
LEELA BUSAN-SEOUL EXCLUSIVE  
ท่านสามารถก าหนดวันออกเดินทางเองได้ทุกวัน



DAY 1 เดินทางเข้าสู่ห้วงเวลาแห่งความสุขอย่างสมบูรณ์แบบ  
บินลัดฟ้าด้วย “สายการบนิไทย”

21.30 น.  ลีลาวดี ฮอลิเดย์ เรียนเชิญท่านที่จุดนัด ประตูทางเข้า 2 เคาน์เตอร์ C พบกับเจ้าหน้าที่
บริษัทลีลาวดี - ฝ่ายขาย คอยดูแลความพร้อมด้านเอกสาร รวมถึงส่งท่านเข้าสู่ช่วงเวลาแห่ง
ความสุข

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

DAY 2

07.10 น.  เดินทางถึงสนามบินเมืองปูซาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง



อุทยานยงดูซาน 
อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) ตั้งอยู่ในตัวเมือง ปูซาน และเป็น “ยงดูซาน”
หนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด ที่มาของชื่อ “ยงดูซาน” นั้น มาจากลักษณะ
รูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเลเพื่อป้องกันและก าจัด
ศัตรูที่มาจากทะเลนั่นเองบริเวณของอุททยานประกอบไปด้วยสวนสวยที่มีพรรณไม้
กว่า 70 สายพันธุ์, ศาลเจ้าที่สร้างขึ้นโดยชาวญี่ปุ่นในยุคล่าอาณานิคมของญี่ปุ่น , 
อนุสาวรีย์ Cheokhwabi, Chunghontap ,อาคารอนุสรณ์เพื่อร าลึกถึงเหยื่อใน
สงครามเกาหลี, อนุสาวรีย์ของนักศึกษาที่ต่อต้านรัฐบาลในเหตุการณ์ปฏิวัติ 4.19, 
รูปปั้นของนายพล Lee Susin ผู้บัญชาการทหารที่ดีที่สุดในสมัยราชวงศ์โชซอน
(1392-1910) และพิพิธภัณฑ์เครื่องดนตรี

และสวนแห่งนี้ยังเป็นที่ต้ังของปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ซึ่งเป็นสถานที่นิยม
อีกแห่งหนึ่งของปูซาน ส าหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึกและ
งานหัตถกรรมแบบดั้ง เดิมของเกาหลี เช่น มาสก์ ,  พวงกุญแจ, กระ เป๋า , 
เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่น ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิว
ทิวทัศน์ของเมืองปูซาน ที่สวยงามทั้งในยามกลางวัน และยามค่ าคืน



BEOMEOSA
TEMPLE

วัดเบียวเมียวซา เป็นวัดเก่าแก่อยู่ที่เชิงเขากอมจองซาน (Geumjeongsan) ใกล้กับใจกลางเมอืงปซูาน 
เป็นหนึ่งใน 3 วัดหลักของเกาหลีใต้ เป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางว่า เป็นสถานีฝึกฝนการปฏิบัติ
ธรรมแบบพระ หรือที่เรียกกว่า Temple Stay ซึ่งจะแบ่งออกเป็น 2 แบบ คือแบบฝึกฝนและแบบ
สบายๆ แบบแรกผู้เข้าร่วมจะได้ประสบการณ์คล้ายกับการเป็นพระ  ในการใช้ชีวิตประจ าวัน ตั้งแต่การ
กิน และการสวนมนต์จนถึงการท าสมาธิแบบเซน ถ้าเป็นแบบสบายๆจะเป็นการดื่มชาแล้วสนทนากับพระ
หรือการฝึกท าสมาธิแบบเซนสั้นๆ

มื้อเที่ยง : บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ด้วย โอซัมบุลโกกิ 



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

Haeundae Beach

Gwangan Bridge

สะพานคังอัน หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล ที่
เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม อีกทั้งยังเป็นสะพานข้าม
ทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ถือเป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของเมืองปูซาน 
บริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช ยามค่ าคืนสะพานแห่งนี้ 
สว่างไสวไปด้วยไฟ ที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก



ฮันจองซิก เป็นมื้อเต็มโต๊ะที่จัดอาหารมาเป็นชุด จุดก าเนิดอยู่ที่ในวังหรือ
บ้านปกติจะเริ่มต้นเสิร์ฟจานเรียกน าย่อยเป็นของเย็น ตามด้วยพวกข้าวต้ม
หรือโจ๊ก ต่อด้วยอาหารจานหลักซึ่งมีท้ังของต้ม ของทอด ของย่าง ของ
นึ่งหรือของหมัก รวมถึงหม้อไฟ และปิดท้ายด้วยเครื่องดื่มของหวาน
พื้นเมือง หรือของหวานอื่นๆ ซึ่งชุดอาหารที่เสิร์ฟนั้นจะแตกต่างกันไปตาม
ฤดูกาลและภูมิภาค

HANJEONGSIK

มื้อค่ า บริการอาหารท่านด้วย...



ที่พัก : LOTTE  HOTEL หรือเทยีบเทา่
โรงแรมระดับมาตรฐานของลีลาวด ีพร้อมมูลด้วยการบริการระดับพรีเมี่ยม และสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายในห้องพักจากแบรนดด์ัง และ

ภายนอก เช่น สปา สระว่ายน้ ากลางแจ้ง ฟิตเนส ฯลฯ ตั้งอยู่ย่านช้อปปิ้งชีอ่ดังของเมอืง



DAY 3

ตลาดปลาจากัลชี   เป็นตลาดปลาและ
อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี และยัง
เป็นอีกหนึ่งแลนมาร์คของเมืองปูซานอีก
ด้วย โดยมีคนขายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงที่
เรียกกันว่า “Jagalchi Ajumma” ที่แปลว่า
คุณป้าจากัลป์ชี (แปลตรงตัวคือ ผู้หญิง
วัยกลางคนที่ แต่งงานแล้ว )และ ยังเป็น
สถานที่ส าหรับลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ 
เ ช่ น  เนื้ อปลา หอย กุ้ ง  ปู  หรือ เนื้ อ
ปลาวาฬก็มีขาย และภายในตลาดก็จะมี
ร้านอาหารทะเลสดๆ ขายให้ลองชิมกันด้วย 
นอกจากนี้ยังจะได้เห็นวิถีชีวิตจริงๆ ของ
ผู้คนในเมืองปูซานอีกด้วย

Korea Style

JAGALCHI FISH 
MARKET

เช้า   บริการอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก 



เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี                       
ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ิและสวยงาม เหมาะส าหรับการมา
ชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า และมักเป็นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมา
อธิษฐานขอพรในวันขึ้นปีใหม่

HAEDONG YONGGUNGSA  TEMPLE

เป็นย่านดังที่ใช้ในการจัดงานแสดงภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน ถูก
พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับงานนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมาจน
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่ย่าน BIFF นี้มี โรงภาพยนตร์อยู่
มากมาย ที่จะน าภาพยนตร์ที่หายากหรือภาพยนตร์ที่ยังไม่ได้ฉายที่ไหนมา
เ ปิ ด ฉ า ย ที่ นี่ ก่ อ น  แ ล ะ ไ ม่ ไ ด้ มี เ พี ย ง แ ต่ โ ร ง ภ า พย นต ร์ เ ท่ า นั้ น                                                         
แต่ ยั งมี ร้ านค้ า  ร้ านอาหาร  ศู นย์ ก ารค้ า แล ะอื่ นๆ  อี กมากมาย                                                                   
เรียกว่ากลายเป็นย่านเกิดใหม่ของเมืองปูซานเลยทีเดียวในช่วงที่จัดเทศกาล
งานภาพยนตร์นานาชาติ ที่นี่จะมีการประดับตกแต่งด้วยไฟตามถนน และ
การแสดงโชว์ต่างๆ อีกด้วย

BIFF SQUARE



เท่ียง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร
: บริการอาหารท่านด้วย Kalbi 

ปิ้งย่างสไตส์เกาหลี

“ KALBI ”



หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ได้รับการ 
ขนานนามว่าเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลี
ถนนหนทางทีนี่ถูกตกแต่งด้วยภาพ 
แนวกราฟฟิตี้ บ้านเรือนหลายหลัง
เปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่ แต่
หลายหลังยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ 
ที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่ายท า
รายการ Running Man รายการชื่อ
ดังของเกาหลี 

GAMCHEON 
CULTURE VILLAGE



SHABU 
SHABU
มื้อค่ า : บริการอาหารท่าน
ด้วยชุดเชตชาบูเกาหลี



ที่พัก : LOTTE  HOTEL หรือเทยีบเทา่
โรงแรมระดับมาตรฐานของลีลาวด ีพร้อมมูลด้วยการบริการระดับพรีเมี่ยม และสิ่งอ านวยความสะดวกทั้งภายในห้องพักจากแบรนดด์ัง และ

ภายนอก เช่น สปา สระว่ายน้ ากลางแจ้ง ฟิตเนส ฯลฯ ตั้งอยู่ย่านช้อปปิ้งชีอ่ดังของเมอืง



DAY 4
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

สู่ .. หมู่บ้านบุกชอนฮันอก หมู่บ้านดั้งเดิมของเกาหลีที่มีประวัติยาวนานที่
เรียกว่า ฮันอก (Hanok) เพราะตั้งอยู่ระหว่างพระราชวังเคียงบกกุง หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตั้งของบ้านแบบดั้งเดิมกว่าร้อยหลัง 
และ เป็นที่ เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของเมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่า
ประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตั้งแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มี
อายุกว่า 600 ปี

น าท่านเดินทางสู่กรุงโซลโดยรถไฟความเร็วสูงหรือ KTX
(ใช้เวลาในการเดินทาง ประมาณ 3 ชั่วโมง )

Cosmetic Duty Free Shop                  
สถานที่รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังของเกาหลี และ เครื่องส าอางค์ชั้น

น าต่างๆ มากมาย ที่ท่านจะได้เลือกซื้อในราคาสุดพิเศษ 



บริการท่านดว้ยไก่ตุ๋นโสม หรือ ซัมแทคงั
ของขึ้นชื่อตั้งแต่ยุคสมัยราชวงศ์โชซอนมีต้นต ารับมาจากในวัง 
เป็นเมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบ ารุงก าลังและเสริมสุขภาพ 
ซึ่งมีกรรมวิธีการประกอบอาหาร คือ ใช้ไก่ที่มีอายุ 45 วันพอดี
มาใช้ในการตุ๋น โดยใส่ข้าว โสมอายุ 2 ปี พุทราแห้ง กระเทียม          

ลงไปในตัวไก่ จากนั้นน าไปต้ม จนสุกจึงน ามาเสิร์ฟท่านละ 1 ตัว 
พร้อมบริการท่านด้วยชา และ เหล้า 1 ถ้วย เพื่อให้อาหารมี

รสชาติมากยิ่งขึ้น

เที่ยง : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร SAMGYETANG



จากนั้นน าท่านเข้าสู่กรุงโซล น าท่านสู่ย่านช้อปปิ้งบริเวณด้านหน้าของมหาวิทยาลัยฮงอิก (Hongik University) จึงเป็น
ศูนย์รวมเด็กวัยรุ่นและเด็กมหาวิทยาลัย เป็นอีกเส้นหนึ่งที่มีบรรยากาศโรแมนติกอีกทั้งยังมี
ร้านกาแฟที่เป็นเอกลักษณ์ แกลเลอรี่ ร้านค้าจ าหน่ายสินค้าแฟชั่น คลับ ตลาดศิลปะ และ
ร้านอาหารที่น่าสนใจในหมู่วัยรุ่นอายุ 20-30 ปีที่นิยมมาเดินเล่น ให้อิสระท่านในการเลือก
ซื้อช้อปปิ้งเสื้อผ้า หรือจะแวะชิมร้านกาแฟเก๋ๆในย่านนี้

HONGDAE



จากนั้นน าท่านเดินทางเข้าสู่ที่พักด้วยโรงแรมระดับมาตรฐานของลีลาวดี

ค่ า : บริการอาหารท่าน ณ ภัตตาคาร           
เราขอบริการท่านด้วย BUFFET KING CRAB

“บุฟเฟ่ต์ขาปู” พร้อมบริการอาหารของเกาหลี ญี่ปุ่น จ าพวก ซูชิหน้าต่างๆ 
อูด้ง ฯลฯ และจีน ตามแต่ท่านเลือกสรร ผลไม้ตามฤดูกาล และของหวานท่ี
ตกแต่งไว้อย่างสวยงาม พร้อมเครื่องดื่มชาพื้นเมือง น้ าผลไม้ตามฤดูกาล 



ที่พัก 
Four Points by Sheraton Seoul 

หรือเทียบเทา่
โรงแรมระดับมาตรฐานของลีลาวดี พร้อมมูลด้วยการบริการระดับพรีเมี่ยม และสิ่ง
อ านวยความสะดวกทั้งภายในห้องพักจากแบรนด์ดัง และภายนอก เช่น สปา สระว่ายน้ า
กลางแจ้ง ฟิตเนส ฯลฯ



Garosu gill

Shopping

Duty Free
จุดช้อปสิ้นค้าปลอดภาษีนานาชนิดทั้งแบรนด์เนม
ต่างชาติ และสินค้าเกาหลี ที่รวมรวมไว้ให้คุณได้
เลือกช้อปตามใจชอบ แล้วน าท่านสู่ Cosmetic 
Duty Free Shop สถานที่รวมเครื่องส าอาง    
แบรนด์ดังของเกาหลี และ เครื่องส าอางค์ชั้นน า
ต่างๆ มากมาย ที่ท่านจะได้เลือกซื้อในราคาสุด
พิเศษ 

DAY 5
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

วันที่ห้าของการเดินทาง

กาโรซูกิล แหล่งรวมแฟชั่น คาเฟ่ สุดฮิปของชาว 
เกาหลี ถนนท่ีมีครบทุกรส ทั้งร้านเสื้อผ้า รองเท้า 
เครื่องประดับ ในแบบที่เรียกว่าฮิป ยูนิคสุดๆ ซึ่ง
ส่วนใหญ่จะเป็นร้านของเหล่านักออกแบบที่มี
ชื่อเสียงและนักออกแบบอิสระรุ่นใหม่ของเกาหลีไป
จนถึงสินค้าแบรนด์ เนม รวมถึงคาเฟ่ต์  และ
ร้านอาหารที่อยู่บนถนนเส้นนี้ที่ตกแต่งร้านได้
อย่างสร้างสรรค์และมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น



เที่ยง : บริการอาหารท่านด้วย
JIMDAK รสชาติคล้ายพะโล้ แต่มีรส
เค็มและเผ็ดกว่า ส่วนประกอบหลักคือ
ไก่ วุ้นเส้น มันฝรั่งและน้ าซอสสูตร
เฉพาะ



MYEONGDONG

Shopping

MYEONGDONG ตลาดเมียงดง ศูนย์รวมแฟชั่นของวัยรุ่นชาวเกาหลีที่เต็มไปด้วย
สีสันจากการ แต่งกายและ  ตึกสูงที่ตั้งอยู่โดยรอบ ระหว่างทางเต็มไปด้วยร้านเสื้อผ้า 
เครื่องประดับ รองเท้า กระเป๋า และ เครื่องส าอางทั้ง Local Brand และ Inter Brand 
รวมถึงร้านกาแฟ และ ภัตตาคารที่ตกแต่งอย่างน่ารัก เพื่อเอาใจวัยรุ่น 



จากนั้นน าท่านสู.่..... สนามบินอินซอน ประเทศเกาหลีใต้
21.25 น.   เดินทางกลับสู่ประเทศไทย ด้วยเที่ยวบิน TG 655 พร้อมรับการบรกิารอาหารและเครื่องดื่ม
จากพนักงานต้อนรับของสายการบนิไทย
01.20 น.   เพียงชั่วครู่บินลงสู่ภาคพืน้สนามบนิสุวรรณภูม ิพรอ้มกบัความรู้สึกสุดแสนพเิศษและ
ประทับใจกับการทอ่งเที่ยวที่ทางลีลาวดีตั้งใจมอบให้ 

ลีลา ... ที่เป็นตัวคุณ
ลีลาวดี ฮอลิเดย์

ซุปเปอร์มาเกต็  แหล่งละลายเงินวอนแห่งสุดท้ายของการเดินทาง หากท่านที่ก าลังหาของฝากที่นี่ถือว่ามีครบทั้งหมดทั้ง
สาหร่ายรสต่างๆ มาม่าเกาหลี ขนมช็อคโกแลต อุปกรณ์เครื่องเงินเครื่องส าอาง เสื้อผ้า และ อื่นๆ



ประเภทผู้เดินทาง
อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผู้เดินทาง
4 ท่าน 6 ท่าน 8 ท่าน

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

119,800.-
118,800.-
117,800.-
118,800.-
21,000.-
20,000.-

109,800.-
108,800.-
107,800.-
106,800.-
21,000.-
20,000.-

99,800.-
98,800.-
97,800.-
96,800.-
21,000.-
20,000.-

**อัตราคา่บรกิารส าหรบัจ านวนผูเ้ดินทาง ตามที่ก าหนด 
**หากมจี านวนผูเ้ดินทางไมค่รบตามก าหนด ทางบรษิทัขอสงวนสทิธิใ์นการเพิม่ค่าบรกิาร
**อัตราคา่บรกิารส าหรบัสมาชกิ สมาชิกบัตรหลักลดทา่นละ 2,000 สมาชิกบัตรเสรมิลดทา่นละ 1,000.-

อัตราค่าบริการ



อัตรานี้รวม
• ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ โดยสายการบินที่ระบุตามรายการ พร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
• ค่าโรงแรมที่พัก 3 คืน (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่ารถรับส่งระหว่างน าเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
• ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ได้ระบุในรายการ, ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี, 
• มัคคุเทศก์ของบริษัทจากกรุงเทพฯที่คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบัติเหตุตลอดการเดินทาง ในวงเงิน 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุในวงเงิน 300,000 บาท

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





หมายเหตแุละเงือ่นไขในการรบับริการ
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีเ่คยเดินทางแล้วมีประวัติความประพฤตไิมน่า่รัก หรือมีพฤติกรรมเป็นทีร่ังเกยีจของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื่มสุราบนรถ, ก่อ

เสียงร าคาญรบกวนผู้อ่ืน, หรือพยายามสร้างความวุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทั้งนี้เพ่ือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีอายุครรภ์เกนิ 4 เดือน ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกในครรภ์

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางทีม่ีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอ่ืนเพ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจ
ไม่สะดวกในการเดินทางส าหรับท่านทีต่อ้งใช้รถเข็น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

•
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่มีเด็กทารกอายุต่ ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้วย (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพื่อหาข้อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ 

ต้องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้เดินทางท่านอื่น ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตวั

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที่เปน็พระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบางเส้นทาง ยกเว้นทัวร์คณะส่วนตัว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกสิทธิประโยชนข์องท่านทีจ่องทวัร์ไว้แล้ว แต่ไม่ช าระเงินมัดจ าภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปทีแ่จ้งชื่อรอไว้ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอ่ืน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มผู้ีเดินทางต่ ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อนเดินทางไมน่้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนหากท่าน
ต้องการ

• ในกรณีที่ท่านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินคา่ใช้จ่าย 
• โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน ขอหักร้อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
• หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
• ในกรณีที่ท่านขอเปลี่ยนตวัผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในก าหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการย่ืนวีซ่าและค่าเปลี่ยนชื่อตัว๋เครื่องบินเทา่นั้น 

เว้นแต่ตั๋วเครื่องบินทีไ่มอ่นุญาตให้เปลี่ยนชื่อหรือคืนตั๋ว



• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าธรรมเนียมการย่ืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยื่นวีซ่าแล้ว

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการท่ีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดนิทางเขา้หรอืออกจากประเทศใด ๆ อันเน่ืองมาจากเหตุผลส่วนตัวของทา่นผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ่งของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสีย รวมถึงการท่ีมิได้เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเที่ยวบิน

• ส าหรับท่านผู้เดินทางที่ประสงค์จะซื้อตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศเพิ่มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือด าเนินการใด ๆ ที่ก่อให้เกิดค่าใช้จา่ย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื่อขอค ายืนยันส าหรบัการออกเดนิทางของทวัร์น้ันๆ หาก
ท่านผู้เดินทางซื้อตั๋วหรือช าระค่าใช้จา่ยใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดังกล่าว แล้วต่อมาทัวร์น้ัน ๆ ไม่สามารถออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบส าหรับคา่ใชจ้่ายท่ีเกดิขึ้น

• บริษัทฯ จะส่งก าหนดการท่องเที่ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเห็นว่ารายการท่องเที่ยวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปล่ียนแปลงของโรงแรมทีพ่ัก หรือการ
ปรับเปล่ียนรายการท่องเที่ยวใด ๆ  ท่านมีสิทธ์ิขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออกเดินทางไม่น้อยกว่า 5 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณีที่
เกิดเหตุจ าเป็นหรือสุดวสัิย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน, การนัดหยุดงาน, การประท้วง, การจลาจล, ภัยธรรมชาติ, อุบัติเหตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม ท้ังน้ีเพื่อ
ค านึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านใหม้ากที่สุด

• สถานท่ีท่องเท่ียวที่ระบใุนรายการได้รวมค่าเข้าชมไวแ้ล้ว หากในวันเดินทาง สถานท่ีท่องเท่ียวดังกล่าวปิดท าการ  บริษัทฯ จะคืนเงินค่าเขา้ชมให้แก่ท่านตามท่ีระบุไว้ในเอกสารของสถานท่ีนัน้ ๆ หรือจะสลับปรับเปล่ียนรายการเพื่อให้ท่านสามารถเข้า
ชมได้   แต่ในกรณีที่มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอืน่ใดเกดิขึ้นระหว่างการเดินทางท าให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานท่ีท่องเที่ยวดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน

• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินของท่าน อันเน่ืองจากการโจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเที่ยวเอง

• ของก านัลต่าง ๆ ที่บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่านสามารถเลือกใช้ของก านัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกบัคณะทัวร์หรอืไม่ก็ได้ตามอธัยาศยั

• ต าแหน่งที่น่ังบนเคร่ืองบินเป็นไปตามเง่ือนไขตั๋วเครือ่งบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือกต าแหน่งที่น่ังได้เอง ทั้งนี้บริษัทฯ จะพยายามจัดที่น่ังให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที่สุดภายใต้ลักษณะ
ต าแหน่งที่น่ังแบบหมู่คณะที่สายการบินจัดให้มา

• บริษัทฯ ขอต้อนรับและมีความยินดีท่ีไดใ้ห้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางท่ีเชือ่ม่ันในมาตรฐานของบรษิัทฯ ซึ่งประสงค์จะเดินทางไปท่องเที่ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถึงวิถีชีวิตตลอดจนวันนธรรมของประเทศท่ีท่านได้เดินทางไป

• เมื่อทา่นจองทวัรแ์ละช าระมดัจ าแลว้ หมายถงึทา่นยอมรบัในขอ้ความและเงือ่นไขทีบ่รษิทัฯ แจ้งแลว้ขา้งตน้


