เกาะนามิ - ลานสกี – ไร่สตอเบอรี่-สถาบันกิมจิ- สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
ตลาดดงแดมุน-ศูนย์โสม-ช้อปปิ้งเครื่องสาอางค์-พระราชวังเคียงบ๊อคคุง
-ตลาดเมียงดง- ดิวตี้ฟรี-ศูนย์สมุนไพร- พิพิธภัณฑ์ภาพ 3 มิติ
คล้องกุญแจคู่รัก@โซลทาวเวอร์- วัดโชเกชา – คลองชองเกชอน -ซุปเปอร์มาเก็ต

พิเศษ เพิ่มบุฟเฟต์ซีฟู๊ด + ขาปูยักษ์อลาสก้า พร้อมเครื่องดื่มแบบไม่อั้น

7 – 11 มีนาคม 2556

รวมทิปไกด์ท้องถิ่น และ
พนักงานขับรถที่เกาหลี
เรียบร้อยแล้วค่ะ
วันแรก
21.00 น .

23.20 น.

เชียงใหม่ – สนามบินอินชอน
คณะเดินทาง พร้อมกันที่สนามบินเชียงใหม่ อาคารผู้โดยสาร ขาออกระหว่างประเทศ แล้วพบกันที่เคาน์เตอร์เช็คอินกรุ๊ป
สายการบิน KOREAN AIR (KE) เจ้าหน้าที่คอยอานวยความสะดวก เพื่อให้ท่านรับเอกสารพร้อมฟังคาชี้แจง ต่างๆ และ
ฝากกระเป๋าให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบิน ด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
ออกเดินทางสู่กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE 668
(ภาพยนตร์ อาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)
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กาหนดวันเดินทาง

1

วันที่สองของการเดินทาง อินชอน – หมู่บ้านโพรว็องซ์ - เกาะนามิ – ลานสกี เล่นหิมะให้ชุ่มฉ่่า
06.40 น. ถึง
สนามบินอินชอน กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรียบร้อยแล้ว
นาท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านโพรวองซ์ (LA PROVENCE VILLAGE) แห่งเกาหลี สัมผัสบรรยากาศหมู่บ้านสไตล์ฝรั่งเศสสีสัน
บ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ในฝรั่งเศส หมู่บ้านที่เต็มไปด้วยบ้านเรือนน่ารักระบายด้วยสีลูกกวาดหวานๆ ให้
สีสันสดใส แล้วนาท่านเดินทาง เกาะนามิ โดยเรือเฟอร์รี่ เพื่อข้ามฝากไปยังเกาะ ซึ่งเป็นสถานที่โรแมนติกอีกแห่งหนึ่งสาหรับ
คู่รักคู่หนุ่มสาว ครอบครัว เพื่อนๆ หนึ่งในสถานที่ถ่ายทาละครเรื่องดัง เพลงรักในสายลมหนาว เกาะนามิมีรูปร่างเหมือนใบไม้
ที่ลอยอยู่ทางตอนเหนือของแม่น้าฮันและห่างจากกรุงโซลไปเพียง 63 กิโลเมตร ณ ที่แห่งนี้ท่านสามารถเช่าจักรยานเที่ยวรอบ
เกาะ (แนะนาว่าห้ามพลาดเด็ดขาด) เดินเล่นชมสวนเกาหลี เคารพสุสาน
นายพลนามิ เดินผ่านกลางแมกไม้แห่งสวนสนที่สูงเสียดฟ้า ดงต้นสน ดอกสน ต้นเกาลัด เลือกนั่งที่ม้านั่งข้างชายฝั่ง เพื่อชม
บรรยากาศอันโรแมนติกใต้เงาไม้ มองดูพันธุส์ ตั ว์ต่างๆ เช่น นกกระจอกเทศ กระต่าย กระรอก เป็ด กวาง ฯลฯ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( ทัคคาลบี - หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลี อาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนาไก่
บาร์บีคิว มันหวาน ผัดกระหล่า ต้นกระเทียม ตกหรือข้าวปั้นและซอสมาผัดรวมกันบนกะทะแบนดา คลุกเคล้าทุกอย่างให้
เข้าที่ รับประทานกับผัดกาดเกาหลีและเครื่องเคียง เมื่อทานใกล้หมด จะนาข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกันเป็นทัค
คาลบีโพกึมที่แสนอร่อย และน้าซุป )
บ่าย
นาท่านเดินทางสู่ ลานสกี ให้ทุกท่านสนุกสนานกับการเล่นสกี หรือ กระดานเลื่อนหิมะ สัมผัสหิมะและสถานที่อันงดงาม
พร้อมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกได้ (ผู้สนใจเช่าอุปกรณ์เครื่องเล่นให้ติดต่อหัวหน้าทัวร์เพราะราคานี้ไม่รวมค่า เช่าอุปกรณ์ และ
กรุณาเตรียมถุงมือสกี ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เสื้อแจ๊กเก็ตกันน้า หรือ ผ้าร่ม และกางเกงที่เหมาะสม)
เย็น
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
เมนู ชาบู ชาบู อาหารพื้นเมืองตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี
ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนาเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิดเห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมู ที่จัดเตรียมไว้
มาเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาท่านเติมน้าซุป ชาบู ปรุงรส แล้วต้มให้เดือดแล้วนาอูด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอู
ด้งร้อน และทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้าจิ้มซีอิ๊วเกาหลีและเครื่องเคียง พร้อมน้าจิ้มสุกี้รสเด็ดจากเมืองไทย
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม YONGPYONG RESORT หรือเทียบเท่า อิสระกับลานสกีในบรรยากาศค่าคืน
ไร่สตรอเบอรรี่ – กิมจิแลนด์ สวนชุดประจ่าชาติฮันบก - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนาท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เชิญท่านลิ้มรสผลสดในบรรยากาศไร่สตรอเบอร์รี่จริงๆ ได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวไร่สตรอ
เบอร์รี่ของเกาหลีว่า มีวิธีการปลูกอย่างไร จึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนรับประทาน
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ โรงเรียนกิมจิ กิมจิเกิดขึ้นในสมัยราชวงศ์โชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไหและ
สามารถเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาลของชาวเกาหลี ซึ่งสามารถทาเป็นอาหารแทบทุกชนิด เช่น ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู
บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทากิมจิกินเองที่บ้าน ตาหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกันและตกทอด
เป็นมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย พร้อมเก็บภาพความประทับใจ กับการสวมชุดประจ่าชาติฮันบก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( หมูย่างคาลบี - อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติ
ออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคา ห่อทาน
แบบเมี่ยงคาไทย โดยใส่น้าจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ขอบหรือข้าวสวยร้อนตามความชอบ บริการเครื่องเคียงต่าง ๆ และ
น้าซุปสาหร่าย)
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ยองอินเอเวอร์แลนด์ นาท่านเดินทางสู่ดินแดนแห่งความหฤหรรษ์
“เอเวอร์แลนด์ ” สวนสนุกกลางแจ้ง ที่มี
ชื่อเสียงมากที่สุดของประเทศ หรือดีสนีย์แลนด์เกาหลีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชนทุกรุ่นทุกวัย เชิญท่านสนุกสนานกับ
เครื่องเล่น ด้วยบัตรเข้าชมที่สามารถเล่นเครื่องเล่นฟรีได้ 5 อย่าง สัมผัสเจ้าป่าอย่างใกล้ชิดในสวนสัตว์ซาฟารี ชมภาพยนตร์
การตะลุยอวกาศ ฯลฯ ช้อปปิ้งในร้านค้าของที่ระลึกมากมาย ฉลองเทศกาลดอกไม้บานตามฤดูกาล เช่น ดอกทิวลิปในฤดู
ใบไม้ผลิ ดอกกุหลาบ และดอกลิลลี่ในฤดูร้อน ดอกเบญจมาศ ใบไม้เปลี่ยนสี่ในฤดูใบไม้ร่วง
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วันที่สาม
เช้า

2

ค่่า

วันทีส่ ี่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคารด้วย เมนูบาบีคิวหรือบุลโกกีเกาหลี โดยนาเนื้อหมูสไลด์หมักกับซอส และเครื่องเคียงต่างๆให้
ออกรสหวาน นุ่น เวลาทานนามาย่างขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือครึ่งวงกลม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียง
ต่างๆ
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม LAVIDORE / WINSOR CASTLE หรือเทียบเท่า
ศูนย์โสม-คอสเมติค-พระราชวังเคียงบ๊อค- โซลทาวเวอร์ -เมียงดง- ทงแดมุน - ดิวตี้ฟรี

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
จากนั้นนาท่านชม ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปีซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพ
ดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ อิสระให้ท่านได้เลือกซื้อเครื่องสาอางค์แบรนด์ดังของเกาหลี ณ คอสเมติค จากนั้นนา
ท่าน ชม พระราชวังเคียงบ็อคคุง พระราชวังที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี ซึ่งสร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1394 สมัยราชวงศ์โซซอน เป็นศูนย์
บัญชาการที่ประทับของกษัตริย์สมัย 600 ปีก่อน ชมพระที่นั่งต่าง ๆ ที่สาคัญ ประกอบด้วยหมู่อาคารต่าง ๆ มากมาย อาทิ ท้อง
พระโรงที่สร้างด้วยไม้ที่ใหญ่ที่สุด นาท่านถ่ายภาพคู่กับ พลับพลากลางน้า “เคียงเฮวรู” ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงาน
สโมสรสันนิบาตสาหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง ตาหนักที่บรรทมของกษัตริย์และราชินีเกาหลี ตาหนักทรงพระอักษร
เป็นต้น

บ่าย

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคาร ( ซัมเกทังหรือไก่ตุ๋นโสม - อาหารวังในสมัยก่อน ปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อของเมือง
หลวง เชื่อกันว่าบารุงและเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดา และเกลือ)
….แล้วนาท่านย้อนรอยละครซีรีย์เกาหลีชื่อดัง My name is Kim Sam Soon ที่ภูเขานัมซาน ภูเขาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลาง
เมืองโซล สูง 274 เมตร บนยอดเขามีหอ Seoul Tower *.*.*. ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์*.*.*. ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูง
ที่สุดในโลกมีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้าทะเล ท่านสามารถชมทัศนียภาพของกรุงโซล ได้รอบทิศ 360 องศา ที่
คู่รักทุกคู่ชาวเกาหลีจะต้องทาคือ การคล้องกุญแจคู่รัก Love Key Ceremony บนโซลทาวเวอร์ โดยที่จะเขียนข้อความ หรือ
ชื่อของคู่รักไว้บนแม่กุญแจและก็จะนาแม่กุญแจนี้ไปคล้องกับรั้วเหล็ก ส่วนลูกกุญแจเค้าจะทิ้งไป ด้วยความเชื่อที่ว่าหาก
คู่รักคู่ใด ได้มาเยือนและคล้องกุญแจคู่รักกันที่นี่ จะทาให้ความรักของทั้งคู่ยืนยาว ไม่พรากจากกันไปตลอดกาล…

ช้อปปิ้งต่อ สินค้าปลอดภาษี ที่ทันสมัยซึ่งมีสินค้าต่างๆ ให้ท่านเลือกมากมาย….แล้วอิสระช้อปปิ้งอันดับ 1 ของเกาหลี เมียง
ดง แหล่งช้อปปิ้งขึ้นชื่อและสถานที่รวมแฟชั่นชั้นนาของกรุงโซล หรือที่คนไทยรู้จักกันในชื่อ สยามแสควร์เกาหลี ท่านจะ
พบกับสินค้าวัยรุ่นมากมาย
จากนั้นนาท่านชมแล้วพาท่านเดินชมสีสันของ ตลาดทงแดมุน หรือ ประตูทิศตะวันออก มีร้านค้านับ 10,000 ร้าน แหล่งรวม
แฟชั่น จาหน่ายเสื้อผ้าสาเร็จรูปแบบเกาหลี เครื่องประดับ รองเท้าประเภทต่าง ๆ ผ้าพันคอ เนคไท เครื่องกีฬา ร้านคอสเม
ติกชื่อดัง เช่น Etude, The Face Shop, Skin Food เป็นต้น
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ค่า รับประทานอาหารมื้อค่าแบบบุฟเฟต์ซีฟู๊ด + ขาปูยักษ์อลาสก้า + เครืองดืมและเบียร์แบบไม่อั้น
น่าท่านเข้าสู่ที่พัก M HOTEL / LAMIR / COBOS หรือเทียบเท่า
วันที่ห้า วัดโชเกชา
–คลองชองเกชอน- Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ - ซุปเปอร์มาเก็ตพื้นเมือง – เชียงใหม่
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
นาท่านเข้ากราบพระวัดโชเกชา ( jogyesa) วัดสาคัญในทางพระพุทธ ศาสนาแห่งเดียวที่ตั้งอยู่กลางใจกรุงโซล สร้างขึ้นในปี
ค.ศ.1910 ถ้ามาเที่ยวในช่วงวันประสูติของพระพุทธเจ้า (วันวิสาขบูชา) พุทธศาสนิกชนก็พร้อมจะพร้อมใจกันนาโคมไฟมา
แขวนไว้กันจนเต็มบริเวณวัด และมีขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบัว ตั้งต้นขบวนกันที่สนามกีฬาทงแดมุน ผ่านหอคอยชงโน มา
สิ้นสุดที่วัดโชเกชาพร้อมจัดงานฉลองทั้งวันทั้งคืน ทั่วบริเวณวัดมีสีสันสวยงามจากโคมไฟที่ถูกจุดเพื่อเป็นพุทธบูชาสว่างไสว
ไป ตลอดคืนพาท่านชม คลองชองเกชอน (Chongyecheon) ชาวกรุงโซลให้ความสาคัญอย่างมากเพราะได้เปลี่ยนความเป็น
เมืองหลวงของกรุงโซลในแนวโฉมใหม่โดยเนรมิตให้กลางเมืองเป็นเมืองวัฒนธรรมที่ทันสมัยและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ในช่วงยุคศตวรรษที่ 21 เหมาะสาหรับท่านที่ต้องการความโรแมนติก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ( โอซัมหรือหมู ปลาหมึกย่าง - บาร์บีคิวหมักสไตล์สมัยใหม่เกาหลี คนต่างประเทศ
นิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนาบาร์บีคิวหมู ปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้าซุป
ปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติเกาหลีแท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้ม
ด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง ไม่ลองไม่ร)ู้
บ่าย
จากนั้นนาท่านชม Trick Eye Museum พิพิธภัณฑ์ภาพวาด 3 มิติ ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับศิลปะ แนวใหม่ ชมภาพวาด
ใ
นลักษณะ 3 มิติเสมือนภาพวาดมีชีวิตให้ท่านได้สัมผัสการถ่ายรูปแบบใหม่ เหมือนกับได้เข้าร่วมเข้าไปอยู่ในส่วนหนึ่ง
จากนั้นนาท่านอิสระช้อปปิ้งขนมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด รวมทั้งกิมจิ ไก่ต๋นุ โสมที่บรรจุอยูใ่ น
ถุงสุญ
ญากาศตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก ที่ท่านพลาดโอกาสในการซื้อไม่ได้
ที่
ร้านซุปเปอร์มาเก็ต จากนั้นนาท่านเดินทางสู่สนามบิน

16.30น
18.55 น.
22.50 น.

นาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอินชอน
โดยเที่ยวบินที่ KE 667 นาท่านบินลัดฟ้ากลับสู่เชียงใหม่
ถึงเชียงใหม่ โดยสวัสดีภาพ และความประทับใจ
*********************************

อัตราค่าบริการ
มีนาคม
2556

กาหนดการเดินทาง
7 - 11

ผู้ใหญ่ท่านละ

เด็กอายุต่ากว่า 12
ปี (ใช้เตียง)

เด็กอายุต่ากว่า 12
ปี (ไม่ใช้เตียง)

31,300.-

26,500.-

22,500.-

อัตรานี้รวม
 ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พักตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 น้าดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ขึ้นอยู่กับการผันแปรของภาษีน้ามัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถ

พักเดี่ยว

4,900.
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อัตรานี้ไม่รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าว ค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสําหรับบุคคลต่างด้าว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซึ่งบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพิ่มเป็นกรณีตามจริง
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข ค่าซักรีด ค่าอาหาร-เครื่องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 ค่าน้ําหนักกระเป๋าเกินพิกัด (สายการบินกําหนดให้ไม่เกินท่านละ 20 กก.)
 ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน , เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จถูกต้อง)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสําหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้อย 30 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่าง
การเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางมิได้รับ
อนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีสิ่งผิด
กฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด
ความล่าช้า การเปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง
การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด
โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับเวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทําร้าย
การสูญหาย หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
 เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. สาหรับน้าหนักกระเป๋าลูกค้าคนละ 20 กิโลเท่านั้น หรือคนละ 1 ใบ เท่านั้น *.*.*.
เงื่อนไขการให้บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจําท่านละ 10,000 บาท หรือทั้งหมด ส่วนที่เหลือชําระก่อนเดินทาง 20 วัน
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
การยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

พี.ดี.เอ็กซ์เพรส เชียงใหม่ 138/4 ถ.พระปกเกล้า อ.เมือง จ.เชียงใหม่
053-208708-9,086-6594464 www.pdchiangmaitours.com
ใบอนุญาตประกอบธุรกิจน่าเที่ยวเลขที่ 21/00429
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