
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ท่องเที่ยวสัมผัสความหนาวดินแดนโสมขาว เที่ยวชมไฮไลท์ส าคัญ  
2 เมือง ปูซาน-โซล ชมวัดดังปูซาน หมู่บ้านคัมชอน BIFF SQUARE  
น่ังรถไฟความเร็วสูงสู่กรุงโซล เที่ยวชมหมู่บ้านบุกซอนฮันอก 
พระราชวังเคียงบ๊กกุง ช้อปปิ้ งย่านดัง ตลาดเมียงดง กาโรซูกิล และ 
ฮงแด พรอ้มทีพ่ักและบรกิารระดับพรเีมยีม  

อิมเมจ ฮอลิเดย ์“แล้วคณุ...จะรกัเรา” 

                                 

ก าหนดการเดินทาง:  2020 

10-15 JAN  

8-13 , 21-26 FEB  

6-11 , 13-18 MAR 

https://www.imageholiday.com/packagetour-booking-form.asp?pkgid=3174&PeriodID=11491
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วันแรกของการเดินทาง  (1)  

กรุงเทพฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ 

21.30 น.  คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารชั้น 4 
เคาน์เตอร์ C สายการบินไทย ประตูหมายเลข 2 พบเจ้าหน้าท่ีบริษัทอิมเมจ ฮอลิเดย์  
คอยอ านวยความสะดวกให้แก่ทกุท่าน 

 
วันทีส่องของการเดินทาง (2)  

สนามบนิปูซาน – หมู่บ้านคัมชอน - ปูซานทาวเวอร ์- BIFF SQUARE – ปูซาน 

00.05 น. เดินทางออกจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ สู่สนามบินกิมแฮ เมือง 
ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบินที ่TG650 

07.10 น. คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติปูซาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมอืง และศลุกากร (เวลาในประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)  

น าท่านสู ่หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือท่ีรู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Taeguekdo Village 
ได้รับการขนานนามว่าเปน็ซานโตรินีแห่งเกาหลี ถนนหนทางทีนี่ถกูตกแต่งด้วยภาพแนวกราฟ
ฟิต้ีบ้านเรือนหลายหลังเปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่ แต่หลายหลังยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ 
ท่ีนี่โด่งดังจากการเปน็สถานท่ีถ่ายท ารายการ Running Man รายการชื่อดังของเกาหลี  

เทีย่ง แนะน าท่านด้วยเมนูต้มย าทะเลสไตล์เกาหลี HAEMULTANG (ไม่รวมใน
อัตราค่าบรกิาร) 

น าท่านสู ่อุทยานยงดซูาน (Yongdusan Park) ต้ังอยู่กลางตัวเมอืงปูซานเปน็หนึ่งใน 3 
ภูเขาท่ีเป็นท่ีนิยมของปูซาน โดยบริเวณอุทยานประกอบไปด้วยสวนดอกไม้ประจ าฤดู  
อนุสาวรีย์และปูซานทาวเวอร์ น าท่านขึ้นชมวิวบน ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ถือเป็น 
Landmark ส าคัญของเมอืงปูซาน ซึ่งด้านบนสดุของหอคอยเปน็จุดส าหรับชมวิวทิวทัศน์ 

จากนั้นน าท่านเยือน BIFF SQUARE เป็นย่านดังท่ีใช้ในการจัดงานแสดงภาพยนตร์
นานาชาติเมอืงปูซาน ถกูพัฒนาขึ้นเพ่ือรองรับการจัดงานนี้โดยเฉพาะต้ัวแต่ป ี1996 เปน็ต้นมา
จนกลายเปน็แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่ ท่ีเต็มไปด้วย คลับ บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  

ค่า     แนะน าอาหารค่า เมนู “บุลโกกิ BULGOGI” (ไม่รวมในอัตราค่าบรกิาร) 
ทีพ่ัก LOTTE HOTEL BUSAN หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ามของการเดินทาง (3)  

ปูซาน - ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด - วัดแฮดอง ยงกุงซา – ชายหาด Gwangalli - ปูซาน 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านสู ่ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด (Oryukdo Skywalk) สะพานกระจกท่ียื่นออกไปใน
ทะเล พื้นทางเดินท าจากกระจกใสเคลือบด้วยสารกันกระสนุ ท่านจะได้ชมทัศนียภาพของท้อง
ทะเลแห่งเมอืงปูซานท่ีทอดยาวไปไกลสดุลกูหูลกูตา... 

เทีย่ง แนะน าท่านรบัประทาน เมนูปิ้ งย่างสไตล์เกาหล ี(ไม่รวมในอัตราค่าบรกิาร) 

น าท่านสู ่วัดแฮดอง ยงกุงซา (Haedong yonggungsa temple) หนึ่งในวัดทางศาสนา
พุทธท่ีเก่าแก่และมชีื่อเสยีงของเมอืงปูซาน ต้ังอยู่เรียบชายฝั่ งแนวโขดหินริมทะเล นอกจากนั้น
วัดนี้จึงเปน็สถานท่ีท่ีชาวเกาหลีนิยมมาชมพระอาทิตย์แรกของปใีนวันขึ้นปใีหม ่ 

จากนั้นน าท่านสู่ ชายหาด Gwangalli เป็นหาดท่ีมีความยาวกว่า 1.4 กิโลเมตร ท่ีมี
หาดทรายสวยและบรรยากาศดี เต็มไปด้วยร้านอาหาร คาเฟ่ น้าใส เป็นท่ีดึงดูดนักท่องเท่ียว
จ านวนมากและตรงชายหาดแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวท่ีสามารถมองเห็น สะพานคังอัน (Gwang 
an bridge) สะพานแห่งแรกของเกาหลีท่ีทอดข้ามทะเล เปน็อีกหนึ่งสัญลักษณข์องเมืองปูซาน 
ซึ่งในยามค่าคืนสะพานแห่งนี้จะเปิดไฟสว่างไสว ท่ีให้บรรยากาศแสนอบอุ่นและโรแมนติก ให้
ท่านได้เก็บภาพ  

ค่า แนะน าท่านรับประทาน เมนู “ชาบู ชาบู” ต้นต าหรับเกาหลี (ไม่รวมใน
อัตราค่าบรกิาร) 

ทีพ่ัก LOTTE HOTEL BUSAN หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีส่ีข่องการเดินทาง  (4)  

ปูซาน – น่ังรถไฟ KTX - โซล – ถนนกาโรซูกิล – คลองชองกเยชอน - DDP 

เช้า บรกิารอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ กรุงโซล โดยรถไฟความเร็วสูง KTX (Korea Train express) ท่ีว่ิง
ด้วยความเร็ว 300 กิโลเมตร/ชั่วโมง โดยระหว่างนั่งท่านจะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ของประเทศ
เกาหลีใต้ตลอดเสน้ทาง  (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 3 ชม.) 

เทีย่ง แนะน าท่านรบัประทานเมนู “ฮันจองซคิ” HANJEONGSIK มื้ออาหารสไตล์
เกาหล ีทีเ่สิรฟ์เป็นเซต็อาหารหลากหลายจาน (ไม่รวมในอัตราค่าบรกิาร) 

น าท่านสู่ ถนนกาโรซูกิล (Garosugil) ถนนคนเดินสุดชิคท่ีได้รับความนิยมจากท้ัง
วัยรุ่นเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ เป็นท่ีต้ังของร้านค้า ร้านอาหาร และคาเฟ่ ซึ่งร้านท่ีอยู่
บนถนนเส้นนี้มีการตกแต่งร้านได้สวยงาม สร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ท่ีโดดเด่น เช่น  LINE 
Friends Cafe & Store หรือจะไปนั่งชิลท่ีคาเฟช่ื่อดัง  

จากนั้นน าท่านแวะชม คลองชองกเยชอน (Cheonggyecheon) คลองท่ีมีมาต้ังแต่
สมัยโบราณต้ังแต่ยุคของราชวงศ์โชชอน มีอายุมากกว่า 600 ปี มีความยาวประมาณ 11 
กิโลเมตร ไหลผ่านกลางกรุงโซล และได้ท าการปรับปรุงในปี 2003 ให้มีความสวยงาม ปัจจุบัน
นับเปน็อีกหนึ่งสถานท่ีท่องเท่ียวท่ีเปน็สญัลักษณข์องกรุงโซล  

จากนั้นน าท่านแวะถ่ายรูปกับ Dondaemun Design Plaza หรือ DDP เป็นสถานท่ี
เท่ียวแลนด์มาร์คแห่งท่ีค่อนข้างใหม่ของโซล มีลักษณะของตึกก็จะสร้างให้ทันสมัยดูล้าๆ
เหมือนโลกอนาคต หรือคล้ายๆกับจานบินยานอวกาศของมนุษย์ต่างดาว  ท่ีมีผู้คนนิยมมา
ถ่ายรูปจ านวนไมน่้อย 

ค่า แนะน าท่านรบัประทานเมนู “บิบิมบับ” ข้าวย าชื่อดังของเกาหล ี(ไม่รวมใน
อัตราค่าบรกิาร) 

ทีพ่ัก LOTTE HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีห่า้ของการเดินทาง  (5)  

โซล - พระราชวังเคยีงบ๊กกงุ - หมู่บ้านบุกชอน – ตลาดเมยีงดง  - โซล 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเข้าชม พระราชวังเคยีงบ๊กกุง (Gyeongbokgung Palace) เปน็สญัลักษณแ์ละ
แหล่งท่องเท่ียวยอดฮิตของกรุงโซล พระราชวังท่ีมีขนาดใหญ่และเก่าแก่ท่ีสุดในกรุงโซล สร้าง
ขึ้นในป ี1394 ในสมยัพระเจ้าแทโจ ราชวงศโ์ชซอน  

เทีย่ง แนะน าท่านรับประทานเมนู “ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี SAMGYETANG” (ไม่รวม
ในอัตราค่าบรกิาร) 

น าท่านเดินชม หมู่บ้านวัฒนธรรมบุกชอน หมู่บ้านประกอบด้วยตรอกซอกซอยอัน
เป็นท่ีต้ังของบ้านแบบด้ังเดิมกว่าร้อยหลัง และยังคงเก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมอืงไว้ เพ่ือ
เปน็การบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเปน็มรดกทางวัฒนธรรมต้ังแต่สมัยราชวงศโ์ชซอนท่ีมอีายุ
กว่า 600 ป ี 

อิสระท่านช้อปปิ้ งย่าน ตลาดเมยีงดง หรือท่ีรู้จักกันดีในนาม สยามสแควร์เกาหลี เป็น
แหล่งแฟชั่นการแต่งกายท่ีทันสมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่ง
กาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่างๆ เครื่องส าอางค์ยี่ห้อดัง ท่ีเป็นท่ีนิยมในหมู่วัยรุ่นของ
บา้นเราด้วย  

ค่า แนะน าท่านรับประทานอาหารสไตล์ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ (ไม่รวมในอัตรา
ค่าบรกิาร) 

ทีพ่ัก LOTTE HOTEL SEOUL หรอืเทยีบเท่า 
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วันทีห่กของการเดินทาง  (6)  

โซล - รา้น 934 King Cross – ย่านฮงแด - ฮุนได เอาท์เล็ต - รา้นละลายเงินวอน - สนามบนิ
อินชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านจิบกาแฟเบาๆ ณ รา้น 934 King Cross ซึ่งเป็นร้านคาเฟ่ท่ีตกแต่งให้เหมือน
เปน็การจ าลองฉากที่แฮร์รี่ พอตเตอร์ จะเดินทางไปโลกเวทมนต์ด้วยรถไฟ ชานชาลา 9 3/4 มา
ไว้ท่ีโซล ย่านฮงแด โดยเปิดไปเมื่อวันท่ี 5 พ.ย. 2561  เดินทางสู่ ย่านฮงแด (Hongdae) ย่าน 
ช้อปปิ้ งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก เป็นศูนย์รวมของวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย 
ของท่ีขายกันเยอะส่วนใหญ่ก็จะเป็นสินค้าแฟชั่น เช่น เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า ของก๊ิฟช้อป 
เครื่องเขียน ร้านกาแฟ และขนมต่างๆ อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสนิค้าต่างๆ 

เทีย่ง แนะน าท่านรับประทานอาหารเมนู “จิมดัก” JJIMDAK (ไม่รวมในอัตรา
ค่าบรกิาร) 

 น าท่านเดินทางสู่ HYUNDAI PREMIUM OUTLET แหล่งช้อปปิ้ งท่ีทันสมัยท่ีสุดแห่ง
เมืองคิมโป ท่ีมสีินค้าให้เลือกช้อปมากมายท้ังแบรนด์เกาหลีหรือแบรนด์ต่างประเทศกว่า 240 
ร้าน และภายในยังมีบรรยากาศท่ีน่าเดินเพราะมกีารตกแต่งอย่างพิถีพิถันสวยงาม แถมยังเป็น
เอาท์เลตท่ีอยู่ใกล้กรุงโซลท่ีสดุอีกด้วย ระหว่างทางแวะช้อปปิ้ งท่ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (เพื่อละลาย
เงินวอน) มีสินค้าต่างๆมากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ , บะหมี่ก่ึงส าเร็จรูป
สาหร่าย , ขนมขบเค้ียว,ลกูอม, ผลไมต้ามฤดกูาล และของท่ีระลึกต่างๆ 

ได้เวลาอันสมควร น าท่านเดินทางสูส่นามบนินานาชาติอินชอน 

21.25 น. ออกเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย แอร์เวย์ เท่ียวบนิท่ี  
TG655 

01.10 น.+1 ถึงสนามบนิสุวรรณภมูิประเทศไทย โดยสวัสดิภาพ  
 

************************* 

หมายเหต:ุ  รายการและราคาอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ   
การเมอืง,สายการบนิหรืออัตราแลกเปล่ียนท้ังนีโ้ดยค านึงถึงความปลอดภัยของท่านเปน็ส าคัญ 
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อัตราค่าบรกิารส าหรบัเดินทางกรุป๊ส่วนตัว (PRIVATE GROUP PRICE) 

 

 
  

อัตราค่าบรกิารนีร้วม 

1. ค่าโรงแรมท่ีพัก 4 คืน (สามท่านต่อหนึ่งห้อง) ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการ หรอืระดับเดียวกัน 
2. ค่ารถรับสง่ระหว่างน าเท่ียว,ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการระบุ  
3. ค่าต๋ัวรถไฟความเร็วสงู Korea Train express (บตัรโดยสารชั้นปกติ) 
4. ค่าไกด์ท้องถ่ินผู้ช านาญเสน้ทางท่ีคอยดแูลท่าน 
5. ค่าประกันการเดินทางระหว่างเดินทางต่างประเทศวงเงินไมเ่กิน 1,500,000 บาท เง่ือนไขตามกรมธรรม ์

อัตราค่าบรกิารนีไ้ม่รวม 

1. หัวหนา้ทัวร์จากกรุงเทพฯท่ีคอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดทริป 
2. ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามท่ีระบุไว้ในรายการ 
3. ค่าบตัรโดยสารเครื่องบนิ ไป – กลับ ระหว่างประเทศ สายการบนิไทย  
4. ค่าใช้จ่ายสว่นตัว  อาทิ ค่าอาหาร-เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์  ค่าท าหนังสอืเดินทาง  
5. ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% และค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7%   
6. ค่าท าหนังสอืเดินทาง 

 

ประเภทผู้เดินทาง ผูเ้ดินทาง 2 ท่าน ผูเ้ดินทาง 4 ท่าน ผูเ้ดินทาง 6 ท่าน 

อัตราค่าบริการทัวร์ ท่านละ (โรงแรมตามท่ีระบุในรายการ) 89,900.- 69,900.- 59,900.- 

มีหัวหน้าทัวร์เดินทางดูแลจากประเทศไทย ช าระเพิ่มท่านละ  34,000.- 15,000.- 10,000.- 

ต๋ัวเคร่ืองบินช้ัน ECONOMY CLASS (TG) เร่ิมต้นประมาณท่านละ 
(ติดต่อสอบถามราคาได้กับพนักงานขาย) 

18,500.- 18,500.- 18,500.- 



 

 

เง่ือนไขการช าระเงิน 
 

  “การจอง” กรุณาช าระมัดจ า ท่านละ 20,000 บาท  
 ช าระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสั่งจ่ายในนาม บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
 ช าระโดยเงินสด 
 ช าระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบน าฝากมายังเบอร์ Fax 0-2661-8083) 

ช่ือบัญชี  บรษัิท อิมเมจ ฮอลิเดย์ (ประเทศไทย) จ ากัด 
                ธนาคารกสิกรไทย  สาขา สุขุมวิท 18 (เอ็กเชน ทาวเวอร)์    เลขที ่ 639-1-00264-7  บัญชกีระแสรายวัน 
                    หรอื ธนาคารกรุงไทย  สาขาย่อยอาคารเอ็กเชน ทาวเวอร ์     เลขที ่ 081-6-00318-1  บัญชกีระแสรายวัน  

 “การจ่ายส่วนทีเ่หลือ” กรุณาช าระยอดท้ังหมดก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน 
การยกเลิก  :   กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30  วันท าการ มิฉะน้ัน ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินมัดจ า 

     กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วันท าการ ทางบริษัทฯ มคีวามจ าเป็นต้องหัก 50% ของอัตราค่าบรกิาร 
    กรณียกเลิกก่อนการเดินทาง 14 วันท าการ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินท้ังหมด 
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หมายเหตุและเง่ือนไขในการรบับรกิาร 
 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีเคยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นท่ีรังเกียจของคนสว่นใหญ ่เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจา
หยาบคาย, ด่ืมสรุาบนรถ, ก่อเสยีงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ท้ังนี้เพ่ือความสขุของคณะผู้เดินทางสว่นใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมอีายุครรภ์เกิน 4 เดือน ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์ 
3. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับท่านผู้เดินทางท่ีมคีวามประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอันมใิช่การท่องเท่ียว 
4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพ่ือหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบ

ขออภัยเพราะบางเสน้ทางอาจไมส่ะดวกในการเดินทางส าหรับท่านท่ีต้องใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านท่ีมีเด็กทารกอายุต่ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหา

ข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอ่ืน ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการพิจารณาให้หรือไมใ่ห้บริการแก่ท่านท่ีเปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเสน้ทาง ยกเว้นทัวร์คณะสว่นตัว 
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านท่ีจองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไมช่ าระเงินมดัจ าภายในระยะเวลาท่ีก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปท่ีแจ้งชื่อรอไว้ ท้ังนี้เพ่ือ

ประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน 
8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณท่ีีมีผู้เดินทางต่ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะ

จัดหาคณะทัวร์อ่ืนทดแทนหากท่านต้องการ 

https://www.imageholiday.com/packagetour-country.asp?pkgid=102


 

9. ในกรณท่ีีท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง  21 วัน ขอหักร้อยละ    50 ของอัตราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดินทาง   14 วัน ขอหักรอ้ยละ 100 ของอัตราค่าบริการ 
10. ในกรณีท่ีท่านขอเปล่ียนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่า

และค่าเปล่ียนชื่อต๋ัวเครื่องบนิเท่านั้น เว้นแต่ต๋ัวเครื่องบนิท่ีไมอ่นุญาตให้เปล่ียนชื่อหรือคืนต๋ัว 
11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าในทกุกรณ ีหากมกีารยื่นวีซ่าแล้ว 
12. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มร่ับผิดชอบต่อการท่ีท่านถกูปฏิเสธไมใ่ห้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ  อันเนื่องมาจากเหตุผลสว่นตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการ

เดินทางไมถ่กูต้อง, พกพาสิง่ของผิดกฎหมาย หรือมคีวามประพฤติสอ่ไปในทางเสื่อมเสยี รวมถึงการท่ีมไิด้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเท่ียวบนิ 
13. ส าหรับท่านผู้เดินทางท่ีประสงค์จะซื้อต๋ัวเครื่องบินภายในประเทศเพ่ิมเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ท่ีก่อให้เกิดค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้

บริษัทฯ ทราบก่อน เพ่ือขอค ายืนยันส าหรับการออกเดินทางของทัวร์นั้นๆ หากท่านผู้เดินทางซื้อต๋ัวหรือช าระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้ว
ต่อมาทัวร์นั้น ๆ ไมส่ามารถออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมร่ับผิดชอบส าหรับค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้น 

14. บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเท่ียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเท่ียวดังกล่าวไม่ตรงตามความ
ประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมท่ีพัก หรือการปรับเปล่ียนรายการท่องเท่ียวใด ๆ  ท่านมีสทิธิ์ขอยกเลิกการเดินทางได้เปน็กรณพิีเศษ 
โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแ ต่ ในกรณีท่ีเกิดเหตุ
จ าเปน็หรือสดุวิสยั อาทิ การล่าช้าของสายการบนิ, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบติัเหตุ, ปญัหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ใน
การเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังนี้เพ่ือค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากท่ีสดุ 

15. สถานท่ีท่องเท่ียวท่ีระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปดิท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ใน
เอกสารของสถานท่ีนั้น ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพ่ือให้ท่านสามารถเข้าชมได้   แต่ในกรณท่ีีมเีหตุล่าช้าหรือเหตุอ่ืนใดเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่
สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวได้ โดยมใิช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิ์ไมคื่นเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเนื่องจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัว
นักท่องเท่ียวเอง 

17. ของก านัลต่าง ๆ ท่ีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วม
เดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไมก็่ได้ตามอัธยาศยั 

18. ต าแหน่งท่ีนั่งบนเครื่องบนิเปน็ไปตามเง่ือนไขต๋ัวเครื่องบนิแบบหมูค่ณะของสายการบนิต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไมส่ามารถเลือกต าแหน่งท่ีนั่งได้เอง ท้ังนี้บริษัทฯ จะพยายามจัด
ท่ีนั่งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีท่ีสดุภายใต้ลักษณะต าแหน่งท่ีนั่งแบบหมูค่ณะท่ีสายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดีท่ีได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดินทางท่ีเชื่อมั่นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเท่ียวพักผ่อนแบบหมูค่ณะ และเข้าใจ
ถึงวิถีชีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป 

20. เมื่อท่านจองทัวรแ์ละช าระมัดจ าแล้ว หมายถึงท่านยอมรบัในข้อความและเง่ือนไขทีบ่รษัิทฯ แจ้งแล้วข้างต้น 
 


