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เดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  
บินลัดฟ้าด้วย “สายการบินไทย”

21.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับ
เจ้าหน้าที่บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย คอยดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลา
แห่งความสุข

00.05 น. ทะยานสู่เมืองปูซาน ด้วยเที่ยวบิน TG 650 พร้อมรับบริการจากมัคคุเทศก์ของ
บริษัทเรา ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากการบินไทย ให้ท่านได้มีเวลาพักผ่อนราว 6 ช.ม.

07.10 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองปูซาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง

วันศุกร์ที่ 13 เมษายน 2561

วันเสาร์ที่ 14 เมษายน 2561



อุทยานยงดูซาน 
อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมือง ปูซาน และเป็น “ยงดูซาน”
หน่ึงใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ที่มาของชื่อ “ยงดูซาน” นั้น มาจากลักษณะ
รูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเลเพื่อป้องกันและก าจัด
ศัตรูที่มาจากทะเลนั่นเองบริเวณของอุททยานประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีพรรณไม้
กว่า 70 สายพันธุ,์ ศาลเจ้าท่ีสร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในยุคล่าอาณานิคมของญี่ปุ่น, 
อนุสาวรีย์ Cheokhwabi, Chunghontap ,อาคารอนุสรณ์เพื่อร าลึกถึงเหยื่อใน

สงครามเกาหล,ี อนุสาวรีย์ของนักศึกษาที่ต่อต้านรัฐบาลในเหตุการณ์ปฏิวัติ 4.19, 
รูปปั้นของนายพล Lee Susin ผู้บัญชาการทหารที่ดีที่สุดในสมัยราชวงศ์โชซอน

(1392-1910) และพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี

และสวนแห่งนี้ยังเป็นที่ต้ังของปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ซึ่งเป็นสถานที่นิยม
อีกแห่งหน่ึงของปูซาน ส าหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึกและ

งานหัตถกรรมแบบด้ังเดิมของเกาหลี เช่น มาสก์, พวงกุญแจ, กระเป๋า, 
เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่น ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิว

ทิวทัศน์ของเมืองปูซาน ที่สวยงามทั้งในยามกลางวัน และยามค่ าคืน

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วย โอซัมบุลโกกิ 



วัดเบียวเมียวซา เป็นวัดเก่าแก่อยู่ที่เชิงเขากอมจองซาน(Geumjeongsan) ใกล้กับใจกลาง
เมืองปูซาน เป็นหนึ่งใน 3 วัดหลักของเกาหลีใต้ เป็นที่รู้จักกันอยา่งกว้างขวางว่า เป็นสถานี
ฝึกฝนการปฏิบัติธรรมแบบพระ หรือที่เรียกกว่า Temple Stay ซ่ึงจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ 
คือแบบฝึกฝนและแบบสบายๆ แบบแรกผู้เข้าร่วมจะได้ประสบการณ์คล้ายกับการเป็นพระ  ใน
การใช้ชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่การกิน และการสวนมนต์จนถึงการท าสมาธแิบบเซน ถ้าเป็นแบบ

สบายๆจะเป็นการดื่มชาแล้วสนทนากับพระหรอืการฝึกท าสมาธิแบบเซนสั้นๆ



ชายหาดแฮอึนแด เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศเกาหลีและเป็นสถานที่ส าหรับ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี บริเวณชายหาดมีสถานที่
จัดไว้เพื่อให้ได้สนุกสนานกับการละเล่นพื้นบ้านของเกาหลี ได้แก่ Neoldduigi(ยืนกระโดดขึ้น
ลงบนไม้กระดานแผ่นใหญ่ เหมือนไม้กระดก), Korean wrestling (มวยปล้ าเกาหลี), Tuho  
(ยิงธนู), Tug-of-war(ชักเย่อ) เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีศูนย์วัฒนธรรม และห้องสมุด
ชายหาดอีกด้วย

มื้อค่ า : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ฮันจงชิก 

สะพาะคงัอนั หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล ที่
เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนยป์ระชุม อีกท้ังยังเป็นสะพานข้าม
ทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองปซูาน 

บริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรอืยอรช์ ยามค่ าคืนสะพานแห่งนี ้
สว่างไสวไปด้วยไฟ ที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก



ที่พัก

หรือเทยีบเทา่



เช้า บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

ตลาดปลาจากลัช ี เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี และ
ยังเป็นอีกหน่ึงแลนมาร์คของเมืองปูซานอีกด้วย โดยมีคนขายส่วนใหญ่เป็น
ผู้หญิงที่เรียกกันว่า “Jagalchi Ajumma” ที่แปลว่าคุณป้าจากัลป์ชี(แปลตรง
ตัวคือ ผู้หญิง  วัยกลางคนที่แต่งงานแล้ว)และ ยังเป็นสถานที่ส าหรับลิ้ม
ลองอาหารทะเลสดใหม่ เช่น เน้ือปลา หอย กุ้ง ปู หรือเน้ือปลาวาฬก็มีขาย 
และภายในตลาดก็จะมีร้านอาหารทะเลสดๆ ขายให้ลองชิมกันด้วย นอกจากน้ี 

ยังจะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆ ของ ผู้คนในเมืองปูซานอีกด้วย

วันอาทิตย์ท่ี 15 เมษายน 2561



วัดท่ีสร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี                       
ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิและสวยงาม เหมาะส าหรับ

การมาชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และมักเป็นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนใน
เกาหลี พากันมาอธิษฐานขอพรในวันขึ้นปีใหม่

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร ด้วย KALBI PORK

เป็นย่านดังที่ใช้ในการจัดงานแสดงภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน ถูก
พัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับกับงานนี้โดยเฉพาะต้ังแต่ปี 1996 เป็นต้นมาจนกลายเป็น
แหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ย่าน BIFF มีโรงภาพยนตร์อยู่มากมาย ที่จะน า

ภาพยนตร์ที่หายากหรือภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ฉายที่ไหนมาเปิดฉายท่ีนี่ก่อน และ
ไม่ได้มีเพียงแต่โรงภาพยนตร์เท่านั้นแต่ยังมีร้านค้า ร้านอาหาร ศูนย์การค้าและ
อื่นๆ อีกมากมาย เรียกว่ากลายเป็นย่านเกิดใหม่ของเมืองปูซานเลยทีเดียว

ในช่วงที่จัดเทศกาลงานภาพยนตร์นานาชาติ ที่น่ีจะมีการประดับตกแต่งด้วยไฟ
สวยงามไปตามถนน และการแสดงโชว์ต่างๆ ตามถนนด้วย



หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ได้รับการ ขนานนามว่าเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลถีนน
หนทางทีนี่ถูกตกแต่งด้วยภาพ  แนวกราฟฟิตี้ บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดโิอ
และแกลลอรี่ แต่หลายหลังยังมีผู้คนอาศัยอยู่จรงิๆ ที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่

ถ่ายท ารายการ Running Man รายการชื่อดังของเกาหลี 

ห้างสรรพสินค้า Shinsegae สาขา Centum City ได้ชื่อว่าเป็นห้างที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่
เป็นต้นต ารับของห้างที่เกาหลี ภายในห้าง Shinsegae Centum City จะเป็นเหมือนเมอืง
เลย มีการออกแบบทั้งภายในและภายนอกที่สวยงาม มีทุกสิ่งอย่างให้เลือกซื้อเลือกหา
กัน ตั้งแต่สินค้าความงาม แฟชั่น เทคโนโลยี แบรนด์หรูๆครบทกุแบรนด์ ร้านหนังสือ 
Kyobo Book Store ที่เป็นร้านจ าหน่ายหนงัสือที่มีขนาดใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต้เลย ไป
จนถึงลานสเก็ตน้ าแข็ง สนามไดร์กอล์ฟ สปา สวนสนุก สวนสัตว์ คาราโอเกะ โรง

ภาพยนตร์ และสวนอาหารจากทัว่ทุกมุมโลก เรียกได้ว่ามีทุกอย่างเสรจ็สรรพเลยทเีดียว



ค่ า : บริการอาหารท่าน
ด้วยชุดเช็ตชาบูเกาหลี



ที่พัก
LOTTE  HOTEL 

BUSAN 
หรือเทยีบเทา่



น าท่านเดินทางสู่กรุงโซลโดยรถไฟความเร็วสูงหรือ KTX
(ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง )

หมู่บ้านบกุชอนฮนัอก หมู่บ้านด้ังเดิมของเกาหลีท่ีมีประวัติยาวนานท่ีเรียกว่า ฮันอก 
(Hanok) เพราะตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้านประกอบด้วยตรอก

ซอกซอยอันเป็นท่ีตั้งของบ้านแบบด้ังเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นที่เก็บรักษา
สภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทาง

วัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนท่ีมีอายุกว่า 600 ปี

เที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยไก่ตุ๋นโสม

เช้า บริการอาหารเช้า ณ  ห้องอาหารของโรงแรม

วันจันทร์ที่ 16 เมษายน 2561



ฮงแด (Hongdae) ถนนสายศิลปะ แหล่งกินเที่ยวของชาวอินดี้เกาหลีย่านน้ีมี
ทั้งร้านอาหาร คอฟฟี่ช็อป ผับ บาร์ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายเครื่องส าอางค์ 
และเกสเฮ้าส์ ย่านน้ีถือเป็นศูนย์รวมวัยรุ่นเด็กแนวชาวเกาหลี และเป็นสถานที่โชว์
ความสามารถ มีนักร้องใต้ดิน อินดี้ มาร้องเพลง โชว์ผลงานของตัวเองให้
ผู้คนที่เดินผ่านไปมาแถวน้ันได้ดูกัน ใครท่ีชอบท่องราตรี ฮงแดเป็นอีกที่หนึ่งที่
ห้ามพลาดเวลามาเกาหลี เพราะเป็นแหล่งรวม ผับ หลากหลายแนว ให้ได้มา

เท่ียวออก สเต็ปแดนซ์กันในตอนกลางคืน



ที่พัก
FOUR POINT BY SHERATON 

HOTEL 

หรือเทียบเท่า

ค่่า : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร           
เราขอบริการท่านด้วย BUFFET KING CRAB

“บุฟเฟ่ต์ขาปู” พร้อมบริการอาหารของเกาหลี ญี่ปุ่น จ่าพวก ซูชิหน้าต่างๆ 
อูด้ง ฯลฯ และจีน ตามแต่ท่านเลือกสรร ผลไม้ตามฤดูกาล และของหวานที่
ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม พร้อมเครื่องดื่มชาพื้นเมือง น้่าผลไม้ตามฤดูกาล 



เช้ำ บริกำรอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม

จตุรัสควางฮวามุน หรือ Gwanghwamun Square เป็นจตุรัสที่
ตั้งอยู่ตรงศูนยก์ลางของเมอืงประวัติศาสตร์ 600 ปีอย่างกรุงโซล 
ที่กลมกลืนไปกับทัศนยีภาพอันสวยงามของพระราชวังคยองบกกุง 
และเทือกเขาพุคกัคซาน ในบริเวณจตุรัสควางฮวามุนน้ัน จะมีรูปปั้น
ของนายพลยี่ซุนชิน (Yi Sun-Shin) และรูปปั้นของกษัตริยเ์ซจง เป็น
กษัตริย์องค์ที่ 4 ของราชวงศ์โซชอน ตั้งอยู่ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่
ส าคัญของถนนเส้นนี้ และยังมีน้ าพุที่คอยเปิดใหช้มอยู่ตลอด ในช่วง
หน้าร้อน เด็กๆ ก็มักจะมาเล่นน้ าพุกันทีน่ี่เพื่อคลายรอ้น แถมกลางคืน

ก็ยังเปิดไฟตรงน้ าพุเป็นแสงสีทีส่วยงาม

วันอังคารท่ี 17 เมษายน 2561



เที่ยง บริการอาหารกลางวัน บริการด้วย JIMDAK

คลองเก่าแก่ที่ถูกขุดมาตั้งแต่สมัยพระเจ้ายองโจแห่งราชวงศ์โชซอน เมื่อ 600 
ปี ก่อน ความยาวของคลอง 5.84 กิโลเมตร เดิมเป็นคลองเน่าเสียและเต็มไป
ด้วยชุมชนแออัดจนมีการสร้างทางด่วนทับคลอง รัฐบาลจึงได้บูรณะคลอง
ใหม่และทุบทางด่วนทิ้งพัฒนาจนน้ าใสสะอาด มีน้ าตก น้ าพุต้องแสงไฟยาม
สว่างในตอนกลางคืน สวยงาม สองฝั่งคลองก็มีห้างร้าน ห้างสรรพสินค้า



กาโรซูกิล แหล่งรวมแฟชั่น คาเฟ่ สุดฮิปของชาว
เกาหลี ถนนที่มีครบทุกรส ทั้งร้านเส้ือผ้า รองเท้า 
เครื่องประดับ ในแบบท่ีเรียกว่าฮิป ยูนิคสุดๆ ซึ่งส่วน
ใหญ่จะเป็นร้านของเหล่านักออกแบบที่มีชื่อเสียงและ
นักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไปจนถึงสินค้า                

แบรนด์เนม รวมถึงคาเฟ่ต์ 
และร้านอาหารที่อยู่บนถนนเส้นนี้ที่ตกแต่ง

ร้านได้อย่างสร้างสรรค์และมี
เอกลักษณ์ที่โดดเด่น

Shoppping



จุดช้อปสิ้นค้าปลอดภาษีนานาชนิด                         
ทั้งแบรนด์เนมต่างชาติ และสินค้าเกาหลี ที่รวม

รวมไว้ให้คุณได้เลือกช้อปตามใจชอบ

จากนั้นน าท่านสู่ศูนย์โสม ให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งถือว่าเป็นศูนย์จ าหน่ายโสมที่มีคุณภาพที่สุด
ซึ่งการันตีโดยรัฐบาล

ซุปเปอร์มาเก็ต แหล่งละละลายเงินวอนแห่งสุดท้ายของการเดินทาง 
หากท่านที่ก าลังหาของฝากที่นี่ถือว่ามีครบทั้งหมดทั้งสาหร่าย  
รสต่างๆ มาม่าเกาหลี ขนมช็อคโกแลต อุปกรณ์เครื่องเงิน

เครื่องส าอางค์ เสื้อผ้า และ อื่นๆ



ลีลา ... ที่เป็นตวัคณุ
ลีลาวดฮีอลเิดย์

...สมควรแกเ่วลา... น าทา่นเดนิทางสู่ “สนามบนินานาชาตอินิชอน”

21.25 น.
ออกเดินทางจาก สนามบนินานาชาตอินิชอน ประเทศเกาหลใีต้
โดยสายการบินไทย เที่ยวบิน TG 657

01.20 น.
เพียงชั่วครู่ “บินลงสูภ่าคพืน้ประเทศ ณ 
ท่าอากาศยานสนามบินสวุรรณภมูิ”
ด้วยภาพความทรงจ าอันแสนพิเศษ 



ประเภทผู้เดินทาง ลูกค้าปกติ สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)ลด

69,900.-
68,900.-
67,900.-
66,900.-
14,500.-
19,500.-

67,900.-
66,900.-
65,900.-
64,900.-
14,500.-
19,500.-

68,900.-
67,900.-
66,900.-
65,900.-
14,500.-
19,500.-

**อตัราคา่บรกิาร ส าหรบัจ านวนผูเ้ดนิทางตามทีก่ าหนด 
หากมจี านวนไมค่รบ ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่คา่บรกิาร เดินทาง 10-14 ท่าน เพิ่มทา่นละ 8,000.-**

อัตราค่าบริการ

ประเภทผู้เดินทาง สมาชิกบัตรหลกั สมาชิกบัตรเสรมิ
ผู้ใหญ่
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... มีเตียงเสริม )
เด็กอายุต่ ากว่า 12 ปี (พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน ... ไม่มีเตียงเสริม )
พักเดี่ยวเพิ่ม
มีตั๋วแล้ว (ผู้ใหญ่)

679
669
659
649
534
484

679
669
659
649
534
484

คะแนนสะสมส าหรบัสมาชกิ



อัตรานีร้วม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเท่ียว, ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่ม,ี 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

อัตรานีไ้ม่รวม
• ค่าท าหนังสือเดินทาง
• ค่าน้ าหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ( 30 กิโลกรัมต่อท่าน )
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%





หมายเหตุและเงื่อนไขในการรับบริการ
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีเคยเดนิทางแล้วมีประวตัคิวามประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤตกิรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ่ เชน่ ไมรั่กษาเวลา, พดูจาหยาบคาย,
ด่ืมสรุาบนรถ, ก่อเสียงร าคาญรบกวนผู้ อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุน่วายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัง้นีเ้พ่ือความสขุของคณะผู้ เดนิทางสว่นใหญ่

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีอายคุรรภ์เกิน 4 เดือน ทัง้นีเ้พ่ือความปลอดภยัของทา่นผู้ เดนิทางและทารกในครรภ์

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บทา่นผู้ เดนิทางท่ีมีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใชก่ารทอ่งเท่ียว

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยั
เพราะบางเส้นทางอาจไมส่ะดวกในการเดนิทางส าหรับทา่นท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั
•
•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีมีเดก็ทารกอายตุ ่ากวา่ 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกนั) 
โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภยัเพราะเดก็เล็กอาจงอแงรบกวนผู้ เดนิทางทา่นอ่ืน ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ทา่นท่ีเป็นพระภิกษุสงฆ์หรือนกับวชในบางรายการทวัร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะสว่นตวั

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกสิทธิประโยชน์ของทา่นท่ีจองทวัร์ไว้แล้ว แตไ่มช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลกูค้าทา่นตอ่ไปท่ีแจ้งช่ือรอไว้ ทัง้นีเ้พ่ือประโยชน์ของผู้
ร่วมเดนิทางทา่นอ่ืน

•บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดนิทางในกรณีท่ีมีผู้ เดนิทางต ่ากวา่ 15 ทา่น โดยจะแจ้งให้ผู้ เดนิทางทราบลว่งหน้าก่อนเดนิทางไมน้่อยกว่า 15 วนั และยินดีจะจดัหาคณะ
ทวัร์อ่ืนทดแทนหากทา่นต้องการ

•ในกรณีท่ีทา่นยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการหกัเงินคา่ใช้จา่ย 
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 21 วนั ขอหกัร้อยละ 50 ของอตัราคา่บริการ

หากยกเลิกก่อนเดนิทาง 14 วนั ขอหกัร้อยละ 100 ของอตัราคา่บริการ

•ในกรณีท่ีทา่นขอเปล่ียนตวัผู้ เดนิทาง โดยสามารถขอวีซา่ได้ทนัภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคดิคา่ใช้จา่ยเพิ่ม เฉพาะคา่ธรรมเนียมในการย่ืนวีซา่และคา่เปล่ียน
ช่ือตัว๋เคร่ืองบนิเทา่นัน้ เว้นแตต่ัว๋เคร่ืองบนิท่ีไมอ่นญุาตให้เปล่ียนช่ือหรือคืนตัว๋



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นคา่ธรรมเนียมการย่ืนวีซา่ในทกุกรณี หากมีการย่ืนวีซา่แล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การท่ีทา่นถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดนิทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อนัเน่ืองมาจากเหตผุลสว่นตวัของทา่นผู้ เดนิทาง เชน่ เอกสารการเดนิทางไมถ่กูต้อง, พกพาสิ่งของผิด
กฎหมาย หรือมีความประพฤตสิอ่ไปในทางเส่ือมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดนิทางเพราะเหตภุยัธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเท่ียวบนิ

• ส าหรับทา่นผู้ เดนิทางท่ีประสงค์จะซือ้ตัว๋เคร่ืองบนิภายในประเทศเพิ่มเตมิ ( นอกเหนือจากรายการตามทวัร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดคา่ใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยนั
ส าหรับการออกเดนิทางของทวัร์นัน้ๆ หากทา่นผู้ เดนิทางซือ้ตัว๋หรือช าระคา่ใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไมไ่ด้รับการยืนยนัดงักลา่ว แล้วตอ่มาทัวร์นัน้ ๆ ไมส่ามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่
รับผิดชอบส าหรับคา่ใช้จา่ยท่ีเกิดขึน้

• บริษัทฯ จะสง่ก าหนดการทอ่งเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ทา่นก่อนการเดนิทางไมน้่อยกวา่ 10 วนั หากทา่นเห็นวา่รายการทอ่งเท่ียวดงักลา่วไมต่รงตามความประสงค์ของทา่น ไมว่า่จะเป็นเพราะการ
เปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพกั หรือการปรับเปล่ียนรายการทอ่งเท่ียวใด ๆ  ทา่นมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดนิทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษทัฯ ทราบก่อนออกเดนิทางไมน้่อยกวา่ 5 วนั หากทา่นยืนยนัจะ
ออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยตุ ิเว้นแต ่ในกรณีท่ีเกิดเหตจุ าเป็นหรือสดุวิสยั อาทิ การลา่ช้าของสายการบนิ, การนดัหยดุงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ อบุตัเิหตุ
, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ทัง้นีเ้พ่ือค านงึถึงความปลอดภยั และรักษาผลประโยชน์ของทา่นให้ได้มากท่ีสดุ

• สถานท่ีทอ่งเท่ียวท่ีระบใุนรายการได้รวมคา่เข้าชมไว้แล้ว หากในวนัเดนิทาง สถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ทา่นตามท่ีระบไุว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือจะสลบั
ปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ทา่นสามารถเข้าชมได้   แตใ่นกรณีท่ีมีเหตลุา่ช้าหรือเหตอ่ืุนใดเกิดขึน้ระหวา่งการเดนิทางท าให้ทา่นไมส่ามารถเข้าชมสถานท่ีทอ่งเท่ียวดงักลา่วได้ โดยมิใชค่วามผิดของบริษัทฯ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงินคา่เข้าชมให้แก่ทา่น

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไมรั่บผิดชอบตอ่การสญูหายหรือเสียหายอยา่งใด ๆ อนัเกิดขึน้แก่ทรัพย์สินของทา่น อนัเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันกัทอ่งเท่ียวเอง

• ของก านลัตา่ง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เชน่ กระเป๋าเดนิทาง ไมส่ามารถหกัทอนเป็นสว่นลดเป็นตวัเงินได้ โดยทา่นสามารถเลือกใช้ของก านลัดงักลา่วในขณะร่วมเดนิทางไปกับคณะทวัร์หรือไมก็่ได้ตาม
อธัยาศยั

• ต าแหนง่ท่ีนัง่บนเคร่ืองบนิเป็นไปตามเง่ือนไขตัว๋เคร่ืองบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิตา่ง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหนง่ท่ีนัง่ได้เอง ทัง้นีบ้ริษัทฯ จะพยายามจดัท่ีนัง่ให้แก่ทา่นและครอบครัวตามความ
เหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลกัษณะต าแหนง่ท่ีนัง่แบบหมูค่ณะท่ีสายการบินจดัให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ทา่นผู้ เดนิทางท่ีเช่ือมัน่ในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึง่ประสงค์จะเดนิทางไปทอ่งเท่ียวพกัผอ่นแบบหมูค่ณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวฒันธรรมของ
ประเทศท่ีทา่นได้เดนิทางไป

• เม่ือท่านจองทัวร์และช าระมัดจ าแล้ว หมายถงึท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริษัทฯ แจ้งแล้วข้างต้น


