรณะคลองแหงนี้ขึ้นมาใหม ทําใหกรุงโซลมีคลองที่ยาวกวา 6
กิโลเมตร ที่มีแตน้ําใส จนสามารถมองเห็นตัวปลาหลากพันธที่กําลังแหวกวายไปมา ปจจุบันโครงการชองเกชองไดกลายเปน
สถานที่จัดกิจกรรมตางๆ อาทิ งานแสดงศิลปะตางๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม ฯลฯ และยังมีสวนสาธารณะทั้งสองฝงคลอง ที่
ในยามค่ําคืนจะเต็มไปดวยแสงสีสวยงามนาชม

วันที่สี่
เชา

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร
พิเศษ+++ไดเวลานําทุกทานชมโชว Drum Cat Show เปนโชวการตีกลอง
และเลนเครื่องดนตรีสากลอยางมหัศจรรยและสนุกสนาน เปนการแสดงใหมลาสุด
ของบรรดาสาวๆ สวยสุด เซ็กซี่ โชวนี้ไดรับรางวัลชนะเลิศ จากป 2008 จากประเทศ
อังกฤษ และป 2009 จากเกาหลีในงานโคเรีย เอนเตอรเทนเมนท อวอรต และเริ่ม
เปดการแสดงสุดอลังการสุดมันครั้งแรก เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2552 กําลังเปนที่
นิยมเปนอยางมากในประเทศเกาหลี และสรางความสนุกสนานใหแกนักทองเที่ยว
เขาที่พัก Mare Hotel or Co-op Hotel or Victoria Hotel หรือเทียบเทา

วันที่หา โรงเรียนกิมจิ - ศูนยโสม - เมียงดง - รานคาสนามบิน - กรุงเทพฯ
เชา
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําทานสู Kimji School หรือ สถาบันสอนทํากิมจิ ชมวิธีการทํากิมจิ ผัก
ดองที่สามารถเก็บไวไดนาน และเปนอาหารที่ขึ้นโตะชาวเกาหลีทุกมื้อ ปจจุบันกิมจิเปนที่
นิ ย มแพร ห ลาย เพราะประกอบด ว ยแบคที เ รี ย ที่ เ ป น ประโยชน ใ นการย อ ยอาหารและ
ปองกันโรค ใหทานไดทดลองทํากิมจิดวยตัวทานเอง และสามารถนํากลับมาเปนของฝาก
พิเศษ เก็บภาพความประทับใจดวยการใสชุดประจําชาติของเกาหลีใต (ฮันบก) พรอม
ถายภาพเปนที่ระลึก นําทานชม ศูนยโสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มี
อายุ 6 ป ซึ่งถือวา เปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก
กวาไทยถึง 2 เทา กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ จากนั้นนําทานชอปปงยาน เมียงดง หรือสยามส
แควรเกาหลี หากทานตองการทราบวาแฟชั่นของเกาหลีเปนอยางไร กาวล้ํานําสมัยเพียงใดทานจะตองมาที่เมียงดงแหงนี้ พบกับ
สินคาวัยรุน อาทิ เสื้อผาแฟชั่นแบบอินเทรน เครื่องสําอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหมในการชอปปงอีกรูปแบบหนึ่ง ซึ่ง
เมียงดงแหงนี้จะมีวัยรุนหนุมสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กวาลานคนในแตละวัน เชิญทานเลือกซื้อหาสินคาไดตามอัธยาศัย หรือ
จะลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟชอปสไตลเกาหลีที่นี่ไดเชนกัน...
เที่ยง
รับประทานอาหารกลางวัน อิสระตามอัธยาศัย จากนั้นนําทานเดินทางสูสนามบินอินชอน ระหวางทางพาทานแวะละลายเงิน
วอนที่ รานคาสนามบิน ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองเปนการสงทายกอนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน อูดง กิมจิ
ลูกอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น้ําจิ้มหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไม ในราคาพิเศษ
1700 ออกเดินทางกลับกรุงเทพ โดยเที่ยวบินที่ 8B 867
2100 ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺☺

PERIOD
31 ตุลาคม - 4 พฤศจิกา 54
1 - 5 พฤศจิกา 54

ผูใหญ

เด็ก มีเตียง

พักเดี่ยว

พักคู ทานละ

ผูใหญ2ทาน

เพิ่ม

19,900

18,900

4,500

17,900 17,900 4,500

กรุป

32

32

2 - 6 พฤศจิกา 54
3 - 7 พฤศจิกา 54

19,900
19,900

18,900
18,900

4,500
4,500

32
32

4 - 8 พฤศจิกา 54
5 - 9 พฤศจิกา 54

19,900
18,900

18,900
18,900

4,500
4,500

32
32

6 - 10 พฤศจิกา 54
7 - 11 พฤศจิกา 54

17,900 17,900 4,500
17,900 17,900 4,500

32
32

8 - 12 พฤศจิกา 54
9 - 13 พฤศจิกา 54
10 - 14 พฤศจิกา 54

18,900
19,900
19,900

18,900
18,900
18,900

4,500
4,500
4,500

32
32
32

11 - 15 พฤศจิกา 54
12 - 16 พฤศจิกา 54

19,900
18,900

18,900
18,900

4,500
4,500

32
32

13 - 17 พฤศจิกา 54
14 - 18 พฤศจิกา 54

17,900 17,900 4,500
17,900 17,900 4,500

32
32

15 - 19 พฤศจิกา 54
16 - 20 พฤศจิกา 54
17 - 21 พฤศจิกา 54
18 - 22 พฤศจิกา 54

18,900
19,900
19,900
19,900

18,900
18,900
18,900
18,900

4,500
4,500
4,500
4,500

32
32
32
32

19 - 23 พฤศจิกา 54

18,900

18,900

4,500

32

20 - 24 พฤศจิกา 54
21 - 25 พฤศจิกา 54

17,900 17,900 4,500
17,900 17,900 4,500

32
32

22 - 26 พฤศจิกา 54
23 - 27 พฤศจิกา 54
24 - 28 พฤศจิกา 54
25 - 29 พฤศจิกา 54

18,900
19,900
19,900
19,900

18,900
18,900
18,900
18,900

4,500
4,500
4,500
4,500

32
32
32
32

26 - 30 พฤศจิกา 54

18,900

18,900

4,500

32

27 พฤศจิ - 1 ธันวา 54
28 พฤศจิ - 2 ธันวา 54
29 พฤศจิ - 3 ธันวา 54
30 พฤศจิ - 4 ธันวา 54

17,900 17,900 4,500
17,900 17,900 4,500
18,900
23,900

18,900
22,900

4,500
5,500

ราคาทัวรรวม
คาตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
คาที่พักระดับมาตรฐาน (3-4 ดาว) พักหองละ 2 ทาน
คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ

32
32
32
32

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 20 กก.
คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 2,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ราคาทัวรไมรวม
คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 20 USD หรือ 20,000 วอน ตอทานตลอดทริป
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (กรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอรต 2)ใบประจําตัวคนตางดาว 3)ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6)รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดย
จายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
หมายเหตุ
จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ 15 ทาน ขึ้นไป
เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล
หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด

