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       รหสัโปรแกรมทวัร ์SUKURA BUSAN 5D3N MAR18-7C-W02 

 

 

SAKURA BUSAN 
จุดเด่น 

 

• เพลดิเพลนิกบัซานโตรนิเีกาหล ีทีเ่ต็มไปดว้ยตกึสลีกูกวาด หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน 

• ขอพรสิง่ศักดิส์ทิธิ ์ณ วดัแฮดง ยงกุงซา บนโขดหนิรมิ 

• ชอ้ปป้ิงสดุมันสท์ี ่Lotte Dong Busan Outlet เอาทท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี 
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• เดนิชมววิทวิทศันห์นา้ผารมิทะเลบน Skywalk พืน้กระจกเพือ่ชมความงามและความใสของน ้าใตท้ะเล 

• ผอ่นคลายกับธรรมชาต ิณ ป่าไผ ่Taehwagang Grand Park 1 ใน 12 สถานทีส่วยงามของเมอืงอลุซาน 

• ถา่ยภาพกับ ดอกซากรุะ ทีบ่านสะพร่ังอยูส่องฝ่ังถนนยาว  

• อิม่อร่อยกับบฟุเฟ่ตป้ิ์งย่างสไตลเ์กาหลไีมอ่ัน้ 
 

ชื่อโปรแกรม SAKURA BUSAN   

จ านวน 5 วนั 3 คนื 
 
 

ก าหนดการเดนิทาง  

 

วนัที ่1 สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ  

 

21:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขา
ออก ชัน้ 4 ประตูทางเขา้ 3 เคาน์เตอร์ F สายการบิน JEJU 

AIR โดยมีเจา้หนา้ที่ของบริษัทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ จัดที่น่ัง

แบบ 3-3 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง อสิระตามอัธยาศัย ทัง้ไป
และกลับ) (น ้ าหนักกระเป๋า 15 กก. / ท่าน) **หมายเหต ุ

เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 
นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 

40 นาท ี(ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้ง
เป็นไปตามระบบของสายการบนิ) ** 

 

วนัที ่2 
ปูซาน (สนามบนิกมิแฮ) - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน - Songdo Skywalk - เมอืงอุลซาน - สวนแด
วงักมั - Taehwagang Grand Park 

 

00:50 น./ ออกเดนิทางสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่7C2252 
01:15 น. 

  
08:10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน กมิแฮ เมอืงปูซาน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.) กรุณา

ปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย 

หลังผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสอืเดนิทาง และตรวจรับสัมภาระ
เรียบรอ้ย จากนั้นน าท่านเดินทางสู่  Gamcheon Culture 

Village หรือซานโตรินีแห่ ง เกาหลีใต ้ Santorini สถานที่
ทอ่งเทีย่วทีส่ าคญัอกีแหง่ของเมอืงปซูานเป็นหมูบ่า้นบนเขาทีล่ด

ระดับสูท่ะเล และสสีันทีส่วยงามของบา้นแต่ละหลังเป็นเสน่ห์ที่

ด ึงดูดใหนั้กท่องเที่ยวมาชื่นชมไดเ้ป็นอย่างดี ท่านสามารถ
เพลิดเพลินกับซุม้และรา้นอาหารน่ารักมากมายสไตล์เกาหล ี

ตลอดทางเดนิหมู่บา้นนี้เป็นหมู่บา้นดัง้เดมิมีผูค้นอาศัยอยู่จริง 
และทีน่ีโ่ดง่ดงัจากการเป็นสถานทีถ่่ายท ารายการ Running Man 

ร าย ก า รชื่ อ ดั ง
ของเกาหลจีนเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในทีส่ดุ จากนัน้น า

ทา่นเดนิทางสู ่Songdo Skywalk ตัง้อยู่ห่างจากใจกลางเมอืง 

Busan ประมาณ 3 km. ทางตะวันตกเคยใชเ้ป็นที่แข่งขันกีฬา
ทางน ้าระดับชาต ิหาดนี้ไม่ใหญ่โตมากนักผูค้นไม่พลกุพลา่น แต่

มไีฮไลทค์อื สะพาน Skywalk ทีท่อดยาวลงไปในทะเลเดนิเล่น
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สบายๆ (แตถ่า้เป็นหนา้รอ้นจะมนัีกทอ่งเทีย่วคอ่นขา้งมาก เพราะกจิกรรมทางน ้าเยอะ) ระหวา่งทางบน Skywalk 

จะมพีืน้กระจกใหไ้ดห้วาดเสยีวกันเล็กนอ้ย แตก็่ท าใหเ้ห็นวา่น ้าทะเลทีน่ี่ใสแจ๋วจรงิๆ เหมาะแกก่ารไปสดูอากาศ

สดชืน่ใหเ้ต็มปอด 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บลโูกก)ิ 
 น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงอุลซาน เป็นเมืองทีใ่หญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศเกาหลใีต ้มปีระชากร ตัง้อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ ทางใตต้ดิกับปูซานทางเหนือตดิกับคย็องจู และทางตะวันออกตดิกับทะเล
ตะวันออก อุลซันเป็นเมอืงอุตสาหรรมของเกาหลใีต ้โดยเขตอุตสาหกรรมอุลซันเป็นทีอ่ยู่ของบรษัิทประกอบ

รถยนตท์ีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกคอื บรษัิทฮุนไดมอเตอร์บรษัิทต่อเรอืที่

ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งด าเนินการโดยกลุ่มอุตสาหกรรมหนักฮุนได 
และการกลั่นน ้ามันทีใ่หญท่ีส่ดุในโลก จากนัน้น าทา่นเดนิสู ่สวนแด

วงักมั Daewangam Park เป็นสวนสาธารณะ รมิทะเล ทีต่ัง้อยู่
บนชายฝ่ังตะวันออก 1 กโิลเมตร ระหว่างทางเดนิไปชายทะเลจะ

ผ่านป่าสน , ตน้เชอร์รี่, แม็กโนเลียคามีเลีย , แอปริคอต และ 

Forsythia และมแีนวโขดหนิทีส่วยงาม  Daewangam เป็นเกาะหนิ
ขนาดใหญ่ที่มีลักษณะคลา้ยมังกรเหินขึน้สู่ทอ้งฟ้าซึ่งมีเกาะหิน

กลางทะเล โดยมสีะพานเหล็กเชือ่มเพือ่ชมทัศนียภาพอันสวยงาม
ของทอ้งทะเล ณ เมืองอุลซาน มีต านานเล่าว่ากษัตริย์ Munmu 

ของอาณ าจักรซิลลา ถู ก ฝั งอยู่ ใต เ้กาะแห่ งนี้ เพื่ อปกป้อง
ราชอาณาจักรดว้ย จากนั้นน าท่านเดนิทางสู ่ป่าไผ่แทฮวากมั 

Taehwagang Grand Park ท่านจะไดส้ัมผัสกับป่าไผ่ซึง่ถูก

โอบลอ้มไปดว้ยแม่น ้ าแทฮวากัม ไดรั้บชื่อว่าเป็น 1 ใน 12 
สถานที่ ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติ และระบบนิเวศที่

สมบรูณ์ทีส่ดุของเมอืงอลุซาน ซึง่เหมาะแกก่ารพักผ่อนและผ่อน
คลายเป็นอยา่งยิง่ 

 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิทคั หรอืไกอ่บซอี ิว้
วุน้เสน้) 

 
ทีพ่กั   Hotel Ulsan หรอื Dongbusan หรอืเทยีบเทา่       

                                       

วนัที ่3 
Ganjeolgot Cape - เมืองปูซาน  - Oryukdo Sunrise Park - Cosmetic Shop - Nurimaru APEC 
House - Red Pine - สะพานแขวนควงัอนั 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ Ganjeolgot Cape เป็นจุดชมพระ

อาทติยข์ึน้จุดแรกของเกาหลใีต ้สถานทีแ่ห่งนี้เหมาะส าหรับคูรั่ก
และครอบครัวไปเดนิชมบรรยายกาศของทอ้งทะเลทีส่วยงาม ซึง่

ทีน่ี่มรีา้นกาแฟ รา้นอาหารทีใ่หท้า่นไดน่ั้งชมววิพรอ้มทานอาหาร

และจบิกาแฟ มสีนามหญา้ใหว้ิง่เล่นและแปลงดอกไมส้วยๆ ให ้
ถ่ายรูปริมทะเล รวมถึงยังมี

รูป ปั้ น เกี่ย วกับครอบค รัว
ชาวประมงแม่และลูกที่รอ

คอยสามีกลับจากทะเล ขอ
แนะน าว่าเป็นอกีจุดหนึ่งทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มาเมอืงอุลซาน จากนั้นน าท่าน

เดนิทางสู ่เมอืงปูซาน เดนิทางสู ่Oryukdo Sunrise Park ชมความงาม

ของทิวทัศน์ทอ้งทะเลซึ่งมีทางเดินเป็น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ที่มี
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ลักษณะเหมือนกีบมา้พื้นเป็นกระจกสามารถมองเห็นดา้นล่างได  ้มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ท าให ้

โครงสรา้งปลอดภัย Oryukdo Sunrise Park ถูกสรา้งขึน้ เมือ่วันที ่12 กันยายน 2012 ซึง่ถอืเป็นจดุแบง่ระหวา่ง

ทะเลตะวันออกและภาคใต ้จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม Cosmetic Shop มใีหท้า่นเลอืก
ซือ้หลากหลายยีห่อ้ ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตัวและบางผลติภัณฑยั์งไมม่ขีายในไทย 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ขา้วย าบบิมิบบั) 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ NURIMARU APEC HOUSE เป็น
อาคารรูปทรงกลมดไีซนแ์ปลกทีต่ัง้อยูร่มิทะเล สรา้งขึน้เพือ่ใชใ้น

การจัดงานประชุมผูน้ า APEC (APEC SUMMIT) อยู่ที่เกาะดอง

แบกโซม DONGBAEKSEOM ทีข่ ึน้ชือ่เรื่องความสวยงามของววิ
ทวิทศัน ์ปัจจบุนัเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชมุในครัง้นัน้ และ

ใชเ้ป็นศนูยป์ระชมุนานาชาตใินวาระตา่งๆ รวมทัง้จัดแสดงผลงาน
ที่สะทอ้นถึงวัฒนธรรมดัง้เดมิต่างๆ ของเกาหลี อาคารนูริมารู 

เอเปคนี้มไีฮไลทอ์ยู่ทีร่ะเบยีงชมววิบรเิวณชัน้ 3 ซึง่หันหนา้เป็น

มุมกวา้งออกไปทางทะเล  ท าให ม้องเห็ น เกาะออยุคโด 
ORYUKDO และสะพานควังกนั GWANGAN ทีส่วยงามไดอ้ย่างชดัเจน อยู่ใกลก้บัชายหาด HAEUNDAE BEACH 

จากนั้นน าท่านเยี่ยมชม Red Pine เป็นผลติภัณฑ์ที่สกัดจาก
น ้ามันสน ทีม่ีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมันช่วยควบคุม

อาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นพาท่านผ่านชม 
สะพ านแขวนควงัอ ัน  Gwangandaegyo Bridge ห รือ

สะพานเพชรอยู่ใกลก้ับชายหาด Haeundae Beach สะพานนี้

เปรยีบเสมอืนซานฟรานซสิโกแห่งเกาหล ีเป็นสะพานทีท่อดยาว
เหนือน ้าทะเล เชือ่มโยงระหวา่งใจกลางเมอืงสูช่ายหาด มคีวาม

ยาวกว่า  7 .4  กิโล เมต ร  แล ะเป็ น ส ะพ าน เชื่อม ระห ว่าง 
HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ใหอ้ยู่ใกลก้ันแค่เอื้อม 

สะพานควังอันนี้เป็นสัญลักษณ์อกีแห่งหนึ่งของเมอืงปูซาน อกี

ทัง้บรเิวณทอ้งทะเลแห่งนี้ยังเป็นจุดชมววิของท่าเรอืยอรช์ และ
ไม่วา่คณุจะอยู่สว่นไหนของปซูานก็สามารถมองเห็นสะพานควังอันไดท้ัง้ในระยะใกลห้รอืไกล ในยามค า่คนืจะมี

แสงไฟส่องสว่างจากสะพานทีส่่องประกายราวกับเพชร นอกจากนี้ยังท าใหคุ้ณรูส้กึถงึความโรแมนตกิดว้ยววิ
ทะเลทัง้สองขา้งทางอกีดว้ย 

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู) 
                   

ทีพ่กั   Hotel Ulsan หรอื Dongbusan หรอืเทยีบเทา่    
 

วนัที ่4 
วดัแฮดง ยงกุงซา - สมุนไพรโสมเกาหลี - DUTY FREE - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Busan 

International Film Festival - ตลาดนมัโพดง - ตลาดปลาจากลัช ิ

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปูซาน สกัการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์และ
ขอพรที ่วดัแฮดง ยงกุงซา 

HAEDONG 
YONGGUNGSA 

TEMPLE ก่ อ ตั ้ ง ขึ้ น ใ น ปี 
1376 โดยสรา้งอยู่บนโขด

หนิรมิทะเล มองเห็นน ้าทะเล

สี ฟ้ า ใ ส ข อ งท ะ เล ใ ต ้ มี
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บรรยากาศทีร่่มรื่นแวดลอ้มดว้ยธรรมชาตทิี่สวยงาม ชือ่ของวัดหมายถงึพระราชวังของมังกรกษัตรยิ์ซึง่ความ

เป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อที่ตั ้งไว ้ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผูค้นแวะเวียนไป

สกัการะบูชาไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังสามารถขา้มสะพานหนิและขึน้บันได 108 ขัน้ไปยังจุดชมววิทีอ่ยู่ดา้นบน
เพื่อดืม่ด ่ากับววิทวิทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยลา้ ภาพของวัดกับแนวโขดหนิรูปร่างแปลกตาสุด

แลว้แตจ่นิตนาการของผูม้อง และเกลยีวน ้าวนทีห่มนุวนอยูเ่บือ้งลา่งท าใหเ้กดิเป็นภาพทีส่วยงามน่าประทับใจ วา่
กันวา่แตเ่ดมิกอ่นทีจ่ะสรา้งวัด พื้นทีต่รงนี้มคีวามแหง้แลง้ ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภกิษุท่านหนึง่ไดฝั้น

เห็นเทพเจา้แห่งความเมตตาซึง่สถติอยู่ในทอ้งทะเล บอกใหส้รา้งวัดบรเิวณนี้จงึจะเกดิความโชคด ีและก็เป็น
ดังนัน้ เมือ่วัดสรา้งเสร็จความแหง้แลง้ทีเ่คยมก็ีชุม่ฉ ่าไปดว้ยน ้าฝนและพชืไร่ อกีทัง้หากมองไปดา้นหนา้จะเห็น

ภเูขาและถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเห็นน ้าทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่วา่หากอธษิฐานสวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดรั้บ

การตอบจากเทพเจา้แหง่ความเมตตาในชว่งเย็นน่ันเอง จากนัน้พาทา่นไปรูจ้ักกบัรา้น สมุนไพรโสมเกาหล ีหรอื
ราชาแหง่มวลสมนุไพร โสมถูกน ามาใชเ้พือ่สขุภาพเป็นเวลานานากวา่ 2,000 ปี ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบวุา่

โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าใหจ้ิตใจสงบและเพิ่ม
พละก าลังโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพ

ทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก ทุก

วันนี้ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไม่ไดส้ าหรับผูท้ีค่ านึงถงึสขุภาพในปัจจุบัน จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด
ภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนด์เนมมากมาย อาท ินาฬิกา, แว่นตา, เครื่องส าอาง, กระเป๋า, กลอ้ง

ถา่ยรูป และสนิคา้ แบรนดเ์นมอืน่ๆ อกีมากมาย 
 

เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ซมัเกทงั ไกตุ่น๋โสม)  
จากนั้นน าท่านเดินทางไปชม  สวนยงดูซาน Yongdusan 

Park ตัง้อยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็น

ภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงปซูานอกีดว้ย โดยในชว่งสมัยสงคราม
เกาหลมีปีระชาชนมากมายอพยพมาตัง้ถิน่ฐานบนภเูขาแห่งนี้ แต่

เกิดไฟไหมค้ รั ้งใหญ่ถึงสองครั้งท าใหป่้าไมถู้กท าลายไป 
ชาวบา้นจึงช่วยกันฟ้ืนฟูโดยการปลูกตน้ไมข้ึน้มาทดแทน จน

กลายเป็นสวนสาธารณะในที่สดุ และยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ที่

สรา้งโดยชาวญี่ปุ่ นในยุคตกเป็นอาณานิคมของญีปุ่่ น นอกจากนี ้
ยั ง มี  หอค อยปู ซ าน  Busan Tower ที่ ซึ่ ง เ ป็ น เห มื อ น

สัญลักษณ์ของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นจุดชมววิทีจ่ะท าใหคุ้ณเห็นปู

ซานแบบ 360 องศาอกีดว้ย **ราคาทวัรน์ีไ้มร่วมกุญแจและ
ค่าข ึน้ลฟิท*์* จากนั้นน าเดนิท่านสู่ ถนนสายบนัเทงิ BIFF 

(Busan International Film Festival) ของเมืองปูซานที่

เรียกกันว่า เป็นศูนยก์ลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาตทิี่
รูจ้ักกันในนาม “เทศกาลหนังปซูาน” เริม่เปิดในปี 1996 ปัจจุบัน

จะมเีทศกาลหนังชว่งเดอืนกันยายน หรือเดอืนพฤศจกิายนของ
ทุกปีในบรเิวณนี้ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้แหล่งชอ้ปป้ิงจ านวนมาก 

จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ตลาดนมัโพดง Nampodong 

Street แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อีกแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน 
ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครื่องส าอาง ของ

ฝาก ของทีร่ะลกึ มากมายใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ อกีทัง้ยัง
มอีาหารแบบ Local ใหท้่านไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่พาท่านแวะ ตลาดปลาจากลัช ิJagalchi Fish Market 

สัมผัสชวีติและอาชพีพื้นเมอืงของชาวปูซานดัง้เดมิ ซึง่เป็นที่รูจั้กตัง้แต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นตน้มา  
ตลอดแนวท่าเรอืประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมอืงปซูาน เป็นแหล่งรวมขายสง่ปลาทุกชนิด ทุกวันจะมขีอง

สดของทะเลมากมายน ามาประมลูกนัในยามเชา้มดื และชว่งสายยังสามารถซือ้ในราคาปลกีทีค่อ่นขา้งถกู   

 
ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู บบีคีวิ บุฟเฟ่ต)์ 
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ทีพ่กั   Hotel Ulsan หรอื Dongbusan หรอืเทยีบเทา่    

 

วนัที ่5 
ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตบั  - ซุป เปอร์มาร์เก็ต  - Lotte Dong Busan - Samnak Ecological Park - 
สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สวุรรณภูม)ิ 

 

เชา้ บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
จากนั้นน าท่านไปชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูล
ตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้งจาก

อาหารและยา จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน) สาหร่ายขนมต่างๆ ช็อก

โกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสมเป็นตน้ และยังมหีมอนสขุภาพ กมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่า

เกาหล)ี นมกลว้ย 
 

เทีย่ง อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารกลางวนั ตามอธัยาศยั 
จากนั้นน าท่านสู ่Lotte Dong Busan แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ีความ

หลากหลายทัง้เสือ้ผา้แบรนดด์ังแฟชัน่ตา่งประเทศ อปุกรณ์กฬีา 

เครื่องส าอาง และยังมีรา้นขายของเล่นส าหรับเด็ก เช่นรา้น
ขายเลโก ้นอกจากนี้ยังมีรา้นคา้พิเศษที่เป็นสนิคา้ทอ้งถิ่นที่มี

คณุภาพดแีละราคาถูกตอบสนองความตอ้งการของลกูคา้ Lotte 
Dong Busan แหง่นีเ้ป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์งักวา่ 550 รา้น 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Samnak Ecological Park ชม

ความงามของดอกซากุระ ทีบ่านสะพร่ังอยู่สองฝ่ังถนน ยาว
กว่า 8 กม. และถ่ายรูปอย่างจุใจกับดอกซากุระ (ดอกซากุระจะ

บาน ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ)  
 

ค า่ อสิระใหท้า่นรบัประทานอาหารค า่ ตามอธัยาศยั 

 
20:25 น.  ออกเดนิทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เที่ยวบนิที่ 7C2251 (ไม่มีบริการอาหารบน

เครือ่ง) 
 

23:45 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

อตัราค่าบรกิาร 

 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่

 (มเีตยีง) 

เด็กไมเ่กนิ 

12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่ 

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  พฤษภาคม 

14 ม.ีค. 61 - 18 ม.ีค. 61  16,999 16,999 16,999 10,900 - 

21 ม.ีค. 61 - 25 ม.ีค. 61  17,999 17,999 17,999 10,900 - 

23 ม.ีค. 61 - 27 ม.ีค. 61  17,999 17,999 17,999 10,900 - 

28 ม.ีค. 61 - 01 เม.ย. 61  17,999 17,999 17,999 10,900 - 
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30 ม.ีค. 61 - 03 เม.ย. 61  18,999 18,999 18,999 10,900 - 

 

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต า่ ผูใ้หญ่ 25 ทา่น ขึน้ไป 

• หากต ่ากว่าก าหนด และ  ผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดทีี่จะ
ประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค ์

• ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ (นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ ช าระ

เพิม่ทา่นละ 4,000 บาท) 

• เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู ้  

เดนิทางเป็นส าคญั 

• หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

• ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ

กอ่จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ทัง้จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

• ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก

เดนิทางแลว้ 
• ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ้ปรา้นละ 4,000 บาท 

• หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรม

ทีเ่ขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้

• ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 

บาท/ทา่น 

• ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่น ัน้ 

• อาหารในแตล่ะมือ้หากวา่ไมไ่ดท้ าการระบุวา่เป็นบุฟเฟ่ตจ์ะไมส่ามารถเตมิได ้ 

• ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจาก
ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

• ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้ 

• เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

• ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากหนังสอืเดนิทางของทา่นเกดิการช ารุด และไมส่ามารถเดนิทางได ้

• รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาดและผูจั้ดไดช้ าระ
ใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่า่งๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรอืใช ้

บริการตามรายการ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏิเสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ 

(ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่า่น
หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหลหีรือปัญหาต่างๆ 

ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไป
ยังประเทศนัน้ๆ หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมายซึง่ของผดิกฎหมาย

บางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ 

• เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

• หมายเหตุทีป่ระเทศเกาหลใีตม้ชี่างภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท์า่นใดสนใจสามารถ
ซือ้ได ้ โดยไมม่กีารบงัคบัลกูทวัรท์ ัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

• โรงแรมทีพ่กัทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกัทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการ

แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเองวนัละ 5,000 บาท ตอ่ทา่น 

• ***เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายคร ัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้และ
จากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ยวตัถุประสงคอ์ืน่ เช่น ไปท างาน แรงงานผดิ
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กฎหมาย ดงัน ัน้ต ัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2558 ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพือ่ใหลู้กคา้ไป-

กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่าน ัน้ เป็นจ านวนเงนิ (3,500 บาท) หากลูกคา้เป็นนกัทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทางทอ่งเทีย่ว

พรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันีค้นืเต็มจ านวน ดงัน ัน้จงึ
ใคร่ขอความร่วมมอืจากลูกคา้ปฎบิตัติามเงือ่นไขดงักลา่ว (ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิประกนักรณีลูกคา้ไม่

ผา่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานท ัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

• **หากลกูคา้ปฏเิสธการจา่ยเงนิประกนั 3,500 บรษิทัมสีทิธยิกเลกิการเดนิทางของลูกคา้ทกุกรณี** 

• หากท่านถูกเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหลกีกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้ในระหวา่งถูกกกัตวั 
และสง่ตวักลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองท ัง้หมด 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

• คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตั๋ว 

• คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี  

• คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

• คา่ทีพั่กระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พักหอ้งละ 2 ทา่น)  

• คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

• ค่าน ้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. / ต่อท่าน (สายการบินอนุญาตใหโ้หลดสัมภาระ 1 ชิน้ ไม่เกิน 15 

กโิลกรัม) 

**ในกรณีเดนิทางหลายทา่น ไมส่ามารถน าน า้หนกักระเป๋ามาเฉลีย่กนัได*้* 

• คา่หัวหนา้ทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

• คา่ประกันอุบัตเิหตรุะหว่างเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกดิ
อุบัตเิหตุวงเงนิท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) **คุม้ครองต ัง้แต่ อายุ 6 เดอืน - 75 ปี 

เท่าน ัน้** หมายเหตุ:  กรณีผูเ้ดนิทางมอีายุ 76 ปี ข ึน้ไป คุม้ครองเพยีง 50% ของวงเงนิคุม้ครอง และ 
ส าหรบัผูเ้ดนิทาง อายตุ า่กวา่ 6 เดอืน กรมธรรมไ์มร่บัคุม้ครองใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 
การประกนัไมคุ่ม้ครอง 

• กรณีที่เสียชีว ิต หรือ เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจ าตัว, อาการที่เกี่ยวขอ้งกับการติดยา, โรคติดต่อทาง

เพศสมัพันธ,์ การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอ้ านาจของสรุายาเสพ

ตดิ, บาดเจ็บจากการทะเลาะววิาท การแทง้บตุร, นัดหยดุงาน และ อืน่ๆตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์
 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

• คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,100 บาท หรอื 35,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ (ช าระกอ่นการ
เดนิทาง ณ สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

• คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว, คา่ซักรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

• คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 

• คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3) ใบส าคัญถิน่ที่

อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รูป แลว้ทางบริษัทฯจะเป็น
ผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้ง

ท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

• คา่อาหารทีล่กูคา้รับประทานทานนอกเหนอืหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรับประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ัดให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเร็จรูปสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
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เง ือ่นไขการเดนิทาง 

 

เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 

 
หมายเหตุ 

 
1. บรษัิทขอสงวนสทิธิย์กเลกิการเดนิทางกอ่นลว่งหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุ๊ปไดอ้ย่างนอ้ย 15 ทา่น ซึง่ในกรณีนี ้

ทางบรษัิทยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหักคา่ธรรมเนยีมวซีา่ (ถา้ม)ี หรอืจัดหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษัิทขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี้ เมือ่เกดิเหตจุ าเป็นสดุวสิยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รับผดิชอบใดๆ ในกรณีทีส่ญูหาย สญูเสยีหรือไดรั้บบาดเจ็บทีน่อกเหนือความรับผดิชอบของหัวหนา้ทัวร ์

และเหตสุดุวสิยับางประการเชน่ การนัดหยดุงาน ภัยธรรมชาต ิการจลาจลตา่งๆ 
3. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทอกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรม

ทีพั่กในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมเนื่องจากความ

ล่าชา้ของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาตฯิลฯ โดยบริษัทจะ
ค านึงถงึความสะดวกของผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผู ้

เดนิทางเนื่องจากมสี ิง่ผดิกฎหมายหรอืสิง่ของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติ
สอ่ไปในทางเสือ่มเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงพจิารณาแลว้  ทางบรษัิทไม่อาจคนืเงนิให ้

ท่านไดไ้ม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวซี่า อันสบืเนื่องมาจาก
ผูโ้ดยสารเอง รวมทัง้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมอืงใหก้ับ

ชาวตา่งชาต ิหรอืคนตา่งดา้วทีพ่ าพักอยูใ่นประเทศไทย 

4. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทไม่มีสทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทนอกจากมเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้ 

5. เมือ่ท่านไดช้ าระเงนิมัดจ าหรือทัง้หมด ไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตัวแทนของบรษัิท หรอืช าระโดยตรงกับทางทาง
บรษัิทจะถอืวา่ทา่นรับทราบ และยอมรับในเงือ่นไขตา่งๆ ของบรษัิททีไ่ดร้ะบไุวโ้ดยทัง้หมด 

 

 

เง ือ่นไขการจอง / การยกเลกิ  

 
การจอง หรอืส ารองทีน่ ัง่ 

• กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท  

• สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 20 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทาง 

 

การยกเลกิ 

• แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วนั กอ่นการเดนิทาง คนืเงนิมัดจ าทัง้หมด  

• แจง้ลว่งหนา้ 31 – 44 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 5,000 บาท  

• แจง้ลว่งหนา้ 16 – 29 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจ าทา่นละ 50% ของราคาทวัร ์

• แจง้ลว่งหนา้ 1 – 15 วนั กอ่นการเดนิทาง หักคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 

• ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถกูปฎเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด  

• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ซึง่จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการ
ลืน่การเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้คอื คา่ธรรมเนียม

ในการมัดจ าตัว๋ 

• บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมรั่บผดิชอบตอ่คา่ใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตสุดุวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืลา่ชา้ของสาย
การบนิ, อุบัตเิหตุ, ภัยธรรมชาต,ิ การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ

การควบคมุของบรษัิทฯ 
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• (ราคาโปรโมช ัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี) 
ช่วงเทศกาล, วนัหยุดยาว ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได ้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งกา

รนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมด 
 


