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ออกเดินทางวันท่ี 02 - 06 เมษายน 2558 

วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

23.00 น. 

 

01:40 น. 

             คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ช้ัน4 เคานเตอร N สายการบิน

แหงชาติเกาหลี โดยมีเจาหนาท่ีของโคเรียเซ็นเตอรแทรเวลใหการตอนรับ และอํานวยความสะดวกกอนข้ึนเครื่อง  

              นําทานบินลัดฟาสู สาธารณรัฐเกาหลีใต โดย สายการบินโคเรียนแอร  เท่ียวบิน KE662 (บริการอาหารเชา 

และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

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

RAIL BIKE 

 

 

 

 

 

 

 

09:00 น. 

 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

 

               ถึงทาอากาศยานคิมแฮ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต  ทานจะพบมัคคุเทศกทองถ่ินรอตอนรับคณะ 

(เวลาทองถ่ินเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระใหทุกทาน ไดแลกสกุลเงินวอน ณ เคานเตอรธนาคาร และทําธุระ

สวนตัวใหเรียบรอย  (ข้ันตอนพิธีการตางๆ หัวหนาทัวรจะแนะนําทุกทานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ หรือบนเครื่อง หากมีขอ

สงสัยประการใด กรุณาติดตอสอบถามท่ีเจาหนาท่ี หรือบริษัทลวงหนา)  

หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง และศุลกากรแลว นําทุกทานเดินทางโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 

สายการบินโคเรียนแอร เท่ียวบินท่ี  KE1005 10.10-11.05 น.  เพ่ือนําทุกทานสู “เกาะเชจ”ู ซ่ึงตั้งอยูทางตอนใตของ

ประเทศ ดวยบรรยากาศ และความสวยงามของเกาะเปนมนตเสนหท่ีดึงดูดนักทองเท่ียวมากมายมาเยือน ถือเปนอีก

สถานท่ีฮันนีมูนยอดฮิตของชาวเกาหลี ดวย...สัญลักษณอันเกาแกของเกาะคือ โทลฮารุบัง หรือหินปู  เปนรูปปนทําจาก

หินลาวาสลักเปนรูปคนแกใจดีมีใหเห็นอยูท่ัวไป เปนท่ีโปรดปรานของนักทองเท่ียวท่ีชอบถายรูป และอีกสัญลักษณคือ 

เฮียนโย คือหญิงสาวชาวบานซ่ึงดําน้ําลงไปในทะเล เพ่ือเก็บหอยเมน เปลือกหอย และปลาหมึกยักษ  ในวันท่ีอากาศ

แจมใส...บางทีคุณอาจจะเห็นหญิงเหลานี้ดําผุดดําวายอยูก็เปนได        
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เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย พาทุกทานเดินทางสูสิ่งท่ีเปรียบเสมือนสัญลักษณของเกาะ ณ บริเวณชายฝงดานตะวันตก เพ่ือชมหินภูเขา

ไฟรูปทรงแปลกประหลาดคลายกับมังกรท่ีกําลังอาปากมีชื่อวา โขดหินยงดูอัม  **ตามตํานานกลาววา มีเทพเจามังกรตนหน่ึง 

ไดรับมอบหมายใหหายาอายุวัฒนะท่ีอยูบนภูเขาฮัลลา ซึ่งเมื่อเทพผูปกปกษรักษาภูเขาแหงน้ีพบเขาจึงไดแผลงศรไปยังมังกรตนน้ี ทําให

เทพเจามังกรบาดเจ็บและพลัดตกลงไปในทะเล ขณะท่ีกําลังตะเกียกตะกายเพ่ือกลับข้ึนสวรรค ทันใดน้ันรางก็คอยๆเปลี่ยนเปนหิน เหลือ

เพียงสวนหัวท่ีพนทะเลข้ึนมา ซึ่งปรากฏใหเห็นจนทุกวันน้ี **      

แลวยอนสูวัยเด็กท่ี “HELLO KITTY ISLAND” สําหรับ แฟนๆ คิตตี้หามพลาด  เชิญถายรูปกันอยางเต็ม

อ่ิม และซ้ือของฝากท่ีระลึกไดท่ีนี่ พิพิธภัณฑคิตตี้ ซ่ึงจัดการแสดงเรื่องราว Hello Kitty หลากหลายเวอรชั่น พรอม

เรื่องราวความเปนมา ประดับประดาจัดสรรอยางสวยงาม นารัก  รวมไปถึงบรรดาของท่ีระลึกนารักๆ มากมายใหทานได

เลือกซ้ือติดไมติดมือ รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แนนอน  

นําทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมปน “RAIL BIKE” ซ่ึงสรางความผูกพันระหวางครอบครัว เพ่ือน 

และคูรัก ทุกเพศทุกวัย คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของ  ของการปนจักรยานบนรางรถไฟท่ีมีความงดงาม และ

มนตขลังของเสนหธรรมชาติในฤดูใบไมผลิตท่ีโอบลอมไปดวยฟารมมา  ทานจะไดดื่มด่ํา กับความสงบ บริสุทธิ์ ของชนบท

บนเกาะเชจู อยางแทจริง       

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

                หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก ณ  โรงแรมหรูหราทันสมัย      

วันที่สาม ชมพระอาทิตยข้ึนที่ภูเขาไฟหัวมงกุฎ - ชมดอกไมงาม ทุงดอกยูเช - พิพิธภัณฑชา + ไรชา - วิบวับแวว

วาวปราสาทแกว 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 

 

 

 

 

       

 

 

จากนั้นนําทุกทานชมความสวยงามของยอดเขา ซองซานอิลชุลบง (ภูเขาไฟหัวมงกุฎ)  หรือ "จุดสูงสุดท่ี

พระอาทิตยข้ึน" (Sunrise Peak) เกิดข้ึนจากภูเขาไฟท่ีอยูใตทองทะเลเม่ือ 100,000 ปท่ีแลว มีหินแหลมท่ีลอมรอบปาก

ปลองกวารอยกอน จึงทําใหปากปลองภูเขาไฟนี้ มีลักษณะเหมือนมงกุฎ ถือเปนจุดชมวิวทะเล พระอาทิตยข้ึน และตกท่ี

สวยงามมีชื่อเสียงท่ีสุด  

แลวนําทานชมความสวยงามของ ทุงดอกยูเช ท่ีบานสะพรั่ง ใหทานถายรูปเปนท่ีระลึก (เฉพาะในชวง

ฤดูกาล และข้ึนอยูกับสภาพภูมิอากาศเทานั้น)  

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บาย จากนั้นนําทานเดินทางสูไรชาอันเขียวชะอุม  อาณาเขตกวางขวางสุดสายตา   เพ่ือชมความอุตสาหะของชาว  
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เชจู ในการสรางสินคาสงออกท่ีมีชื่อเสียงมากอีกอยางหนึ่งของประเทศนั่นก็คือ “ไรชาโอซุลล็อค” (O’sulloc) เปนไรชา

ขนาดใหญ มีระบบการจัดการเปนเลิศ  ท้ังจัดสรางพิพิธภัณฑชา จัดแสดงประวัติศาสตรในการผลิตใบชา  วิธีการตางๆใน

การผลิต ท้ังยังเปดใหนักทองเท่ียวเขาไปเยี่ยมชม และเลือกซ้ือสินคาเปนของฝากตามอัธยาศัย ท้ังไอศครีม และเคกท่ีทํา

จากชาเขียว บอกไดคําเดียววา อืม...อรอย 

จากนั้นพาทานชม “ปราสาทแกว” ภายในเปนเมืองแหงแกวโดยแทจริง เปนสถานท่ีจัดแสดงงานศิลปะอีก

แขนงหนึ่งซ่ึงลวนสรรสรางจาก แกว ท้ังสิ้น โดยการนําแกวมาดัดแปลงเปนรูปลักษณตางๆ  สวนสําคัญภายในบริเวณแหง

นี้แบงเปน 2 สวน คือสวนของงานจัดแสดงอยูในอาคาร และจัดแสดงกลางแจง  งานท่ีจัดแสดงอยูในนี้เปนงานท่ีเกิดมา

จากแรงบันดาลใจของเหลาศิลปนท่ีดัดแกวใหงดงามสารพัดนึก มีงานจัดแสดงมากกวา 200 ชิ้น อาทิเชน เขาวงกตแกว  

กําแพงแกว ตนถ่ัวงอกแกว ตนเถาวัลยยักษสีเขียวท่ีทําจากแกว  ท่ีทานมองแลวอาจจะเผลอคิดวาตัวเองเปนแจ็คผูฆายักษ 

สะพานเชื่อมทางเดินของท่ีนี่ลวนสรางข้ึนจากแกวท้ังสิ้น 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร              

 หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก ณ  โรงแรมหรูหราทันสมัย 

วันที่สี่ สนามบินคิมแฮ - ชมเทศกาลดอกซากุระบานเมืองจินเฮ - เมืองปูซาน - ศูนยโสมเกาหลี  - สมุนไพร

เกาหลี - หมูบานศิลปะ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 

 

   จากนั้นเดินทางสู สนามบินภายในประเทศเกาะเชจู  จากนั้นโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ โดย สายการ

บินโคเรียนแอร เท่ียวบิน.... สูสนามบินคิมแฮ เมืองปูซาน   

  จากนั้นนําทานเดินทางสู เมือง จินเฮ เมืองท่ีข้ึนชื่อไดวาเปนเมืองท่ีมีตนซากุระ มากท่ีสุดในเกาหลี พาทาน

ชมความงามของเทศกาลดอกซากุระท่ีบริเวณ คลองยอจวาชอ ซ่ึงถือไดวาเปนจุดท่ีมีวิวตนซากุระเรียงรายเต็มสองฝง

คลองใหทานไดเก็บภาพแหงความประทับใจกับบรรยากาศแสนโรแมนติคของเหลาบรรดาดอกซากุระบานสะพรั่ง                

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย  นําทุกทานข้ึนรถโคชปรับอากาศ เดินทางไปยัง เมืองพูซาน เปนเมืองทาอันดับ1ของประเทศ และเปนเมืองท่ี

มีขนาดใหญเปนอันดับสองของประเทศ เชื่อมโยงกับเมืองอ่ืนๆ โดยรถยนต รถไฟ และเครื่องบิน มีทาเรือเฟอรรี่ไป

ประเทศญี่ปุน และเปนเมืองหนาดานสูอุทยานแหงชาติทางทะเล จึงทําใหเมืองนี้ เต็มไปดวยโรงแรม และรานอาหาร

ชั้นหนึ่ง สถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยงาม และมีแหลงช็อปปงมากมาย  

แลวนําทุกทานรูจักสมุนไพรเกาหลีท่ีมีชื่อเสียง และรูจักกันท่ัวโลก นั่นคือ โสม โสมใชเปนยาบํารุงสุขภาพของ

ชนชาติตะวันออกมาตั้งแตอดีตกาล ชาวจีนยอมรับวาโสมเกาหลีเปนสุดยอดของโสม โดยไดรับการวิจัย และทุมเทอยาง

มากท่ีสุดในบรรดาสมุนไพรท้ังหลายท้ังปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑอาหารสมุนไพรตางๆ เชน ชาโสม, ผงโสมยอดนิยม หรือ
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โสมสกัดเขมขน เปนสิ่งท่ีขาดไมไดสําหรับผูท่ีคํานึงถึงสุขภาพ ทุกทานจะไดลิ้มลอง และเลือกซ้ือในราคาพิเศษท่ี ศูนย

โสมเกาหลี 

นําทุกทานสูศูนยสมุนไพรเกาหลี “ฮอกเกตนามู” ซ่ึงชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแล

ตับใหสะอาดแข็งแรง 

จากนั้นพาทุกทานเขาชม หมูบานศิลปะ โดยฝมือของเด็กตัวนอยๆเปยมไปดวยจินตนาการ ซ่ึงหมูบานแหงนี้

ไดเปดโอกาสใหเด็กๆ ไดแสดงศิลปะ และความคิดสรางสรรคผานปลายพูกัน เพ่ือถายทอดเรื่องราวตางๆ ลงบนฝาผนัง 

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร       

               หลังจากนั้นเดินทางเขาสูท่ีพัก ณ  โรงแรมหรูหราทันสมัย 

วันที่หา สวนสาธารณะยงดูซาน - หอคอยพูซาน + ลิฟท - ดิวตี้ฟรี - นมัสการพระวัดแฮดงยงกุงซา- ถนนสาย

บันเทิง - สนามบินคิมแฮ - กรุงเทพ ฯ 

เชา รับประทานอาหารเชา ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 

  

 

 

 

 

 

พาทานเดินทางสู สวนสาธารณะยงดูซาน  ซ่ึงเปนท่ีตั้งของ  หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอคอยของประเทศ

เกาหลีใต ท่ีสูงถึง 118  เมตรเหนือระดับน้ําทะเล ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมือง และถาอากาศแจมใส ทานสามารถ

มองเห็นประเทศญี่ปุนได ใหทานไดถายรูปเปนท่ีระลึกกับนักรบผูยิ่งใหญ นายพล อี ซุน ชิน และเรือรบเตา  

แลวนําทุกทานเพลิดเพลินกับการเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี  ณ “DUTY FREE” มีสินคาแบรนดเนมชื่อดัง 

เสื้อผาแฟชั่น กระเปา เครื่องสําอางชั้นนําท้ังใน และตางประเทศมากมายใหทานไดเลือกสรร  

เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บาย พาทุกทานไปนมัสการพระ ณ วัดแฮดง  ยงกุงซา ( HAEDONGYONGGUNG TEMPLE) ซ่ึงเปนวัดท่ีติด

ชายทะเล  ตั้งอยูบนชายฝงตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพูซาน สรางข้ึนเม่ือป 1376 ในสมัยอาณาจักรโคเรียว โดยพระ

อาจารย ท่ีมีชื่อวา “นาอง” ตัววัดมี แทอึงจอน เปนตัวอาคารหลัก ซ่ึงไดรับการบูรณะใหมเม่ือป 1970 นอกจากนี้ยังมี

ศาลเจา “ยงวังดัง” ถํ้าท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปอยูในถํ้าดานลาง และเจดีย 3 องค ท่ีมีสิงโต 4 ตัวหันหนาออกสูทะเล ซ่ึง

สิงโตท้ัง 4 หมายถึง ความราเริง ความโกรธ ความเศรา และความสุข  อีกดานหนึ่งมีบันได 108 ข้ันท่ีข้ึนไปสูรูปเจาแม

กวนอิมท่ีประดิษฐานอยูดานบน ซ่ึงเปนจุดชมวิวท่ีดีอีกจุดหนึ่งของวัด 

จากนั้นพาทานออกเดินทางเยี่ยมชม ถนนสายบันเทิง PIFF SQUARE (PUSAN INTERNATIONAL  

FILM FESTIVAL) สถานท่ีตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และยังเปนสถานท่ีดาราฮอลลีวูดเกาหลีท่ีไดรับรางวัลใน

แตละปไดประทับรอยมือไวเปนท่ีระลึก มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโดยท่ัวไป เปนจุดท่ีนักทองเท่ียวควรคาแกการมา

เยี่ยมชม                                

คํ่า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสูทาอากาศยานคิมแฮ 
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 20:35 น. เดินทางโดยเท่ียวบิน KE 653 เหินฟากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร เครื่องดื่ม พรอมเสิรฟอาหารคํ่าบนเครื่องบิน  ) 
00:20 น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพรอมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน 

 
***หมายเหตุ! เท่ียวบินและรายการทองเท่ียวอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ*** 

 

 

บริการอาหาร 

1.เมนูหมูบาบีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยนําเนื้อหมูสไลด หมักกับซอส ใสกะหล่ําปลีหั่น, เห็ด

เข็มทอง, วุนเสนบุก และเครื่องเคียงตางๆ ใหออกรสหวาน นุม เวลาทานนํามายางขลุกขลิก

กับซุปบนกระทะแบน หรือครึ่งวงกลม เสริฟพรอมขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียงตางๆ  

 

2.เมนูชาบู ชาบู อาหารพ้ืนเมือง ตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุก้ี

หมอไฟของญี่ปุน โดยนําเครื่องเคียงตางๆ เชนผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเดง เบคอนหมูท่ี

จัดเตรียมไวมาเรียงใหสวยงามในหมอ เวลาทานเติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด แลวนําอู

ดงสดลงตม สามารถรับประทานเปนอูดงรอน และทานพรอมขาวสวยรอนๆ น้ําจิ้มซีอ๊ิวเกาหลี 

และเครื่องเคียง 

3. เมนูประยุกตอาหารแนวใหม มีชื่อเรียกวา โอซัม หรือหมูปลาหมึกยางบารบีคิว หมักสไตล

สมัยใหมกาหลี (นํากิมจิมาผัดในกะทะรวม ก็จะเกิดเปนเมนูอาหารชนิดใหมอีกหนึ่งรสชาติ

ความอรอย) 

 

4.เมนูอาหารพ้ืนเมืองเมนูสุดพิเศษสําหรับตอนรับแขกบานแขกเมือง เสิรฟพรอมขาวสวย

รอนๆ และเครื่องเคียงตาง ๆ 

 

5.เมนูคาลบี หรือหมูยางเกาหลี  เปนอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเลื่องชื่อและรูจักกันดีท่ัวโลก มี

รสชาติออกหวาน นุม และกลมกลอม นําหมูสเต็กสวนท่ีติดกับกระดูก (เชื่อวาเปนสวนท่ีอรอย

ท่ีสุด) ยางบนเตาถานแบบดั้งเดิม และตัดเปนชิ้นพอคํา หอทานแบบเม่ียงคําไทย โดยใสน้ําจิ้ม

เตาเจี้ยว และเครื่องเคียงท่ีชอบ หรือขาวสวยรอนตามท่ีชอบ บริการเครื่องเคียงตางๆ และน้ํา

ซุปสาหราย 

6. เมนูแฮมุลทัง หรือซีฟูดหมอไฟ  ปรุงจากอาหารทะเลสด ๆ เชน ปลาหมึกยักษ ขาปู หอย 

ปลา ตมในหมอไฟรอน ๆ ดวยน้ําซุปมีรสชาติเปนเอกลักษณ เสริฟขาวสวยพรอมเครื่องเคียง

ตาง ๆ 

 

7.เมนูวาไรตี้บุฟเฟตนานาชาติ มีอาหารใหทานเลือกตามความชอบอยางจุใจ ในรานอาหารท่ี

ดีท่ีสุดในเมืองพูซาน 
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8.เมนูกวยเตี๋ยวอุดงเสนกลมโตเกาหลี ท่ีเสิรฟมาในน้ําซุปอุดงออกรสหวานกลมกลอมสไตล

เกาหลีญี่ปุน โรยหนาดวยลูกชิ้นโอเดง และปูอัด และผักหอมเกาหลี เปนอาหารยอดฮิตสําหรับ

ชาวโสมในชวงเชา กลางวัน เย็นและคํ่า 

 

  

อัตราคาบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เทานั้น 

อัตราคาบริการ ทานละ (บาท) 

ผูใหญ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน 39,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 1 ทาน   39,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน มีเตียงเสริม 38,900.- 

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ 2 ทาน ไมมีเตียงเสริม 37,900.- 

พักเดี่ยวเพ่ิมทานละ 4,500.- 

 

ราคาทัวรรวม 

1. คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางท่ีระบุในรายการช้ันทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคา

เปล่ียนแปลงตั๋ว  

2. คาอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ  

3. คาเขาชมสถานท่ีทุกแหงท่ีระบุในรายการ  

4. คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 -3 ทาน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเทา  

5. คารถโคชปรับอากาศบริการนําเท่ียวตามรายการ  

6. คาภาษีสนามบิน ทุกแหงท่ีมี  

7. คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ  

• สัมภาระใตทองเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น  น้ําหนัก 23 กก. 

• สัมภาระถือข้ึนเครื่องบินทานละ 1 ใบเทานั้น  น้ําหนัก 12 กก. 

8. คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ  

9. คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 

ราคาทัวรไมรวม 

1. คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และ

เครื่องดื่มท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)  
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2. คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 4 USD ตอคนตอวัน (ตามความสมัครใจ)  

3. คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (ในกรณีเปนนิติบุคคล) 

 

เง่ือนไขการใหบริการ  

1. บริษัทขอรับคามัดจําสําหรับการจองทานละ 10,000 บาท และชําระสวนท่ีเหลือกอนการเดินทาง 20 วัน  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น  

3. การยกเลิก  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําในทุกกรณี แตสามารถเล่ือนการเดินทางได ภายใน 1 ป นับจากวันท่ีชําระคา

มัดจํา  

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเล่ือนวันเดินทางตองแจงลวงหนากอนการเดินทาง 30 วัน 

• ยกเลิกกอนการเดินทาง 15 วันข้ึนไป เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท  

• ยกเลิกการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร  

• ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 7 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร  

• กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุด หรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือ

ตางประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด 

 

หมายเหตุ  

1. จํานวนผูเดินทาง ข้ันต่ํา ผูใหญ 15 ทาน ข้ึนไป  

2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน ราคา และรายการทองเท่ียว ตามความเหมาะสม  

3. หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพ่ือ

ทองเท่ียวเทานั้น  

4. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, 

การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรม

แรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  

5. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไม

ทานอาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอน

ออกเดินทางแลว  

6. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก

ความประมาทของตัวนักทองเท่ียวเอง  

7. ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงินได  

8. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ  จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข

ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 


	อัตราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น

