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KR251-KE เกาหล-ีปซูาน พิง้กีพ้ิง้กี ้5วนั3คืน (สงกรานต)์ 

 
 
 
 

10 เม.ย. 63 (1) กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 
22.30 น. คณะพรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสายขาออกระหว่าง

ประเทศ ช ัน้ 4 เคานเ์ตอรส์ายการบนิโคเรยีนแอร ์ (KE) พบเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอย
ใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

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

 

11 เม.ย. 63 (2) ปซูาน - Hallyeosudo Landscape Cable Car - เรอืเตา่จ าลอง 
    ตลาดปลาจนุกงั - สวนสาธารณะ ล ีซุน ชนิ 

01.35 น. ออกเดนิทางสูเ่มอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE662 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

09.00 น. เดนิทางถงึสนามบนิปูซาน (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2ชั่วโมง) หลังผ่านพธิตีรวจ
คนเขา้เมอืงแลว้ น าท่านชม ทวิทัศน์ชายฝังทะเลใตท้ีส่วยงามของประเทศเกาหลใีตแ้บบพา
โนรามา 360 องศา กับกระเชา้ลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car น าท่าน
ขึน้ไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทัศนียภาพที่น่าตืน่ตาของชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่งที่
สวยงามมากมายของเมืองปูซาน กระเชา้แต่ละคันจะมืชื่อเรียกต่างกันไปและสามารถจุ
ผูโ้ดยสาร ไดป้ระมาณแปดท่าน ระยะทางจากสถานีตน้ทาง-สถานนีปลายทาง 1,975 เมตร
ยาวทีส่ดุในเกาหลใีต ้ใชเ้วลาจากลานชมววิถงึยอดเขาเพยีง 9 นาทเีท่านัน้ เมือ่ข ึน้ไปถงึยอด
เขา ท่านจะดืม่ด ่ากับทัศนียภาพของเมอืง Tongyeong ทางทศิเหนือเป็นเนินเขาที่มีป่าไม ้
อดุมสมบูรณ์ ทศิใตจ้ะพบกับความงามของเกาะแกง่ตา่งๆทีก่ระจายอยูต่ามชายฝัง หากท่าน
มองไปยังเสน้ขอบฟ้าทางทศิตะวันออกเนียงใต ้คณุอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญีปุ่่ นที่
อยูห่า่งออก1ไปประมาณ 80 กโิลเมตร ทีแ่หง่นีใ้นแตล่ะปีมนัีกท่องเทีย่วมาเยอืนมากกวา่หนี่ง

http://bit.ly/2NMk5YE


KR251-KE เกาหล-ีปซูาน พิง้กีพ้ิง้กี ้5วนั3คืน (สงกรานต)์ 
ลา้นคน (หมายเหตุ น่ังกระเชา้ลอยฟ้า หรือ Cable Car ดว้ยความปลอดภัย การเปิด-ปิด 
ขึน้อยูก่ับสภาพอากาศในแตล่ะวนั) 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนแูมอลุทงั (ปลาหมอ้ไฟ) 
  น าท่านแวะชม เรอืเตา่จ าลอง หรอื โคบุ๊คซอน ณ Gangguan Harbor เปรยีบเสมอืน 

“เมอืงนโปลขีองอติาลี,, ความเป็นของเรอืเต่า โดยนายพลอซีนุชนิเป็นผูค้ดิสรา้งอาวธุชนิด
พเิศษขึน้มารับมอืทับชา้ศกึ ส าหรับเรอืเต่านี้ มรีูปร่างแบนค่อนขา้งเทอะทะ ขับเคลือ่นดว้ย
ก าลังฝีพาย ทุกดา้นของล าเรือปิดไวอ้ย่างมดิชดิ โผล่ก็แต่ปลายกระบอก ปืนใหญ่เท่านั้น 
ขณะทีด่าดฟ้านัน้ถกูคลมุดว้ยแผน่เหล็กและยังเต็มไปดว้ยหนามแหลม เพือ่ป้องกันมใิหช้า้ศกึ 
สง่ทหารขึน้มาบนเรอื กลยทุธข์องเรอืเตา่นอกจากจะโจมตดีว้ยปืนใหญแ่ลว้ ยังใชก้ารพุ่งเขา้
ชนเพือ่ท าลายเรอืรบ ฝ่ายขา้ศกึอกีดว้ย โดยมกีารรบครัง้หนี่งทีเ่รอืเตา่สามารถท าลายเรอืรบ
ญีปุ่่ นไดถ้งึหา้สบิล าในวันเดยีว เรอืเต่านี้เอง ทีท่ าใหฝ่้ายเกาหลสีามารถท าลายกองเรอืฝ่าย
ญีปุ่่ นไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าใหเ้สน้ทางการล าเลยีงของญีปุ่่ นตอ้งประสบ ปัญหาจนไม่อาจ
สนับสนุนกองทหารทีท่ าการรบอยูใ่นคาบสมทุรได ้การรบไดด้ าเนนิยดืเยือ้เป็นเวลาหลายปี 
จนกระท่ังถงึ ปีค.ศ. 1598 กองทัพญีปุ่่ นก็พา่ยแพแ้ละลา่ถอยออกไปจากคาบสมทุรเกาหลจีน
หมดสิน้ น าท่านสู ่ตลาดปลาจุนกงั  Jungang Premium Fish Market ใกลก้ับท่าเรอื 
Gangguanที่นี้ถือเป็นตลาดสด พื้นเมืองส าคัญของคนปูซาน เพราะเมืองปูซานเป็นเมือง
ชายทะเลอาชพีหลักคอืประมงและอูต่อ่เรอื ทีน่ี้จงึเป็น ตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทีไ่ดรั้บ
ความนิยมของชาวเกาหลใีต ้ภายในตลาดท่านสามารถเลือกซือ้อาหารทะเลและสามารถ
น าไปประกอบอาหารทานกันแบบสดๆ ในสไตลท์ีคุณชอบ นอกจากนี้ยังมีรา้นคา้ประเภท
อาหารทะเลแหง้ เชน่ปลาแหง้ ปลาหมกแหง้ กุง้แหง้ และกมิจทิีท่ าจากปลาหมกึทีเ่ป็นทีน่ยิม
ใหท้่านเลือกชมิและเลือกซื้อเป็นของฝากอีกดว้ย น าท่านสัมผัสดนิแดนแห่งธรรมชาต ิ
สวนสาธารณะ นายพล ล ีซุน ชนิ Yi Sun-sin Park ที่สงบร่มรื่น ใหค้วามรูส้กึกลับสู่

ธรรมชาต ิแตกต่างจากความสับสนวุน่วายในเมอืง โอบลอ้มดว้ยตน้ไมน้อ้ยใหญท่ีร่่มรืน่ และ 
ววิทะเลสวยงามในอดตีสถานทีแ่หง่นีเ้คยเป็นสมรภูมยิทุธนาวรีะหวา่งเกาหลแีละญีปุ่่ นในสมัย
ราชวงศโ์ชซอลทีเ่ลือ่งชือ่ (สงครามฮันซัน) ทีจ่ารกึในประวติศิาสตร ์ภายใตก้ารบัญชาการ
ของอ ีชนุ-ชนิ (Yi Sun-sin Park) กับกองทัพญีปุ่่ นจนตอ้ง ถอนก าลังออกไปอย่างพ่ายแพ ้
ดังนัน้ชาวเกาหลพีรอ้มใจกันสรา้งอนุสาวรยีน์ายพล เพือ่เป็นเกยีรต ิและยกยอ่งใหเ้ป็นวริบรุุษ
ผูย้ ิง่ใหญ่ตลอดกาล ชาวเกาหลมีองเขาในฐานะ ชายผูก้ลา้หาญ อดทน แข็งแกร่ง เลยีสละ 
และจงรักภักดตีอ่ประเทศชาต ิ

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนบูลูโกก ิ(หมผูดัซอส) 
พกัที ่Diamond Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KR251-KE เกาหล-ีปซูาน พิง้กีพ้ิง้กี ้5วนั3คืน (สงกรานต)์ 

12 เม.ย. 63 (3) หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - สะพานเดนิทะเล Sky Walkway 
    สวนรมิทะเล แทจงแด - ศนูยส์มนุไพร - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน (Camchcon Culture Village) หรือ

เรยีกวา่ “Korea's Santorini(ซานโตรนิีเ่กาหล)ี โดยชือ่เรยีกนีม้าจากลักษณะอันโดดเดน่ของ

หมูบ่านวฒันธรรมคัมชอน ทีต่ัง้อยูบ่นเนนิเขา เรยีงตัวสลับกันไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมูบ่า้น

นี้เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของของผูล้ีภ้ัยสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิ

การทอ่งเทีย่วมกีารพัฒนาปรับปรงุทัศนียภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ข ึน้ โดยปรับเปลีย่นหมูบ่า้นคัม

ชอนใหม้ีลีสันโดษเด่นดว้ยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตัวบา้น ใหดู้สดใส น่ารัก 

บา้นเรอืน หลายหลังเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลเลอรีบ่างจุดก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้

พืน้เมอืงสนิคา้สมัยใหมร่วมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดังจากรายการชือ่ดัง Running Man 

ทีม่าถา่ยท าทีน่ี ่จงึท าใหห้มูบ่า้นวฒันธรรมคัมชอน แหง่นี้เป็นทีรู่จั้กมนัีกท่องเทีย่วชาวเกาหลี

และตา่งประเทศมาเทีย่วกันมากขึน้ น าทา่นชม สะพานเดนิทะเล หรอื Sky walk wav อยู่

ในบรเิวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโค (Songdo) แปลวา่เกาะสนเพราะ

ชายหาดนีม้ป่ีาสนอยูบ่รเิวณปลายสดุของหาดสะพานเดนิทะเลเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วแหง่ใหม ่

ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยปีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล 

เปรียบเสมอืนเราเดนิอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของ

สะพานสามารถมองเห็น น ้าทะเลผ่านกระจกนริภัย สกายวอรค์จะมลีานหนิใหญ่ๆ ใหถ้่ายรูป 

บรรยากาศและสองขางทางมองเห็นววิทวิทัศน์ สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นทีถ่่ายท ารายการ 

เชน่ We Got Married ท าใหเ้ป็นทีน่ยิมอยา่งมากส าหรับคนเกาหล ี 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนไูกผ่ดัซอสเกาหล ี(ทคัคาลบี)้ 
จากนัน้พาท่านเขาสู ่สวนแทจงแด (Tacjongdae Park) ตัง้อยู่ทีเ่กาะยงโด ทางตะวันตก
เฉืยงใตัของใจกลางเมอืง สวนเเทจงแด ตัง้ชือ่ตามกษัตรยิข์องเกาหลชีือ่ TaeJongMu-Yeol
ทีช่อบเดนิทางมาทีน่ี่เพือ่ยงิธนูมขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 1,100 ไร่ ประกอบไปดว้ยตน้ไมส้เีขยีว
อยา่งตน้สน ดอกไมน้านาชนดิ และหนาผาหนิ จดุชมววิสงูสดุมคีวามสงูที ่250 เมตร โดยจะมี
ทางเดนิรอบเกาะจงึเป็นที่ออกก าลังกาย เดนิเล่น กนิลมชมววิ ปิคนิคของชาวเมอืงปูซาน 
ภายในสวนแทจงแด ประกอบไปดว้ย Taejongsa Temple , G myeongsa Temple . 
ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็นจุดชมววิทีส่งูทีส่ดุของสวนแหง่นี้ลานชมววิแท
จองแด(Taejongdae Observatory)เป็นอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ที่เป็นจุดชมววิที่
สวยงาม หนา้ผาหนิและชายหาดที่เป็นหนิกรวด ที่เป็นสัญญลักษณ์หนงของสวนแห่งนี ้
ภายในสวนแทจงแดงจะมกีารบรกิารโดยรถน าเทีย่วของอทุยาน DanubiTram” แวะจอดตาม
สถานใีหท้า่นไดล้งไปสมัผัสกับบรรยากาศ ความสวยงามของทะเล และหนา้ผาสงูชนั เรยีกวา่
มาทีน่ี่ทีเ่ดยีวก็อ่ ิม่เอมความประทับใจไปทัง้วันเลยปีเดยีว น าท่านเดนิทางไปดูแลสขุภาพที ่
ศูนยส์มุนไพรฮอกเกตนามู ฮอกเก็ตนามูเป็นสนุมไพรที่เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน ้าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามา
รับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไมถู่กท าลายจากการดืม่
แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา น าท่านสู ่ศนูยเ์ครือ่งส าอาง ใหท้่าน
ชมและเลอืกซือ้เครือ่งส าอางและเวชส าอางแบรนดช์ัน้น าของเกาหล ีที ่COSMETIC ยีห่อ้
คณุภาพทีผู่ห้ญงิชาวเกาหลทัีง้สาวทัง้ไมส่าวตา่งใหค้วามส าคัญกับเรือ่งผวิหนา้คอ่นขา้งมาก 
โดยเฉพาะในกลุม่บ ารงุผวิพืน้ฐาน Skin Care และเครือ่งส าอางผสมสมนุไพร 

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนจูมิดกั (JIMDAK ไกพ่ะโล)้ 
พกัที ่Diamond Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
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13 เม.ย. 63 (4) วดัแฮดงยงกงุซา - ศนูยโ์สม - ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง - APEC HOUSE 
BUSAN TOWER - ชอ้ปป้ิงตลาดนมัโพดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ วดัแฮดง ยงกุงซา วัดเก่าแก่และสวยทีสุ่ดในปูซาน เป็นวัดทีม่คีวามเก๋

ตรงทีส่รา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มาตัง้แตปี่ 1376 และไดท้ าการบรูณะอกีครัง้ในปี 1970 จน

มาถงึปัจจุบัน โดยจะมเีจดยีส์ามชัน้ และรูปปั้นสงิโตสีต่ัว หันหนา้ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโต

ทัง้สีต่ัวนี้ คอืสัญลักษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสขุสว่นชว่งพคีของ

ทีน่ีจ่ะ 2 ชว่งคอื ตอนปีใหม ่คนจะมาชมพระอาทติยแ์รกของปีและไหวพ้ระขอพร และในชว่ง

เดอืนเมษายนเป็นชว่งทีด่อกซากุระบาน ทีว่ัดแห่งนี้ก็เป็นอกีจุดทีด่อกซากุระจะบานสะพร่ัง

สวยงามเต็มพืน้ทีบ่รเิวณวัด น าท่านรูจั้กและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแหง่มวล

สมนุไพรโสมถกูน ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานกวา่ 2,000ปี ในต ารายาแผนโบราณจนีระบุ

วา่โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจ

สงบและเพิม่พละก าลัง โดยสว่นรวมสรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจป้องกันโรคหัวใจ

ขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆนีโ้สมเกาหลอีาจจะไดจ้ด

ทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโกทุกวันนี้ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ี่

ค านงึถงึสขุภาพในปัจจุบัน น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยน์ า้มนัสนเข็มแดง ผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก

น ้ามันสนที่มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน

รา่งกาย 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนบูบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ี(BIBIMBAP) 
น าท่านเยีย่มชม Nurimaru APEC House ตัง้อยูท่ีท่ะเลแฮอนุแด เป็นอาคาร APEC ทีใ่ช่

ในการประชมุ สดุยอดผนู าเอเปก ครัง้ที ่13ในปี 2005 เป็นอาคารทีถู่กออกแบบมาเป็นพเิศษ

อาคารทัง้หมดใชก้ระจกกันกระสุน หากมองจากอาคาร ออกมาแลว้ จะสามารถเห็นววิของ

สะพานควางอันได ้น าทา่นชมววิเมอืง ณ ปซูานทาวเวอร ์( Busan Tower) ตัง้อยูใ่น สวนยง

ดซูาน (Yongdusan Park) เป็นอทุยานแหง่ชาต ิตัง้อยูบ่นเนนิเขา ใจกลางเมอืง เป็นสถานที่

พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส าคัญของเมือง 

ส าหรับชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงาน หัตถกรรม แบบดงเดมิของ

เกาหล ีเชน่ พวงกุญแจ, เครือ่งป้ันดนิเผา, ตุ๊กตา และอืน่ๆอกีมากมาย คนทีม่าเทีย่วทีท่ี ่

สว่นมากจะเป็น คู่รัก ทัง้ชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาต ิคู่รักสว่นมากจะเตรยีมกุญแจ 

มาคลอ้งตรง ทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย เพราะมคีวามเชือ่วา่ถู่รักทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจ

ที่นื่จะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุด

ส าหรับชมววิทวิทัศน์ ของเมอืงปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (คา่ทัวรไ์ม่รวมค่าขึน้ลฟิท ์



KR251-KE เกาหล-ีปซูาน พิง้กีพ้ิง้กี ้5วนั3คืน (สงกรานต)์ 
หากสนใจกรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรท์ีดู่แลคณะของท่าน) น าท่านอสิระชอ้ปป้ิง ตลาดนมัโพ

ดง (Nampodong Street) แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญอ่กีแหง่หนึง่ของเมอืงปซูาน ทีน่ี่เต็มไป

ดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ มากมายใหท้่านไดช้อ้ป

ป้ิงอย่างจุใจ อาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอาง เครือ่งประดับ NEW BALANCE , 

NIKE , ADIDAS  อกีทัง้ยังมอีาหารเกาหลตีน้ต ารับแบบพืน้บา้นใหท้่านไดเ้ลอืกทานแบบ

เต็มที ่

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร  
เมน ูJAGALCHI BUFFET บฟุเฟต ์ณ ตลาดปลาชือ่ดงัแหง่เมอืงปซูาน 
พกัที ่Diamond Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

14 เม.ย. 63 (5) เมอืงจนิเฮ -สถานรีถไฟคยองฮวา -DUTY FREE - พพิธิภณัฑ์
สาหรา่ย- สนามบนิปซูาน - กรงุเทพฯ (สวุรรณภมู)ิ 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  น าท่านเดนิทางสูเ่มอืงจนิเฮ สู ่สถานีรถไฟคยองฮวา ชม ความงามของดอกซากรุะ สถานี
แห่งนี้เป็นจุดชมซากุระอันดับตน้ ๆ ของปูซาน ในปี 2006 สถานนีคยองฮวาแห่งนี้ไดห้ยุด
ใหบ้รกิาร เหลอืเพยีงรถไฟทีจ่อดไวเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วในเทศกาลชมดอกซากรุะ อสิระให ้
ท่านไดช้มอุโมงค์ซากุระ ความงามของดอกซากุระสชีมพูอ่อนละลานตา ใหท้่านไดห้ยบิ
กลอ้งขึน้มาถ่ายภาพดอกซากุระเก็บไวเ้ป็นที่ระลกึ **ในช่วงเดอืนเมษายน จะมดีอก
ซากรุะ หรอืทีช่าวเกาหลเีรยีกวา่ พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพร ัง่ (ท ัง้นี้
การบานของดอกซากรุะข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี)** 

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนชูาบ ูชาบ ู
  น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ดวิต ีฟ้ร ี(Duty Free Shop) ทีน่ี้มสีนิคา้ปลอดภาษีชัน้น าให ้

ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป้า นาฬกิา 
เครือ่งประดับ หลากหลาย แบรนด ์ดัง อาทเิชน่ Dior,Chanel5Prada 5Louis Vuitlon ,MCM 
,Rolex. ฯลฯ 

  น าท่านสู่ พพิธิภณัฑส์าหรา่ย (SEAWEED MUSEUM) ซึง่ท่านจะไดเ้รียนรูก้ารท า
สาหร่ายของชาวเกาหล ีประวัตคิวามเป็นมาและความผูกผันทีช่าวเกาหลทีีม่ตีอ่สาหร่าย ให ้
ท่านไดเ้ลอืกซือ้สาหร่ายเป็นของฝากส าหรับบุคคลทีท่่านรัก น าท่านเพลดิเพลนิกับการแวะ
ซื้อของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต สาหร่าย ขนมต่างๆ ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก  
ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้ง
หนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ กมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิ
ราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย สมควรแก่เวลา น าท่านเดนิทางสู่ สนามบนินานาชาตปิู
ซาน 

20.40 น.  ออกเดนิทางจากเมอืงปูซาน กลับกรุงเทพฯ โดยสายบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE661 

(ใชร้ะยะเวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชัว่โมง บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
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00.15 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารสลบัสบัเปลีย่นหรอืเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

และหากลกูคา้ทา่นใดจะตอ้งมกีารจองต ัว๋เครือ่งบนิภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรอื
รถไฟกรณุาแจง้ใหเ้จา้หนา้ทีข่องบรษิทัทราบกอ่นจองทกุคร ัง้ ไมเ่ชน่น ัน้บรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการ

รบัผดิชอบทกุกรณีหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ***หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้าน
มากกวา่ 6 เดอืน*** 

 
อตัราคา่บรกิาร 

 

ก าหนดวนัเดนิทาง 
เมษายน 63 

ราคา 

ผูใ้หญ ่ เด็ก พกัเดีย่ว 

วนัหยดุสงกรานต ์ 10-14 เม.ย. 63 28,999 28,999 7,000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมทวัรไ์มม่รีาคาเด็ก เนือ่งจากเป็นราคาพเิศษ / ทารกตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนั
เดนิทางไปและกลบั 

*คา่บรกิารขา้งตน้เฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ กรณีตา่งชาตชิ าระเพิม่ 3,000 บาท  
คา่ทวัรไ์มร่วมคา่ทปิคนขบัรถ มคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ทา่นละ  1,500 บาท / ตลอดการเดนิทาง / ตอ่

ทา่น   
*ช าระทีส่นามบนิกอ่นออกเดนิทาง* 

ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น **ไมไ่ดบ้งัคบั** 
ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 
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หมายเหต ุ

1. รับเฉพาะผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด 
และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้
หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ดว้ยสาเหตุใดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้
หรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ดขอสงวน
สทิธิก์ารคนืเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์
ราคานีเ้ฉพาะนกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่
ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตดักรุป๊เหมาทีเ่ป็นพนกังานบรษิทัทวัร ์คร ูอาจารย ์เด็ก
นกัเรยีน นกัศกึษา  ธุรกจิขายตรง ธุรกจิเครือ่งส าอางค ์ธุรกจิอาหารเสรมิ หมอ  พยาบาล  
หรอืชาวตา่งชาต ิจะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุคร ัง้** 

2. หากมเีพือ่นหรอืญาตขิองทา่นตอ้งการรว่มเดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรอื
ปัญหาต่างๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ที่ที่รับผดิชอบหากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับ
ฝากของจากผูอ้ ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้ง
ไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติเจา้หนา้ที่
จะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดย
ค านงึถงึผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลัก 

4. ประเทศเกาหลใีตจ้ะมชีา่งภาพมาถา่ยรปู และชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวัน
สดุทา้ยชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากวา่ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แตถ่า้ท่าน
ใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มกีารบังคับลูกทัวรซ์ือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอก
กลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมูค่ณะเท่านัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ป
ทัวร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง เช่น น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทาง
บรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

6. หากลกูคา้ท าจองเกนิ 20 ท่าน ท่านที ่21 เป็นตน้ไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบวา่คณะเดยีวกัน
จองเกนิ 20 ท่าน แมว้า่ท่านจะจองทัวรม์าคนละบรษัิทก็ตาม ขอสงวนสทิธิใ์หช้ าระเพิม่ตามเงือ่นไข
ของบรษัิท 
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

  คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ     
  คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี
  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.  
  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
  คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น  
  คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

  คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ    
  คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  
  คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนี ้ไม ่รวม 

 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่า
โทรศัพทท์างไกล  
คา่อนิเตอรเ์น็ต คา่ซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ 
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(กรณุาสอบถามจากหัวหนา้ทัวรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 
คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่ ทา่นละ 1,500 บาท /ตลอดการเดนิทาง/ตอ่ทา่น 
ช าระทีส่นามบนิในวนัเดนิทาง ในสว่นหวัหนา้ทวัร ์แลว้แตค่วามพงึพอใจของทา่น  
**ไมไ่ดบ้งัคบั** ตามมาตรฐานการใหท้ปิ วนัละ 50 บาท / ทา่น / วนั 

คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
ราคาทัวรไ์มร่วมคา่วซีา่ กรณีสถานทตูมกีารประกาศเก็บคา่วซีา่ 

เง ือ่นไขการใหบ้รกิาร 
1. ในการจองกรุณา ช าระคา่ทวัรม์ดัจ าทวัรท์า่นละ 15,000 บาท พรอ้มหนา้พาสฯ ภายใน 1 วัน 

หลังจากท าการจอง และช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืกอ่นเดนิทางอยา่งนอ้ย 30 วัน กรณีไมช่ าระเงนิ
หรอืไมช่ าระเงนิตามก าหนด ไมว่า่กรณีใดใดจะถอืวา่ทา่นสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ  
**กรณีเดนิทางชว่งวนัหยดุยาว เชน่ สงกรานต ์ปีใหม ่ช าระคา่ทวัรม์ดัจ าทวัรท์า่นละ 

15,000 บาท** 
2. หากลกูคา้ท าจองเกนิ 20 ทา่น ทา่นที ่21 เป็นตน้ไปช าระเพิม่ 1,000 บาท หากพบวา่คณะ

เดยีวกันจองเกนิ 20 ทา่น แมว้า่ทา่นจะจองทัวรม์าคนละบรษัิทก็ตาม ขอสงวนสทิธิใ์หช้ าระเพิม่
ตามเงือ่นไขของบรษัิท 

3. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้  

4. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้
ประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง  บรษัิทฯ ของสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ 
ทัง้ส ิน้ 

การยกเลกิ 
เนื่องจากราคานี้เป็นราคาโปรโมชั่น ตั๋วเครือ่งบนิการันตกีารจ่ายเงนิลว่งหนา้เต็ม 100%  ซึง่เม ือ่
จองและจ่ายมดัจ าแลว้ ถา้ผูจ้องยกเลกิจะไมม่กีารคนืเงนิคา่มดัจ าหรอืคา่ทวัรใ์ดๆ ท ัง้ส ิน้  
ท ัง้น ีเ้ง ือ่นไขของสายการบนิ KOREAN AIR ตอ้งสง่รายชือ่ออกต ัว๋ลว่งหนา้ 35 วนักอ่นการ
เดนิทาง เมือ่ออกต ัว๋เครือ่งบนิไปแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นผูเ้ดนิทางได ้ไมว่า่กรณีใดใดท ัง้ส ิน้ 

หมายเหต ุ
1. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกวา่ 

30 ทา่น โดยจะแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนักอ่นการเดนิทาง 
2. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตสุดุวสิัยจนไมอ่าจ

แกไ้ขได ้
3. รายการทอ่งเทีย่ว โรงแรมทีพั่ก สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 
4. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิเชน่ พายไุตฝุ้่ น 

ปฏวิัตแิละอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใชจ้่ายเพิ่ม เตมิที่เกดิขึน้
ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความล่าชา้ หรอืจาก
อบุัตเิหตตุา่งๆ 

5. ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนัดหยดุงาน, การกอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่
ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบรษัิทฯ 

6. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ 
และความผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตทั่ง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหา
รายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

7.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ี่
จะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 
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8. หนังสือเดนิทางตอ้งมีอายุเหลือการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ี

จดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
9. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่ว

บางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให ้
ตัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

10. ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิ
อบุัตเิหตทุีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

11. เนื่องจากตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ เมือ่ออกตั๋วไปแลว้ในกรณีทีท่่านไม่สามารถเดนิทาง
พรอ้มคณะไมว่า่ดว้ยเหตผุลใดก็ตาม ตั๋วเครือ่งบนิไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

12. ในกรณีทีลู่กคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิท ฯ กอ่นทุก
ครัง้ มฉิะนัน้ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้ส ิน้ 

13. หากในคณะของท่านมผีูต้อ้งการดแูลพเิศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูส้งูอาย,ุ มโีรคประจ าตัว 
หรอืไมส่ะดวกในการเดนิทางทอ่งเทีย่วในระยะเวลาเกนิกวา่ 4 - 5 ชั่วโมงตดิตอ่กัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
การดูแลสมาชกิภายในครอบครัวของท่านเอง เนื่องจากการเดนิทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ
จ าเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์ง้หมด 

14. มัคคเุทศก ์พนักงาน หรอืตัวแทนของทางบรษัิท ไมม่อี านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท  
เวน้ แตม่เีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

15. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิไม่วา่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านได ้
ยอมรับในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

จากมาตรการยกเวน้วซีา่เขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ใน
ประเทศเกาหลไีมเ่กนิ 90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ 
จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจเขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีณุสมบตักิารเขา้ประเทศ
เกาหล*ี ดงัตอ่ไปนี ้
- พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ 
- ต ัว๋เครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- สิง่ทีย่นืยนัวา่ทา่นสามารถรบัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยทีอ่าจเกดิข ึน้ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศ

เกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บตัรเครดติ เป็นตน้) 
- ชือ่ ทีอ่ยู ่และหมายเลขตดิตอ่ในระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหล ี(เชน่ คนรูจ้กั โรงแรม 

และอืน่ๆ)ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
- ก าหนดการเดนิทางระหวา่งทีพ่ านกัในประเทศเกาหลทีางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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****ประกาศจากสายการบนิ KOREAN AIR**** 

ในกรณีทีล่กูคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ KOREAN AIR แลว้ไมผ่า่นการตรวจ
คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้ ท าใหล้กูคา้ตอ้งถกูสง่ตวักลบัเขา้ประเทศไทย จงึมคีา่ใชจ้า่ยที่
เกดิข ึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบัรวมถงึคา่บรกิารอืน่ๆทีเ่กดิข ึน้ดว้ยฉะน ัน้ลกูคา้ตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไมร่บัผดิชอบ
คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ทกุกรณี ลกูคา้อาจจะตอ้งรบัผดิชอบคา่ปรบัทีป่ระเทศเกาหลเีรยีกเก็บหรอืลกูคา้
ตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่วา่งหรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ ท ัง้นี้

แลว้แต ่ ทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหล ี  สายการบนิและทางผูจ้ดัไมส่ามารถ
เขา้ไปแทรกแซงได ้
หมายเหต ุ: เรยีนใหท้ราบวา่ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมอืงเกาหลใีตแ้ลว้น ัน้ทางทวัรจ์ะออก
เดนิทางทอ่งเทีย่วหลงัเวลาประมาณ 1 ช ัว่โมง 

***ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ สว่นทา่นใดทีต่ดิดา่นตรวจคนเขา้เมอืง หากทา่นสามารถผา่น
เขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจาก
ทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะไดท้อ่งเทีย่วอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก*** 

หมายเหต ุ
จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ผูใ้หญ ่30 ทา่นขึน้ไป 

 เทีย่วบนิราคาและรายการทอ่งเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านงึถงึ
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านมากกวา่ 6 เดอืนและบรษัิทฯรับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง
เพือ่ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัด
หยดุงาน, การกอ่จลาจลหรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้
เมอืงหรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของ
บรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบอาทไิมเ่ทีย่วบาง
รายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่งทางบรษัิทฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทน
ตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรมและ/หรอืเกดิอบุตัเิหตุ
ทีเ่กดิจากความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษกรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ
ไดเ้มือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
ในเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
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