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 โปรแกรมการท่องเท่ียว 
วนัท่ี 1 

 
พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 

วนัท่ี 2 
 

สนามบินนานาชาติกิมแฮ –  ชมซากุระ ณ เมืองจินแฮ  – สะพานเดินทะเล SONGDO  – โบสถ ์
JUKSEONG 

วนัท่ี 3 วดัแฮดง ยงกุงซา – น ้ามนัสนเขม็แดง – ศูนยเ์คร่ืองส าอางค ์– APEC HOUSE – ทางเดินลอยฟ้า โอร
ยคุโด – สวนยงดูซาน – ปูซานทาวเวอร์ 

วนัท่ี 4 ศูนยโ์สม – หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน – ศูนยส์มุนไพร – ดิวต้ีฟรี –  ซุปเปอร์มาร์เก็ต – กรุงเทพฯ 

วนัแรก              กรุงเทพ  

……. น. คณะพร้อมกนัทีส่นามบินสุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที ่….  แถว ….. สายการบิน จนิแอร์   
 เจ้าหน้าทีจ่ากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึน้เคร่ือง   

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

วนัที ่2 สนามบินนานาชาติกมิแฮ –  ชมซากุระ ณ เมืองจินแฮ  – สะพานเดินทะเล SONGDO  – โบสถ์ JUKSEONG 
…… น.         ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน จนิแอร์   
 (ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อกีคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดนิทาง) 
…… น. ถึง สนามบินนานาชาตกิมิแฮ เมืองปูซาน (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัผา่นพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย พาท่านเดินทางไปยงั
เมืองจนิแฮ เมืองเลก็ๆ ท่ีโด่งดงัจากเทศกาลชม ดอกพอ็ตกต หรือซากรุะ
เกาหลี อนัดบั 1 ของเกาหลีใต ้สาเหตท่ีุเมืองจินแฮไดรั้บความนิยมใน
เร่ืองดอกพอ็ตกต ก็เน่ืองจากทั้งเมืองมีตน้พอ็ตกตปลูกกวา่ 2 แสนตน้ 
ตามถนนหนทาง สวนสาธารณะหรือบนเขา ในช่วงฤดูใบไมผ้ลิทั้งเมือง
จะเปล่ียนเป็นสีชมพ ูและจะบานเร็วกวา่กรุงโซลเป็นเวลา 1 อาทิตย ์
ดงันั้นนกัท่องเท่ียวจากทัว่สารทิศ จึงแวะเวยีนมาเท่ียวกนัเป็นจ านวนมาก 
เป็นสญัลกัษณ์แห่งการเร่ิมฤดูกาลท่ีอบอุ่นของชาวเกาหลีใต ้ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 

 

 

 
 

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั (1)  เมนูบุลโกก ิ (หมูผดัซอส) 
แลว้พาท่านชม สะพานเดนิทะเล หรือ Sky walk way อยูใ่นบริเวณของ 
ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นั้นแปลวา่เกาะสน 
เพราะชายหาดน้ีมีป่าสนอยูบ่ริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล 
เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ซ่ึงถือวา่เป็นแลนดม์าร์คของหาดซองโด
เลยทีเดียว ตวัสะพานยืน่ออกไปในทะเล เปรียบเสมือนเราเดินอยูบ่น
ทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพ้ืนของสะพาน
สามารถมองเห็น น ้ าทะเลผา่นกระจกนิรภยั สกายวอร์คจะมีลานหิน
ใหญ่ๆ ใหถ่้ายรูปบรรยากาศและสองขา้งทางมองเห็นววิทิวทศัน์ 
สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท ารายการ เช่น We Got Married ท าใหเ้ป็นท่ีนิยมอยา่งมากส าหรับคนเกาหลี 

 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์ JUKSEONG เป็นโบสถห์รือ
คริสตจกัร ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซานแห่งหน่ึง โบสถแ์ห่งน้ีอยูติ่ดริม
ทะเล เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวเมืองปูซานนกัท่องเท่ียวนิยมเดินทาง
มาท่องเท่ียว โบสถแ์ห่งน้ีไดรั้บการประดบัประดา ตกแต่งทั้งภายในและ 
ภายนอก ดว้ยศิลปะผสมผสานอยา่งสวยงาม มีคุณค่าทั้งทางดา้น ศิลปะ 
ดา้นความสวยงาม และดา้นจิตใจ ววิทิวทศัน์โดยรอบ ตวัโบสถ ์งดงาม
ตามธรรมชาติมีโขดหินลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบ 

  ดว้ยทะเลเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเมืองปูซาน 
เยน็ รับประทานอาหารค า่  (2) เมนูซัมเกทงั (ไก่ตุ๋นโสม) 

 จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
 
วนัที ่3 วัดแฮดง ยงกุงซา – น ้ามันสนเข็มแดง – ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ – APEC HOUSE – ทางเดินลอยฟ้า โอรยุคโด – 

สวนยงดูซาน – ปูซานทาวเวอร์ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นพาท่านนมสัการพระท่ี วดัแฮดง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของ
เมืองปูซาน เป็นวดัท่ีสร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ท่ีมกัจะสร้างอยูต่ามเชิง
เขา วดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนโดยพระอาจารย์ Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมยัของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo จากนั้น
ในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟแูละปรับปรุงอีกคร้ัง ดว้ยความพิถีพิถนั เพ่ือใหค้งไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตู
ซุม้มงักรสีทองอร่าม เดินผา่นอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดินและบนัไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดส าหรับชมววิและความงดงามของ
ทะเล ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิองค์สีด า ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน และเม่ือเดินไป
ตามสะพานท่ีทอดเขา้สู่บริเวณตวัวดั ท่ีประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหนา้
ของวหิารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากน้ี 
ภายในวดัยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอิม, พระสงักจัจายน์องคสี์ทองอร่าม, ศาลเจา้ และอ่ืนๆ วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและ
สวยงาม เหมาะส าหรับการมาชมพระอาทิตยข้ึ์นในยามเชา้ และมกัเป็นสถานท่ีท่ีเหล่าพทุธศาสนิกชนในเกาหลี พากนัมา
อธิษฐานขอพรในวนัข้ึนปีใหม่ ส าหรับในช่วงเดือนเมษายนนั้น วดัจะดูสดช่ืนและสวยงามไปดว้ยบรรดาดอกซากรุะท่ีบาน
สะพร่ัง และในวนัส าคญัทางศาสนาพทุธ คือ วนัวสิาขบูชา ซ่ึงวนัประสูติของพระพทุธเจา้นั้น วดัแห่งน้ีจะถูกประดบัประดา
ดว้ยโคมไฟหลากสี ซ่ึงดูสวยงามไปอีกแบบหน่ึง 
 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
แลว้น าท่านเขา้ชม  น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจาก มหาวิทยาลยั
แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด เส้นเลือด  ตีบ แตก ตนั 
และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจาก
คนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ ประเภทเวชส าอางคท่ี์หมอศลัยกรรมเกาหลี 
ร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหนา้ เคร่ืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B 
,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . 
ครีมน ้ าแตก , BB Cream , etc    

เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั (4) เมนูบิบิมบับ (ข้าวย าเกาหล)ี 
แลว้พาท่านเยี่ยมชม นูรี มารู ตั้งอยูท่ี่ทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC ท่ีใชใ้นการประชุม สุดยอดผูน้ าเอเปก คร้ังท่ี 13 ในปี 
2005 เป็นอาคารท่ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารทั้งหมดใชก้ระจกกนักระสุน หากมองจากอาคาร ออกมาแลว้ จะสามารถ
เห็นววิของสะพานควางอนัได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านชมววิ Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยคุโดเรียงตวักนัออกจาก
ฝ่ังไปทางตอนใตข้องเมืองปูซาน สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากแผน่ดิน 
บางคร้ังจะเห็นวา่มี 5 เกาะ บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ ข้ึนอยูก่บัน ้ าข้ึนน ้ าลง 
ท าใหไ้ดช่ื้อวา่ ออยคุโด ท่ีแปลวา่ 5 6 เกาะ เป็นเกาะท่ีเป็นหินทั้งหมดเป็น
หน่ึงในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีคนอยูอ่าศยั และ
มีประภาคารตั้งอยู ่ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, 
Guldo  และเกาะ Deungdaedo ท่ีมีประภาคารอยู ่นอกจากน้ีมีทางเดินลอย
ฟ้า ออยคุโด สร้างจากหนา้ผายืน่ออกไปในทะเล  ยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้ืนท่ีท าดว้ยกระจกหนา 50 mm เคลือบดว้ยสารกนั
กระสุนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัเขง็แรง อยูต่รงแนวท่ีเป็นเสน้แบ่งระหวา่งทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหลี สามารถชม
พระอาทิตยข้ึ์นได ้ท่ีน่ีเป็นอีก หน่ึงจุดชมววิท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซาน 
(ชมทางเดินลอยฟ้า ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ)  จากนั้นพาท่านชมววิเมือง ณ 
ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower)   ตั้งอยูใ่น สวนยองดูซาน (Yongdusan 
Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยูบ่นเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานท่ี
พกัผอ่นหยอ่นใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark 
ส าคญัของเมือง ส าหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก 
และงาน หตัถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกญุแจ, 



 

 

 

 
 

เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุก๊ตา และอ่ืนๆอีกมากมาย คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ี ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ 
คู่รักส่วนมากจะเตรียมกญุแจ มาคลอ้งตรง ท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกญุแจท่ีน่ี
จะรักกนั ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากญุแจ) ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมววิทิวทศัน์ ของเมืองปูซาน
แบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท)์    

เยน็    รับประทานอาหารค า่ (5)  เมนู BBQ Buffet ณ ร้าน Jagalchi Buffet 

จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรือเทยีบเท่า 
วนัที4่ ศูนย์โสม – หมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน – ศูนย์สมุนไพร – ดิวตีฟ้รี –  ซุปเปอร์มาร์เกต็ – กรุงเทพฯ 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center)  ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็น
โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  ภายในจะมีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัตน้โสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย คุณสมบติัและ
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโสม ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ี
ท่านรักและนบัถือ   พาท่านชม หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกวา่ “Korea’s Santorini 
(ซานโตริน่ีเกาหลี)โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่น เนินเขา เรียงตวั
สลบักนัไปมาสีสนัสดใส ในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้
ส่งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ข้ึน โดยปรับเปล่ียน หมู่บา้นคมัชอนใหมี้สีสนัโดดเด่น
ดว้ยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหดู้สดใส น่ารัก บา้นเรือน หลายหลงัเปล่ียนเป็นสตดิูโอและแกลลอร่ีบางจุดก็
เป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้สมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง Running Man ท่ีมาถ่าย
ท าท่ีน่ี จึงท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน แห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากข้ึน 

 
 
 
 
 
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั  (7) เมนูชาบูชาบู 

  จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็
ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ 
เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั หรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่าน
แขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้รี ( Duty Free Shop) ท่ีน่ีมี
สินคา้ปลอดภาษีชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือ มากมายกวา่ 500  ชนิด  น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั 
หลากหลาย     แบรนดด์งั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้าน
ละลายเงนิวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนม  พ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขา้วพอง ช็อคโกแลตสม้ กิมจิ สม้
อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองส าอางชั้นน า Etude 
, Skinfood  และของฝากของท่ีระลึกมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

 
 

 
 

…… น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน จนิแอร์   
…… น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 



 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

FLIGHT DETAILS 

JINAIR LJ012 BKK- PUS 01.00 – 08.00 

LJ011 PUS -BKK 19.30 – 23.40 
** หมายเหตุ ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อกีคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดนิทาง ** 

 
อตัราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง สายการบิน 
ผู้ใหญ่พกั  
2 ท่าน 

เดก็อายุต า่กว่า  
12 ปี  

พกัเดีย่ว 

มีนาคม 22 – 25 , 26 – 29 ม.ีค JINAIR     15,900 6,900 

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดนิทางต้องไม่น้อยกว่า 15 ท่าน 

 
อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 



 

 

 

 
 

 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น า้ด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ขึน้อยู่กบัการผนัแปรของภาษีน า้มนั ณ วนันั้น)) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตคุุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวซ่ีาเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวซ่ีาพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วซ่ีาเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซกัรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 15กก) 
 ค่าทปิมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทปิ หรือ 1,500 บาท / ทปิ / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวสิยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ทีจ่่าย 3% (ในกรณีทีต้่องการขอใบเสร็จมภีาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหวา่งการเดินทาง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณทีี่ผู้เดนิทางมิได้รับอนุญาตให้เดนิทางเข้า หรือออกนอกประเทศ 

อนัเน่ืองมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือ มีส่ิงผดิกฎหมาย หรือ เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืน 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน 

บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณทีี่ผู้เดินทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดนิทางเอง และ/

หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวนัเดนิทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั

อ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบั

เท่านั้น 
 บริษทัฯ จดัให้เฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใช้

ตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษทัจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 
(ก่อนซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดนิทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 15กก *.*.*.  
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

เง่ือนไขการให้บริการ 
1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 24  ชัว่โมง หลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30 วนั 

หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เก็บค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เก็บคา่ใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 
 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทวัร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 

 


