ชมดอกชากุระบาน ณ เมืองจินแฮ จุดชมซากุระยอดฮิตของเกาหลี

วันที่ 1
วันที่ 2
วันที่ 3
วันที่ 4

โปรแกรมการท่องเที่ยว
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
สนามบินนานาชาติกิมแฮ – ชมซากุระ ณ เมืองจินแฮ – สะพานเดินทะเล SONGDO – โบสถ์
JUKSEONG
วัดแฮดง ยงกุงซา – น้ ามันสนเข็มแดง – ศูนย์เครื่ องสาอางค์ – APEC HOUSE – ทางเดินลอยฟ้ า โอร
ยุคโด – สวนยงดูซาน – ปูซานทาวเวอร์
ศูนย์โสม – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ศูนย์สมุนไพร – ดิวตี ้ฟรี – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – กรุงเทพฯ
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วันแรก

กรุงเทพ

……. น.

คณะพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้ าที่ …. แถว ….. สายการบิน จินแอร์
เจ้ าหน้ าทีจ่ ากบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ ท่านก่อนขึน้ เครื่อง

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติกิมแฮ – ชมซากุระ ณ เมืองจินแฮ – สะพานเดินทะเล SONGDO – โบสถ์
JUKSEONG

…… น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน จินแอร์
(ทางบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง)
ถึง สนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

…… น.

หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย พาท่านเดินทางไปยัง
เมืองจินแฮ เมืองเล็กๆ ที่โด่งดังจากเทศกาลชม ดอกพ็อตกต หรื อ
ซากุระเกาหลี อันดับ 1 ของเกาหลีใต้ สาเหตุที่เมืองจินแฮได้ รับความ
นิยมในเรื่ องดอกพ็อตกต ก็เนื่องจากทังเมื
้ องมีต้นพ็อตกตปลูกกว่า 2
แสนต้ น ตามถนนหนทาง สวนสาธารณะหรื อบนเขา ในช่วงฤดูใบไม้ ผลิ
ทังเมื
้ องจะเปลี่ยนเป็ นสีชมพู และจะบานเร็วกว่ากรุงโซลเป็ นเวลา 1 อาทิตย์ ดังนันนั
้ กท่องเที่ยวจากทัว่ สารทิศ จึงแวะ
เวียนมาเที่ยวกันเป็ นจํานวนมาก เป็ นสัญลักษณ์แห่งการเริ่มฤดูกาลที่อบอุ่นของชาวเกาหลีใต้
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูบุลโกกิ (หมูผัดซอส)
แล้ วพาท่านชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way อยู่ในบริเวณของ
ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นันแปลว่
้
าเกาะสน เพราะ
ชายหาดนี ้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็ นแลนด์มาร์ คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัว
สะพานยื่นออกไปในทะเล เปรี ยบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาว
ยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื ้นของสะพานสามารถมองเห็น นํ ้าทะเลผ่าน
กระจกนิรภัย สกายวอร์ คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้ าง
ทางมองเห็นวิวทิวทัศน์ สวยงาม นอกจากนี ้ยังเป็ นที่ถ่ายทํารายการ เช่น We
Got Married ทําให้ เป็ นที่นิยมอย่างมากสําหรับคนเกาหลี
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จากนันพาทุ
้
กท่านเดินทางสู่ โบสถ์ JUKSEONG เป็ นโบสถ์หรื อคริสตจักร ที่สวยที่สดุ ในเมืองปูซานแห่งหนึ่ง โบสถ์แห่งนี ้อยู่ตดิ
ริมทะเล เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สทิ ธิ์ ที่ชาวเมืองปูซานนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โบสถ์แห่งนี ้ได้ รับการประดับประดา
ตกแต่งทังภายในและ
้
ภายนอก ด้ วยศิลปะผสมผสานอย่างสวยงาม มีคณ
ุ ค่าทังทางด้
้
าน ศิลปะ ด้ านความสวยงาม และด้ าน
จิตใจ วิวทิวทัศน์โดยรอบ ตัวโบสถ์ งดงามตามธรรมชาติมีโขดหินลักษณะแปลกตาและล้ อมรอบด้ วยทะเลเป็ นสถานที่ที่ไม่
ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน
เย็น

รับประทานอาหารค่า (2) เมนู ซัมเกทัง (ไก่ ต๋ นุ โสม)
จากนันนํ
้ าท่านเข้ า สูท่ ี่พกั เมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่ า

วันที่ 3
เช้ า

วัดแฮดง ยงกุงซา – นา้ มันสนเข็มแดง – ศูนย์ เครื่องสาอางค์ – APEC HOUSE – ทางเดินลอยฟ้า โอร
ยุคโด – สวนยงดูซาน – ปูซานทาวเวอร์
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
จากนันพาท่
้
านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) ตังอยู
้ ่บนชายฝั่ งตะวันออกเฉียงเหนือของ
เมืองปูซาน เป็ นวัดที่สร้ างบนเหล่าโขดหินริ มชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มกั จะสร้ างอยู่ตาม
เชิงเขา วัดแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่ง
ราชวงศ์ Goryeo จากนันในปี
้
1970 ถูกฟื น
้ ฟูและปรับปรุงอีกครัง้ ด้ วยความพิถีพถิ นั เพื่อให้ คงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์และความ
งดงามแบบดังเดิ
้ ม จากประตูซ้ มุ มังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสูท่ างเดินและบันไดหิน 108 ขัน้ เป็ นจุด
สําหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงไปสูบ่ ริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์ สีดา ซึ่งตัง้
ตระหง่านอยู่บนโขดหิน และเมื่อเดินไปตามสะพานที่ทอดเข้ าสูบ่ ริเวณตัววัด ที่ประกอบไปด้ วยวิหารและศาลาเรี ยงราย
ลดหลัน่ กันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้ านหน้ าของวิหารหลัก มีเจดีย์สงู 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความ
สนุก, ความโกรธ, ความเศร้ า และความสุข นอกจากนี ้ ภายในวัดยังมีองค์เจ้ าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทอง
อร่าม, ศาลเจ้ า และอื่นๆ วัดแห่งนี ้เป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์และสวยงาม เหมาะสําหรับการมาชมพระอาทิตย์ขึ ้นในยามเช้ า
และมักเป็ นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมาอธิษฐานขอพรในวันขึ น้ ปี ใหม่ สําหรับในช่วงเดือนเมษายน
นัน้ วัดจะดูสดชื่นและสวยงามไปด้ วยบรรดาดอกซากุระที่บานสะพรั่ง และในวันสําคัญทางศาสนาพุทธ คือ วันวิสาขบูชา
ซึ่งวันประสูตขิ องพระพุทธเจ้ านัน้ วัดแห่งนี ้จะถูกประดับประดาด้ วยโคมไฟหลากสี ซึ่งดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง
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แล้ วนําท่านเข้ าชม
นา้ มันสนเข็มแดง (Red Pine) มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและนํ ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิด เส้ น
เลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้ างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมติ ้ านทานและทํา ให้ อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลัง
เป็ นสิง่ ที่ได้ รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ ศูนย์ เครื่องสาอางค์ ประเภท
เวชสําอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลี ร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้ า เครื่ องสําอางค์ หลากหลายแบ
รนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี ้ยังมีครี มที่โด่งดัง อาทิเช่น ครี มเมือกหอยทาก ,
เซรั่มพิษงู , ครี มโบท็อก , Aloevera Gel . ครี มนํ ้าแตก , BB Cream , etc
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนูบบิ มิ บับ (ข้ าวยาเกาหลี)
แล้ วพาท่านเยี่ยมชม นูรี มารู ตังอยู
้ ่ที่ทะเลแฮอุนแด เป็ นอาคาร APEC ที่ใช้ ในการประชุม สุดยอดผู้นําเอเปก ครัง้ ที่ 13 ในปี
2005 เป็ นอาคารที่ถกู ออกแบบมาเป็ นพิเศษ อาคารทังหมดใช้
้
กระจกกันกระสุน หากมองจากอาคาร ออกมาแล้ ว จะ
สามารถเห็นวิวของสะพานควางอันได้

นําท่านชมวิว Oryukdo Island หรื อ หมูเ่ กาะออยุคโดเรี ยงตัวกันออกจากฝั่ งไปทางตอนใต้ ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้
ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครัง้ จะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครัง้ จะเห็น 6 เกาะ ขึ ้นอยู่กบั นํ ้าขึ ้นนํ ้าลง ทําให้ ได้ ชื่อว่า ออยุคโด ที่
แปลว่า 5 6 เกาะ เป็ นเกาะที่เป็ นหินทังหมดเป็
้
นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ที่ใหญ่ที่สดุ ที่มีคนอยู่อาศัย และ
มีประภาคารตังอยู
้ ่ ประกอบไปด้ วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ที่มีประภาคารอยู่ นอกจากนี ้มี
ทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้ างจากหน้ าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื ้นที่ทําด้ วยกระจกหนา 50 mm
เคลือบด้ วยสารกันกระสุนเพื่อเพิม่ ความปลอดภัยเข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็ นเส้ นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้
ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ ้นได้ ที่นี่เป็ นอีก หนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ ้นอยู่
กับสภาพอากาศ) จากนันพาท่
้
านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตังอยู
้ ่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park)
เป็ นอุทยานแห่งชาติ ตังอยู
้ ่บนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี ้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น
Landmark สําคัญของเมือง สําหรับชันแรกของหอคอย
้
เป็ นบริเวณขายของที่ระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดังเดิ
้ มของ
เกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่ องปั น้ ดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนมากจะเป็ นคูร่ ัก ทัง้ ชาวเกาหลี
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และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คูร่ ักส่วนมากจะเตรี ยมกุญแจ มาคล้ องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความ
เชื่อว่าคูร่ ักที่ได้ มาคล้ องกุญแจที่นี่จะรักกัน ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนด้ านบนสุดของหอคอยเป็ นจุด
สําหรับชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์)
เย็น

วันที่4
เช้ า

รับประทานอาหารคา่ (5) เมนู BBQ Buffet ณ ร้ าน Jagalchi Buffet
จากนันนํ
้ าท่านเข้ า สูท่ ี่พกั เมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่ า

ศูนย์ โสม – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – ศูนย์ สมุนไพร – ดิวตีฟ้ รี – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
จากนันนํ
้ าท่านสู่ ศูนย์ โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี ้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ น
โสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ภายในจะมีเจ้ าหน้ าที่ให้ ความรู้เกี่ยวกับต้ นโสมและการปลูกโสม พร้ อมอธิบาย คุณสมบัตแิ ละ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ และราคาถูก กลับไปบํารุงร่างกาย หรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่
ที่ท่านรักและนับถือ พาท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรื อเรี ยกว่า “Korea’s Santorini (ซาน
โตรินี่เกาหลี)โดยชื่อเรี ยกนี ้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมูบ่ ้ านวัฒนธรรมคัมชอน หมูบ่ ้ านที่ตงอยู
ั ้ ่บน เนินเขา เรี ยงตัว
สลับกันไปมาสีสนั สดใส ในอดีตหมู่บ้านนี ้เคยเป็ นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี ้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี
ได้ สง่ เสริ มการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้ น่าอยู่มากยิ่งขึ ้น โดยปรับเปลี่ยน หมูบ่ ้ านคัมชอนให้ มีสี
สันโดดเด่นด้ วยการทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบ้ าน ให้ ดสู ดใส น่ารัก บ้ านเรื อน หลายหลังเปลี่ยนเป็ นสตูดโิ อและ
แกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้ านขายสินค้ า ทังสิ
้ นค้ าพื ้นเมือง สินค้ าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้ านกาแฟ และได้ โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่ อง
ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึงทําให้ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน แห่งนี ้เป็ นที่ร้ ูจกั มีนกั ท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศ
มาเที่ยวกันมากขึ ้น
Running Man

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูชาบูชาบู
จากนันนํ
้ าท่านชม ร้ านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นสมุนไพร
เมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสําหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ า ชา กาแฟ
นํ ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนัง ของตับ หรื อไต ช่วยให้ ตบั
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หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น ซึ่งยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่างกายของท่านเอง นําท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ดิวตีฟ้ รี ( Duty
Free Shop) ที่นี่มีสน
ิ ค้ าปลอดภาษีชนนํ
ั ้ าให้ ท่านเลือกซื ้อ มากมายกว่า 500 ชนิด นํ ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสําอาง กระเป๋ า
นาฬกิ า เครื่ องประดับ หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ จากนันพาท่
้
าน
เดินทางสู่ ร้ านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้ าวพอง ช็อคโกแล
ตส้ ม กิมจิ ส้ มอบแห้ ง มาม่า วุ้นเส้ น รวมไปถึงของใช้ ในครัวเรื อน เช่น ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้ า
เครื่ องสําอางชันนํ
้ า Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ ท่านได้ เลือกซื ้อมากมาย พร้ อมทังมี
้ บริการบรรจุกล่องตาม
เงื่อนไขของร้ าน

นําท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบิน จินแอร์

…… น.
…… น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

FLIGHT DETAILS
JINAIR
LJ012
LJ011

BKK- PUS
PUS -BKK

01.00 – 08.00
19.30 – 23.40

** หมายเหตุ ทางบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง **

อัตราค่าบริการ
เดือน

วันเดินทาง

สายการบิน

มีนาคม

22 – 25 , 26 – 29 มี.ค

JINAIR

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 15 ท่าน
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ผู้ใหญ่พัก
2 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี

15,900

พักเดี่ยว

6,900

อัตรานี้รวม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ด(ตัว๋ กรุ๊ป) ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่ พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้ อง)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 นา้ ดื่มท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง(ขึน
้ อยู่กับการผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนัน้ ))
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุค้ ม
ุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้ งเข้ า - ออกของบุคคลต่างด้ าวค่าวีซ่าเข้ าประเทศของบุคคลต่างด้ าว (ถ้ ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสําหรับบุคคลต่างด้ าว หรื อยื่นวีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร -เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้ องพัก และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
 ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเกินพิกด
ั (สายการบินกําหนดให้ ไม่เกินท่านละ 15กก)
 ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,500 บาท / ทิป / ท่ าน
 ค่าใช้ จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้ าของสายการบิน, เหตุสดุ วิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
 ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณี ท่ ีต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ










รายการ และราคาสําหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้ อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้ อมคณะ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครัง้ หนึ่ง หลังจากได้ สํารองทีน่ ั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมทีพ่ กั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมด หรื อบางส่ วน ในกรณีท่ ีผ้ เู ดินทางมิได้ รับอนุ ญาตให้ เดินทางเข้ า หรื อ
ออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ มีส่ ิงผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ นื
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ ีจะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วน ด้ วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การเปลี่ยนแปลงบริ การ
ของสายการบิน บริ ษัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วน ในกรณีท่ ผี ้ เู ดินทางไม่ ใช้ บริ การบางส่ วนหรื อทัง้ หมด โดยความสมัครใจของผู้
เดินทางเอง และ/หรื อไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
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บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ข้ นึ ้ อยู่กบั เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุ
สุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึนได้
้ ทังนี
้ ้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ ทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย หรื อจากอุบตั ิ เหตุต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ
กํากับเท่านัน้
บริ ษัทฯ จัดให้ เฉพาะลูกค้ าทีป่ ระสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทกุ วันเท่านัน้ หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ ทกุ วัน แค่สมัครมาร่ วมทัวร์ เพียงเพื่อ
การใช้ ตวั๋ เครื่ องบินและทีพ่ กั ในราคาพิเศษ
หากท่านไม่แจ้ ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริ ษัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยก
ท่ องเที่ยวเอง 300 USD
(ก่อนซื ้อทัวร์ จะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพือ่ ทางผู้จดั จะได้ คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)






เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
 หนังสือเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋าคนละ 15กก *.*.*.
เงื่อนไขการให้ บริ การ


1.

การจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทังหมดก่
้
อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชําระทังหมดก่
้
อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรื อชําระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อยกเลิก การเดินทาง)

ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั ้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
การยกเลิก
2.







ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 80% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ **

กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter Flight,
Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม

(HN) HI KOREA JINHAE 4 วัน 2 คืน (LJ)

