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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก
มเีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่
เด็กไมม่เีตยีง 

(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

9-13 ธนัวาคม2562 36,900 36,900 35,900 6,500 19,000 

13-17 มกราคม 2563 36,900 36,900 35,900 6,500 19,000 

17-21 กมุภาพนัธ ์2563 35,900 35,900 34,900 6,500 18,000 

16-20 มนีาคม 2563 35,900 35,900 34,900 6,500 18,000 

*** เด็ก INFRANT อายนุอ้ยกว่า 2 ปี ราคา 8,500 บาท *** 

 

 

 

 โปรแกรมการเดินทาง เชา้ เที่ยง ค า่ โรงแรมที่พกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ    - 

2 สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต-้พระราชวงัเคียงบกกุง-หมู่บา้น

บุกชอนฮนัอก-เมียงดง 

   HOTEL IN INCHEON หรือเทียบเท่า 

3 สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้สนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่น- 

โอตารุ-โรงงานเป่าแกว้-พิพิธภณัฑก์ล่องดนตรี-โรงงานชอ๊กโกแลต 

   HOTEL RAFIANATO SAPPORO 

หรือเทียบเท่า 

4 สวนสตัวอ์าซาฮิคาวะ-บ่อน ้าสีฟ้าบิเอะ-น ้าตกชิโรฮิเงะ-ซปัโปโร-

โรงงานเบียร-์ยา่นซซูกูิโนะ- ดิวต้ีฟรี 

พิเศษ !! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

   HOTEL RAFIANATO SAPPORO 

หรือเทียบเท่า 

5 สนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่น- สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี

ใต-้กรุงเทพฯ  

    

ขอ้แนะน าประกอบการตดัสินใจ 

 โปรแกรมทวัรค์ดัสรรสถานท่ีท่องเท่ียวมาอยา่งดี เสน้ทางการเดินรถไม่ยอ้นท าใหไ้ม่เสียเวลา 

 บินโดยสายการบินประจ าชาติเกาหลีไม่เสียเวลาเปล่ียนเคร่ือง น ้าหนักกระเป๋า 23 กิโลกรมั 

 โปรแกรมน้ีรวบรวมสถานท่ีเท่ียวช่ือดงัมากมายอาทิ เช่น พระราชวงัเคียงบก หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก ชอ้ปป้ิงเมียงดง คลอง

โอตารุ สวนสตัวอ์าซาฮิคาวะ บ่อน ้าสีฟ้าบิเอะ 

 พิเศษ!!!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ์  
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วนัแรก             กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

22.00 น. พรอ้มกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู ชั้น 4 ประตหูมายเลข 6 เคานเ์ตอร ์M สายการบิน KOREAN AIRLINES เพื่อ

เตรียมตวัเดินทาง และผ่านขั้นตอนการเช็คอิน โดยมีเจา้หนา้ท่ีบริษทัฯ คอยตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกเรื่องกระเป๋าสมัภาระและเอกสารการเดินทาง 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัท่ีสอง            สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต-้พระราชวงัเคียงบกกุง-หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก-เมียงดง 

01.00 น. ออกเดินทางจากกรุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เที่ยวบินท่ี KE 0654 

(มีอาหารและเครื่องดื่มบริการบนเครื่อง) (ใชเ้วลาเดินทางประมาณ 5.30 ชัว่โมง) 

08.25 น. ถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้ 

(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

พระราชวงัเคียงบกกุง (Gyeongbokgung Palace) เป็นทั้งสญัญลกัษณแ์ละแหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล 

พระราชวงัท่ีมีขนาดใหญ่และเกา่แก่ท่ีสุดในกรุงโซล สรา้งขึ้ นในปี 1394 ในสมยัพระเจา้แทโจ ราชวงศโ์ชซอน เดิม

ทีน้ันภายในพระราชวงัมีอาคารและต าหนักต่างๆมากกวา่ 200 หลงั แต่เมื่อมีการรุกรานของญ่ีปุ่น อาคารส่วน

ใหญ่ก็ไดถู้กท าลายลงเหลืออยูเ่พียงแค่ 10 หลงัเท่าน้ัน พระราชวงัเคียงบกกุงน้ันขึ้ นช่ือวา่ เป็นพระราชวงัท่ี

สวยงามท่ีสุด เน่ืองจากฉากหลงัของพระราชวงัน้ันเป็นเขาพกูกัซาน จึงท าใหดู้ยิง่ใหญ่อลงัการเป็นอยา่งมาก 

 

ค าวา่ “เคียงบกกุง” หมายถึง พระราชวงัแห่งพรท่ีมีแสงสวา่ง ภายในบริเวณของพระราชวงัแห่งน้ีมีสถาปัตยกรรม

ท่ีน่าสนใจดงัน้ีคือ “พระท่ีนัง่คึนจองวอง (Geunjeongjeon)”และ “ศาลาเคียงฮวยรู (Hyangwonjeong)” ซ่ึงตั้งอยู่

ภายในบริเวณสระน ้า มีทศันียภาพท่ีสวยงามมาก น าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้นบุกชอนฮนัอก (Bukchon Hanok 

Village) เป็นอีกหน่ึงสญัลกัษณข์องเกาหลี ท่ามกลางตึกรามบา้นช่องท่ีทนัสมยัของกรุงโซลน้ัน หมู่บา้นแห่งน้ีก็

ยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรือนในสมยัโบราณ มีกล่ินอายของเกาหลีในยุคเก่าแก่ เหมาะส าหรบัคนท่ีชอบสถานท่ี

http://bit.ly/2NMk5YE


HNT-ICN-CST-01 

ท่องเท่ียวเชิงประวติัศาสตร ์หมูบ่า้นบุกชอนฮนัอกถือเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวอีกแห่งหน่ึงท่ีเมื่อนักท่องเท่ียวไดไ้ป

เยอืนแลว้ จะไดพ้บกบับา้นของขนุนางระดบัสูงของเกาหลีในสมยัก่อน ภายในหมู่บา้นมีอาคารแบบดั้งเดิมของ

เกาหลีกว่า 100 หลงั (รูปแบบบา้นแบบดั้งเดิมของเกาหลีเรียกว่า ฮนัอก(hanok)) ซ่ึงเก่าแก่มาตั้งแต่สมยัโชซอน 

ส่วนช่ือ บุคชอน(Bukchon) แปลว่าหมูบ่า้นทางตอนเหนือ ซึ่งตั้งตามต าแหน่งท่ีอยูท่างทิศเหนือของสถานท่ีส าคญั 

2 แห่งของกรุงโซล คือ คลองชองกเยชอน(Cheonggyecheon Stream) กบั จงโร(Jongno) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (อาหารทอ้งถ่ิน) 

บ่าย น าทุกท่านชอ้ปป้ิง ยา่นชอ้ปป้ิงเมียงดง ตั้งอยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นยา่นชอ้ปป้ิงท่ีฮิตและคกัคกัท่ีสุดของกรุงโซล 

ดึงดูดนักท่องเท่ียวไดม้ากกว่า 1 ลา้นคนต่อวนั อีกทั้งยงัสามารถเดินทางไดส้ะดวก นับว่าเป็นศูนยก์ลางของ

การเมือง เศรษฐกจิ และวฒันธรรมเลยทีเดียว ภายในตลาดเมียงดงเต็มไปดว้ยรา้นคา้ และรา้นอาหารนับไม่ถว้น 

เป็นหน่ึงในสถานท่ียอดฮิตของนักท่องเท่ียวและนักชอ้ป โดยหา้งสรรพสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุด ไดแ้ก่ หา้งลอตเต(้Lotte) 

กบัหา้งชินเซแก (Shinsegae) ส่วนรา้นคา้อื่นๆก็ตั้งอยูทุ่กซอกมุม รวมถึงแผงลอยริมถนนท่ีจ าหน่ายเส้ือผา้ 

เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง สินคา้อื่นๆในราคาไม่แพง และอาหารว่างแสนอร่อย โดยเจา้ของรา้นส่วนใหญ่

สามารถพดูภาษาองักฤษ ญ่ีปุ่น จีน และไทยได ้

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร 

  น าคณะเขา้สูท่ี่พกั HOTEL IN INCHEON หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสาม สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น- โอตารุ-โรงงานเป่าแกว้ 

                       พพิิธภณัฑก์ล่องดนตร-ีโรงงานช็อกโกแลต 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ (อดูง้) 

  เดินทางสู่สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้

10.05 น. ออกเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี KE 0765 

12.45 น. เดินทางถึงสนามบินชิโตเสะ ประเทศญ่ีปุ่น 

น าทุกท่านเดินทางสู่เมือง โอตารุ เมืองขนาดเล็กตั้งอยูไ่ม่ไกลจากซปัโปโร ในอดีนเคยเป็นเมืองท่าประมงท่ีส าคญั 

ท าใหตึ้กรางบา้นช่องของเมืองน้ีส่วนใหญ่เป็นโกดงัเก่า หลงัจากน้ันพาทุกท่านชมโรงงานเป่าแกว้ เรียนรูเ้ทคนิค

การท าแกว้ช่ือดงัของเมืองโอตารุ โดยจุดเด่นของเคร่ืองแกว้คือมีสีสนัสดใส  
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เท่ียง  รบัประทานอาหาร

กลางวนั ณ ภตัตาคาร 

บ่าย เดินทางสู่พิพิธภณัฑก์ล่อง

ดนตรี  ท่ีน่ีเป็นแหล่งรวบรวมกล่อง

ดนตรีสารพดัรุปแบบ หลากหลาย

สไตล ์ลกัษณะเป็นอาคารเก่าแก่ 3 ชั้น 

ภายนอกถูกสรา้งขึ้ นจากอฐิแดง และ

โครงสรา้งภายในท าดว้ยไม ้พิพธิภณัฑแ์ห่งน้ีสรา้งขึ้ นในปี 1910 โดยไดร้บัอิทธิพลจากชาวยุโรปท่ีเขา้มาตั้งรกราก

ท่ีน่ีในสมยัก่อน จนในปัจจุบนักลายมาเป็นแหล่งผลิตกล่องดนตรีท่ีมีอายุรอ้ยกว่าปีท่ีโด่งดงัท่ีสุดของญ่ีปุ่น หลงัจาก

น้ันใหท่้านไดเ้ยีย่มชมโรงงานช็อกโดแลตช่ือดงัของฮอกไกโด SHIROI KOIBITO  

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั HOTEL RAFIANATO SAPPORO หรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีสี่  สวนสตัวอ์าซาฮิคาวะ-บ่อน ้าสีฟ้าบิเอะ-น ้าตกชิโรฮิเงะ-ซปัโปโร-โรงงานเบียร-์ยา่นซูซูกิโนะ- 

                       ดิวตี้ ฟรี - พิเศษ !! บุฟเฟ่หข์าปูยกัษ ์

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าทุกท่านเดินทางสู่ สวนสตัวอ์ะซาฮิยาม่า

(Asahiyama Zoo) ตั้งอยูใ่นเมือง อะซาฮิกาวา่

(Asahikawa ส่ิงท่ีท าใหส้วนสตัวแ์ห่งน้ีมีช่ือเสียง

มากๆ คือทางสวนสตัวอ์นุญาตใหผู้เ้ขา้ชมไดเ้ขา้ชม

สตัวน์านาชนิดจากหลากหลายมุมมอง จนกลายมา

เป็นเอกลกัษณส์ าคญัท่ีเวลาใครคิดถึงจะตอ้งนึกถึง

ท่ีน่ีก่อนเสมอแถมยงัแตกต่างกวา่ท่ีอื่นๆ โดยส่ิงท่ีถือ

ไดว้่าเป็นไฮไลทเ์ด็ดของท่ีน่ีนัน่ก็คือ “อุโมงคแ์กว้

เพนกวิน” ซ่ึงจะเป็นอุโมงคท่ี์จะผ่านบริเวณสระวา่ยน ้าของเจา้ฝงูเพนกวินทั้งหลาย ท าใหเ้ราเหมือนไดเ้ขา้ไป

ใกลชิ้ดกบัเจา้เพนกวินได ้อีกหน่ึงไฮไลทค์ือ“โดมแกว้ขนาดเล็ก” ซ่ึงจะตั้งอยูต่รงกลางของโซนหมีขัว้โลกและหมา

ป่า ท าใหเ้ราไดเ้ห็นเจา้สตัวท่ี์ไม่ไดเ้ห็นง่ายๆอยา่งหมีขัน้โลกและหมาป่ากนัแบบระยะใกล้ๆ  โดยเฉพาะในช่วงฤดู

หนาว ทางสวนสตัวจ์ะมีการน าเหล่าเพนกวิ้ นออกมาเดินโชวต์วัทา้ลมหนาวกนัอยา่งสนุกสนาน ไนอกจากน้ันยงัมี

โซนจดัแสดงนิทรรศการจะแสดงเกี่ยวกบัสตัวป่์าพื้ นเมืองของฮอกไกโด อยา่ง กวาง นกอินทรี หมาป่า เครน 

โดยเฉพาะเครนท่ีตอนน้ีหาดูท่ีไหนไม่ไดอ้ีกแลว้เน่ืองจากตอนน้ีไดสู้ญพนัธุไ์ปแลว้ และสตัวอ์ื่นๆจากทัว่ทุกมุมโลก 

อาทิ หมีขัว้โลก ลิง(apes) แมวใหญ่ และยรีาฟ 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  
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บ่าย  พาทุกท่านเดินทางสู่เมืองบิเอะ โดยเมืองแห่งน้ีมีภูมิทศัน์ทางธรรมชาติท่ีงดงาม รายลอ้มไปดว้ยภูเขาและทุ่งนา

อนักวา้งใหญ่ ถ่ายรูปกบับ่อน ้าสีฟ้า BLUE POND เป็นบ่อน ้าท่ีถูกกกัไวจ้ากการสรา้งเขื่อนเพื่อป้องกนัโคลนถล่ม

บริเวณภูเขาไฟในแถวน้ัน การท่ีน ้าในบ่อมีสีฟ้าสดกว่าบ่อน ้าทัว่ไปๆ ก็เป็นเพราะอลูมิเนียมไฮดรอกไซดจ์ากการ

ปะทุของภูเขาไฟท่ีอยู่ในน ้าไดส้ะทอ้นกบัแสงแดดท่ีส่องลงมา ซ่ึงค าว่า “Aoi-ike” ในภาษาญ่ีปุ่นน้ันแปลเป็นไทย

ไดว้่า “บ่อน ้าสีฟ้า” นัน่เอง ใกล้ๆ กนัจะมีน ้าตกชิโรฮิเงะ ท่ีขึ้ นช่ือว่ามีความสวยงามและอากาศบริสุทธ์ิอยูด่ว้ย 

 เดินทางสู่เมืองซปัโปโร น าท่านชมโรงงานเบียร ์ (Sapporo Beer Museum) นับเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียวท่ี

น่าจะไปปักหมุดมากๆและน่าจะถูกใจคอเบียร์อย่างแน่นอน เพราะฮอกไกโดน้ันขึ้ นช่ือว่าเป็นแหล่งผลิตเบียรค์รั้ง

แรกของประเทศญ่ีปุ่น เมืองซปัโปโรจึงเป็นแหล่งผลิตท่ีเก่าแก่ท่ีสุดและเป็นยี่หอ้ท่ีนิยมท่ีสุดในประเทศ ซ่ึงมีการ

กลัน่เบียร์ตั้งแต่ ปี ค.ศ.1877 มาจนถึงปัจจุบัน และยังส่งออกไปทัว่โลกอีกด้วย  ช้อปป้ิงที่ย่านซูซูกิโนะ

(Susukino) นับเป็นยา่นท่ีเต็มไปดว้ยแหล่งบนัเทิงท่ีโด่งดงัมากท่ีสุดของเมืองซปัโปโร(Sapporo) อีกทั้งยงัเรียกได้

ว่าเป็นย่านบันเทิงท่ีใหญ่ท่ีสุดในทางตอนเหนือของญ่ีปุ่น บอกเลยว่าอยากมาบันเทิงเริงใจยามค า่คืนสัมผัสไลฟ์

สไตลแ์บบคนญ่ีปุ่นแท้ๆ ตอ้งมาท่ีน่ีใหไ้ด ้เพราะเต็มไปดว้ยรา้นคา้ บาร ์รา้นอาหาร รา้นคาราโอเกะ และตูป้าจิง

โกะ รวมกว่า 4,000 รา้น บางรา้นน่ีเปิดจนถึงเท่ียงเท่ียงคืน แต่ถา้ทอ้งหิวเรียกรอ้งอยากล้ิมรสของอร่อยตอ้งมา

ต าท่ีรา้นก๋วยเต๋ียวราเมน Yokochoท่ีตั้งอยูบ่ริเวณซอยแคบๆ ซ่ึงบอกเลยว่าราเมน Yokochoน่ีมีช่ือเสียงโด่งดงัมาก

ทีเดียว พาท่านเลือกซ้ือของปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ ฟร ี 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม หรือภตัตาคาร 

 พิเศษ !!! บุฟเฟ่ตข์าปูยกัษ ์

 น าคณะเขา้สูท่ี่พกั HOTEL RAFIANATO SAPPOROหรือเทียบเทา่ 

วนัท่ีหา้             สนามบินชิโตเสะ ประเทศญี่ปุ่น- สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต-้กรุงเทพฯ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

  น าท่านเดินทางสู่สนามบินชิโตเสะ  

14.00 น. ออกเดินทางสู่สนามบินอินชอนประเทศเกาหลี โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี KE0766 

17.15 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอนประเทศเกาหลี 

18.50 น. ออกเดินทางสู่สนามบินสุวรรณภูมิประเทศไทย โดยสายการบิน KOREAN AIRLINES เท่ียวบินท่ี KE0653 

22.55 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ ประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

** หากท่านท่ีตอ้งออกตัว๋ภายใน (เครื่องบิน ,รถทวัร ์,รถไฟ) กรณุาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋เน่ืองจาก

สายการบินอาจมีการปรบัเปล่ียนไฟล์ท หรือ เวลาบิน โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

**ค่าบริการขา้งตน้ ยงัไมร่วมค่าทิปคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน* 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

ก าหนดการเดนิทาง 
ผูใ้หญ ่

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่เด็ก

มเีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไมม่เีตยีง 
(เด็กอายไุมเ่กนิ 12 ปี) 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

ราคาทวัร ์

ไมร่วมต ัว๋ 

9-13 ธนัวาคม2562 36,900 36,900 35,900 6,500 19,000 

13-17 มกราคม 2563 36,900 36,900 35,900 6,500 19,000 

17-21 กมุภาพนัธ ์2563 35,900 35,900 34,900 6,500 18,000 

16-20 มนีาคม 2563 35,900 35,900 34,900 6,500 18,000 

 

เง่ือนไขการใหบ้ริการ 

1. การเดินทางในแตล่ะครั้งจะตอ้งมีผูโ้ดยสารจ  านวน 25 ทา่นข้ึนไป ถา้ผูโ้ดยสารไม่ครบจ านวนดงักล่าว  

ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง 

2. ในกรณีท่ีลูกคา้ตอ้งออกตัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจา้หน้าท่ีของบริษัทฯเพื่อเช็คว่ากรุป๊มีการ    

คอนเฟริมเดินทางก่อนทุกครั้ง มิฉะน้ันทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน 

การช าระคา่บริการ 

- การจองครั้งแรก มดัจ าท่านละ 15,000 บาท  ภายใน 1 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั  หากเป็นช่วง

เทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 35วนั   

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ าหรือช าระไม่ครบหรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใดผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการ

เดินทาง)  

- ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนออกเดินทาง 45 วนั คืนเงินมดัจ าทั้งหมด 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 44-30 วนั หกัเงินมดัจ า 15,000 บาท/ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-15 วนั หกัมดัจ า 50 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 14-07ว วนั หกัมดัจ า 80 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร/์ท่าน 

-ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 วนั หรือ NO SHOW เก็บ 100 เปอรเ์ซ็นของค่าทวัร ์/ ท่าน 

**ส าคญั!! บริษัทท าธุรกิจเพื่อการท่องเท่ียวเท่าน้ัน ไม่สนับสนุนใหลู้กคา้เดินทางเขา้ประเทศไตห้วนัโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอนการ

ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทยและไตห้วนั ขึ้ นอยูก่บัการพิจารณาของเจา้หนา้ท่ีเท่าน้ัน ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมืองดว้ย

ตวัของท่านเอง ทางมคัคุเทศกไ์ม่สามารถใหค้วามช่วยเหลือใดๆไดท้ั้งส้ิน** 

4.5 เมื่อท่านออกเดินทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ท่านงดการใชบ้ริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไม่เดินทาง   

พรอ้มคณะถือวา่ท่านสละสิทธ์ิ ไม่อาจเรียกรอ้งค่าบริการและเงินมดัจ าคืน ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบั รวมค่าภาษี และส่วนเพิ่มของน ้ามนัเช้ือเพลิง  

 ค่ารถโคช้มาตรฐาน ท่องเท่ียวตามโปรแกรมท่ีระบุ 

 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆตามท่ีระบุไวใ้นโปรแกรม 

 ค่าโรงแรมท่ีพกัระดบั โดยพกัเป็นหอ้งแบบ Twin / Double ในกรณีท่ีท่านจองหอ้งพกัแบบ 3 เตียง (Triple) บางโรงแรมอาจจดัเป็น

เตียงเสริมแทน, 
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 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ  

 ค่าประกนัการเดินทางอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

–หากมีความประสงคจ์ะเพิ่มความคุม้ครองในกรณีสมัภาระในการเดินทางสญูหายตลอดจนความล่าชา้ของสมัภาระและเท่ียวบินกรุณา

สอบถามทางบริษัททวัรอ์ีกครั้ง 

 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวดต่อ 1 วนั 

 น ้าหนักกระเป๋า ส าหรบัโหลด 23 กิโลกรมั กระเป๋าถือขึ้ นเคร่ือง 7 กิโลกรมัต่อท่าน 

 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษัทเดินทางพรอ้มทุกท่านจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7 % และคา่ภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 3 % 

 ค่าท าหนังสือเดินทาง (พาสปอรต์) 

 ค่าวีซ่าส าหรบัชาวต่างชาติ  

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเกิน 

 ค่ามินิบาร ์คา่ชมภาพยนตรพ์ิเศษภายในหอ้งพกั 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมในหอ้งพกั และค่าอาหารท่ีสัง่มาในหอ้งพกั ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่

พิเศษในรา้นอาหาร นอกเหนือจากท่ีทางบริษัทฯ จดัให ้ ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ เช่น หากท่านทานไดเ้ฉพาะอาหารทะเล

เพียงอยา่งเดียว ท่านตอ้งมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 

เป็นธรรมเนียมปฏิบตัิในการทอ่งเที่ยว นกัทอ่งเที่ยวควรทิปแก่มคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน+คนขบัรถและหวัหนา้ทวัรท์ี่คอยบรกิารเรา

โดยประมาณ หรือประมาณ  1,500 บาท ตอ่ทรปิ/ทา่น 

ค่าทิปมคัคเุทศกไ์ทยไม่ไดร้วมอยูใ่นค่าทิป ข้ึนอยูก่บัความพึงพอใจของลกูทวัรทุ์กทา่น  
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