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ออกเดินทาง 27- 31 มี.ค. 2558 (5วัน 3คืน) 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

น. 
 

น. 
 

             คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์M สายการบิน
แห่งชาติเกาหลี โดยมีเจ้าหน้าที่ของโคเรียเซ็นเตอร์แทรเวลให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง  
             น าท่านบินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน KE662 (บริการอาหาร
เช้า และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง สนามบินคิมแฮ - พูซาน - ชมความงามจากฟากฟ้า - CABLE CAR - หมู่บา้นศิลปะ 
 
 
 
 
 
 

น. 
 
 
 

 

            
 
 
 
 
 
             ถึงท่าอากาศยานคิมแฮ เมืองพูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ 
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านได้แลกสกุลเงินวอน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และท าธุระ
ส่วนตัวให้เรียบร้อย (ข้ันตอนพิธีการต่างๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะน าทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมี
ข้อสงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า)  
             หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว น าทุกท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางไปยัง 
เมืองพูซาน เป็นเมืองท่าอันดับ1ของประเทศเกาหลีใต้ และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ 
เชื่อมโยงกับเมืองอ่ืนๆ โดยรถยนต์ รถไฟ และเครื่องบิน มีท่าเรือเฟอร์รี่ไปประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองหน้าด่านสู่
อุทยานแห่งชาติทางทะเล จึงท าให้เมืองนี้เต็มไปด้วยโรงแรม และร้านอาหารชั้นหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม 
และมีแหล่งช็อปปิ้งมากมาย           

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บ่าย              พาทุกท่านนั่งกระเช้า Cable Car ซึ่งเป็นกระเช้าที่มีความยาวที่สุดในประเทศเกาหลี ด้วยความยาว 

1,975 เมตร เพื่อขึ้นไปชมความงามบนจุดชมวิวที่สวยที่สุด ราวกับมองลงมาจากฟากฟ้า เห็นบรรยากาศที่มีชีวิตชีวา
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ของทะเลตะวันออก และในวันที่ท้องฟ้าแจ่มใส อาจมองเห็นได้ไกลถึงประเทศญี่ปุ่นเลยทีเดียว  
 จากนั้นพาทุกท่านเข้าชม หมู่บ้านศิลปะ โดยฝีมือของเด็กตัวน้อยๆเปี่ยมไปด้วยจินตนาการ ซึ่งหมู่บ้าน

แห่งนี้ได้เปิดโอกาสให้เด็กๆ ได้แสดงศิลปะ และความคิดสร้างสรรค์ผ่านปลายพู่กัน เพ่ือถ่ายทอดเรื่องราวต่างๆ ลง
บนฝาผนัง  

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
 หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส 

วันที่สาม หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณ - ลงมือทําข้าวยําเกาหลี - เลือกชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ จากไร ่- ตระการตา 
ภูผามังกร + เคเบิ้ลคาร์   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 
  
 
 
 
 
 

 
             จากนั้นน าทุกท่านย้อนกาลเวลากับ หมู่บ้านพื้นเมืองโบราณ หมู่บ้านเก่าแก่ที่ยังคงมีชีวิตชีวา ท่าน
สามารถเดินทางกลับสู่อดีตไปกับสิ่งปลูกสร้างบ้านเรือนทรงโบราณ พระราชวังเก่า รวมไปถึงพิพิธภัณฑ์ต่างๆ และ
หวนคืนสู่ปัจจุบันกับผู้คนที่อาศัยภายในบ้าน ร้านอาหาร และคาเฟ่น่ารักๆ สร้างสีสันแห่งยุคใหม่ท่ามกลาง
บรรยากาศบ้านเรือนยุคโบราณ เป็นการผสมผสานอดีตกับปัจจุบันเข้าไว้ด้วยกันอย่างลงตัว 
             จากนั้นให้ทุกท่านได้สนุกสนานกับการลงมือท า “บิบิมบับ” หรือข้าวยําเกาหลี อาหารบ ารุงสุขภาพ 
และความงามครบคุณค่าโภชนาการ เหมาะส าหรับทุกคนในครอบครัว และเป็นอาหารยอดนิยมที่คนเกาหลีนิยม
ทานกันมากท่ีสุด น าข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อนๆ น าส่วนผสมต่างๆจัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานน าไข่ไก่ และซอส    
บีบิมบับคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่างๆ จนเข้ากัน 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
บ่าย              พาท่านเดินทางสู่ “ไร่สตรอว์เบอร์รี” ของชาวเกาหลี ที่มีการปลูกอย่างพิถีพิถัน ผ่านการดูแลเอาใจใส่

ทุกกระบวนการทุกขั้นตอน ท าให้ผลของสตรอว์เบอร์รีเกาหลีนั้น มีขนาดใหญ่กว่าบ้านเราหลายเท่า ทั้งหวานหอม
ชวนรับประทานเป็นที่ชื่นชอบของนักท่องเที่ยว ท่านสามารถเด็ดชิมสตรอว์เบอร์รีสดๆ จากต้นในไร่ และเลือกซื้อ
เป็นของฝากได้ตามอัธยาศัย 
             จากนั้นน าท่านเดินทางไปยัง ภูผามังกร หนึ่งในภูเขาท่ีคงความสวย และสง่างามในทุกฤดูกาล งดงามราว
กับภาพวาดของจิตรกรชื่อดัง ชมความงามของยอดเขาโดย ขึ้นเคเบิ้ลคาร์ ชมวิวจากความสูงเสียดฟ้า น าท่านข้าม 
สะพานย่ําเมฆ ที่เชื่อมระหว่างเขาทั้งสองลูก จากจุดนี้...หากท่านจินตนาการแล้วเอ้ือมมืออาจได้สัมผัสก้อนเมฆสี
ขาว ที่รายล้อมตัวท่าน สัมผัสความรู้สึกตื่นเต้น และประทับใจไปกับเราไม่รู้ลืม 
             จากนั้นน าทุกท่านเดินทางสู่ มรดกโลกเมืองเคียงจู เมืองที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งพิพิธภัณฑ์ที่ไร้ก าแพง 
เป็นเมืองหลวงเก่า และเป็นศูนย์รวมอ านาจ ความเจริญรุ่งเรือง ในสมัยอาณาจักรชิลล่าเมื่อประมาณพันกว่าปี 
สัมผัสผู้คน และบ้านเมือง ที่ยังคงอนุรักษ์ประเพณี และวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมไว้ 



SPRING @ GYJ-PUS’15                                                                                                                                                                                                                                                         - 3 - 

 

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
 หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส 

วันที่สี ่ นมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ซอกกูรัม กอตโต้ มรดกโลก - สมบัติล้ําค่าชิลลา วัดพุลกุกซา - ขึ้นบอลลูนชม
เมือง - ประภาคารยงดู - ผ่อนคลาย ณ 75 พลาซ่า - ชมความงามของสะพานกวางอัน  

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคาร
ภายในโรงแรม 
                   
 
 
 
 
 
 

             จากนั้นเดินทางไปชมมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ที่ถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ขึ้นเขาโทฮัมซาน
เพ่ือนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ "ถ้ําซอกกูรัม" ที่แกะสลักขึ้นจากหินแกรนิตขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในถ้ า 
ณ ยอดเขาโทฮัมซาน ใช้เวลาแกะสลักกว่า 23 ปี โดยมีรูปหินพระในแบบต่างๆ แกะสลักบนฝาผนังกว่า 38 องค์ 
ล้อมรอบถ้ าซอกคูรัม เชื่อกันว่าคอยปกป้องคุ้มครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวต่างชาติ   
             น าท่านเดินทางสู่ทิศตะวันตกของเขาโทฮันซาน ที่ตั้งของ “วัดพุลกุกซา” วัดใหญ่เก่าแก่  และมีชื่อเสียง
ที่สุดในอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบัน สะท้อนถึงจิตวิญญาณของงานศิลปในอาณาจักรชิลล่า และ
ถือว่าเป็นสุดยอดของงานศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวัดท่านจะพบสะพานหิน ที่สร้างตรงไปยัง
โบสถ์กลางเจดีย์ มีพระพุทธรูปแกะสลักปางต่างๆ ถือแบบงานแกะสลัก ที่สะท้อนถึงศิลปะ และวัฒนะธรรมของ
ผู้คนในยุคอาณาจักรชิลล่า  

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย  หลังจากนั้นพาท่านไปยัง สถานีบอลลูนลอยฟ้า อิสระชมบรรยากาศ และความงามของทะเลสาบโพมุน
ตามอัธยาศัย หรือให้ท่านเลือกข้ึนกระเช้าบอลลูน ชมทัศนียภาพของเมืองเคียงจู ซึ่งสูงประมาณ 150 เมตร (ขึ้นอยู่
กับระดับแรงลม และสภาพอากาศ) 

พาทุกท่านเข้าชม ประภาคารยงดู (YEONGDO LIGHTHOUSE) เป็นสถานที่ชมวิวอีกที่หนึ่งบน
หาดแทจองแด เป็นประภาคารสูงประมาณ 30.46 ม.บนยอดเขาที่มีความสูงถึง 54 ม.  ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ 1906 
และมีการด าเนินการมาประมาณ 100 ปี แต่เดิมนั้นสถานที่แห่งนี้ถูกเรียกว่าประภาคาร  แทจองแด แต่ปัจจุบันได้
เปลี่ยนเป็นประภาคารยงดู ถูกสร้างปรับปรุงขึ้นใหม่ ให้ตัวอาคารกลมกลืนกับธรรมชาติ และนักท่องเที่ยวสามารถ
เพลิดเพลินไปกับการเดินเล่นริมชายหาด 

หลังจากนั้นน าท่านไปยัง จุดชมวิวแทจองแด ตั้งอยู่ปลายเกาะยงโดทางตะวันตกเฉียงใต้ ถือว่าเป็นจุดชม
วิวอีกแห่งหนึ่งของเมืองพูซาน ที่ท่านสามารถชมพระอาทิตย์ตกดิน 

และจากนั้นสูดอากาศบริสุทธิ์กับบรรยากาศยามเย็น ณ 75 พลาซ่า เป็นสถานที่พักผ่อน ถูกสร้างขึ้นในปี 
ค.ศ 1975 จึงเป็นที่มาของชื่อสถานที่แห่งนี้ ที่นี่ยังมีศาลาแปดเหลี่ยม กิจกรรมสันทนาการ ให้ท่านได้ร่วมสนุกผ่อน
คลายอกีด้วย 
             จากนั้นพาท่านเดินทางผ่านชมความงามของ สะพานกวางอัน (GWANGAN BRIDGE) ซึ่งเป็นสะพาน
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แขวนที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลีใต้ และยังเป็นสะพานแห่งความภาคภูมิใจของชาวพูซาน ถูกสร้างขึ้นในปี ค.ศ 
1994 มีความยาวประมาณ 7.42 กิโลเมตร ได้ถูกสร้างเสร็จในปี พ.ศ 2545  

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
             หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส 

วันที่ห้า ศูนย์โสมเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - สวนสาธารณะยงดูซาน - หอคอยพูซาน + ลิฟท์ - ถนนสายบันเทิง -
สนามบินคิมแฮ - กรุงเทพ ฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ภัตตาคารภายในโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

พาท่านรู้จักสมุนไพรเกาหลีที่มีชื่อเสียง และรู้จักกันทั่วโลก นั่นคือ โสม โสมใช้เป็นยาบ ารุงสุขภาพของชน
ชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล ชาวจีนยอมรับว่าโสมเกาหลีเป็นสุดยอดของโสม โดยได้รับการวิจัย และทุ่มเทอย่าง
มากที่สุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่น ชาโสม ผงโสมยอดนิยม 
หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพ ทุกท่านจะได้ลิ้มลอง และเลือกซื้อในราคาพิเศษที่ 
ศูนย์โสมเกาหลี  
             จากนั้นน าทุกท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินค้าปลอดภาษี ณ “DUTY FREE” มีสินค้าแบรนด์เนม
ชื่อดัง เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า เครื่องส าอางชั้นน าทั้งใน และต่างประเทศมากมายให้ท่านได้เลือกสรร 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย 
 
 
 

             พาท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะยงดูซาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอคอยของประเทศ
เกาหลีใต้ ที่สูงถึง 118 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมือง และถ้าอากาศแจ่มใส ท่าน
สามารถมองเห็นประเทศญี่ปุ่นได้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนักรบผู้ยิ่งใหญ่ นายพล อี ซุน ชิน และเรือรบเต่า  
             จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ เครื่องสําอางแบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM 
และอีกหลายแบรนด์คุณภาพชั้นหนึ่ง ให้ท่านได้ลอง และเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 
             จากนั้นพาท่านออกเดินทางเยี่ยมชม ถนนสายบันเทิง PIFF SQUARE (PUSAN INTERNATIONAL  
FILM FESTIVAL) สถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และยังเป็นสถานที่ดาราฮอลลีวู้ดเกาหลีที่ได้รับรางวัล
ในแต่ละปี ได้ประทับรอยมือไว้เป็นที่ระลึก มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยู่โดยทั่วไป เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวควรค่าแก่
การมาเยี่ยมชม                 

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สมควรแก่เวลา น าท่านเดินทางสู่ท่าอากาศยานคิมแฮ 
น. เดินทางโดยเที่ยวบินKE661 เหินฟ้ากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ าบนเครื่องบิน) 
น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน 

 
***หมายเหตุ! เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ*** 
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บริการอาหาร 
1.มื้อพิเศษ เมนูบาร์บีคิวเกาหลี เมนูปิ้งย่างอันขึ้นชื่อ  เป็นร้านอาหารที่มีความเป็นเอกลักษณ์ 
สีสันสดใส อบอวลไปด้วยบรรยากาศที่อบอุ่นและน่ารัก 

2.เมนูชาบู ชาบู อาหารพ้ืนเมือง ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้
หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยน าเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่
จัดเตรียมไว้มาเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ าซุปชาบูปรุงรสแล้วต้ม ให้เดือด แล้วน า
อูด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอูด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ น้ าจิ้มซีอ๊ิวเกาหลี 
และเครื่องเคียงค่างๆ 
 
3.เมนูบีบิมบับ หรือ ข้าวยําเกาหลี อาหารครบคุณค่าโภชนาการ และเป็นอาหารยอดนิยมที่
คนเกาหลีนิยมทานกันมากท่ีสุด น าข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน น าส่วนผสมต่าง ๆ จัดเรียงบน
ข้าวสวย เวลาทานน าไข่ไก่ และซอสบีบิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่าง ๆ ให้
เนียนจนเข้ากัน  
 
4.เมนู ทักโดรีทัง ไก่ผัดซอสพริกรสชาดเข้มข้น เสิร์ฟพร้อมพิซซ่า สไตล์เกาหลีโบราณ 
หน้าซีฟู้ด และพิเศษสุดๆ ปลาพ้ืนเมืองเกาหลีทอด ท่านละ 1 ตัว ทานกับข้าวสวยร้อนๆ  
เห็ด หลากชนิด และเครื่องเคียงต่าง ๆ 

 
5.เมนูแฮมุลทัง หรือซีฟูดหม้อไฟ ปรุงจากอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึกยักษ์, ขาปู, หอย, 
และปลา ต้มในหม้อไฟร้อน ๆ ด้วยน้ าซุปมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์ เสริฟข้าวสวยพร้อมเครื่อง
เคียงต่าง ๆ  

 
6.เมนูคาลบี หรือหมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ และรู้จักกันดีทั่วโลก มี
รสชาติออกหวาน นุ่ม และกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อย
ที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานแบบเมี่ยงค าไทย โดยใส่น้ าจิ้ม
เต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ และน้ า
ซุปสาหร่าย  
 
7.เมนู วาไรตี้บุฟเฟ่ต์นานาชาติ มีอาหารให้ท่านเลือกตามความชอบอย่างจุใจ ในร้านอาหาร
ที่ดีที่สุดในเมืองพูซาน 
8.เมนูก๋วยเตี๋ยวอุด้งเส้นกลมโตเกาหลี ที่เสิร์ฟมาในน้ าซุปอุด้งออกรสหวานกลมกล่อมสไตล์
เกาหลีญี่ปุ่น โรยหน้าด้วยลูกชิ้นโอเด้ง และปูอัด และผักหอมเกาหลี เป็นอาหารยอดฮิต
ส าหรับชาวโสมในช่วงเช้า กลางวัน เย็น และค่ า 
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                            อตัราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น 

อัตราค่าบริการ ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 36,900.- 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   36,900.- 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 35,900.- 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตยีงเสริม 34,900.- 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 7,200.- 
 

ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่า
เปลี่ยนแปลงตั๋ว  

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ  
3. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการนําเที่ยวตามรายการ  
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี  
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ  

 สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินท่านละ 1 ใบเท่านั้น น้ําหนัก 23 กก. 

 สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินท่านละ 1 ใบเท่านั้น น้ําหนัก 12 กก. 
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ  
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 

ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)  

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4 USD ต่อคนต่อวัน (ตามความสมัครใจ)  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 
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เงื่อนไขการให้บริการ  

1. บริษัทขอรับค่ามัดจําสําหรับการจองท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 20 วัน  
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
 
3. การยกเลิก  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําในทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชําระ
ค่ามัดจํา  

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  

 ยกเลิกการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์  

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์  

 กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์
ทั้งหมด 

 

หมายเหตุ  

1. จํานวนผู้เดินทาง ข้ันต่ํา ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป  
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน, ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม  
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น  
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว  

6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  

7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 


