
 
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 13267 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

โปรแกรมเดนิทาง 
หอดูดาวชมซงแด  - สุสานกษตัริยแ์นมุล  -พระราชวงัดองกุงและทะเลสาบวอลรี  - พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติเคียงจู  

โบสถ ์Jukseong  - ล็อตเต ้เอาทเ์ลท -  ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - วดัแฮดง ยงกุงซา  - ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค ์ - หมู่บา้น

วฒันธรรมคมัชอน  - สะพานเดินทะเล  - นัง่กระเชา้ลอยฟ้า  - ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ -  เอเปค เฮา้ส์  - ดิวต้ีฟรี  - 

จุดชมววิ หมู่เกาะออยคุโด  - ศูนยโ์สม  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 29 พฤษภำคม – 12 กรกฎำคม 2562 

 

 

19.30-21.30  น  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสาร

ขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ  EASTAR JET  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้

หมายเลข …… โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรือ่ง

ของเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไม่

เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไมเ่กนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ปรง่ใสและสามารถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดทีท่ าจากสตัวไ์มว่่าเนื้อหม ูเนื้อววั ผกั 

ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 



 
 

 

 

22.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE922   

  *สงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงสำยกำรบิน เท่ียวบินโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

*สำยกำรบิน LOW COST ไม่เสริฟอำหำรบนเคร่ือง น ้ำหนักกระเป๋ำ 15 กิโลกรมั /ท่ำน/1ช้ิน 

 

 

 

06.30-09.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิมิแฮ  เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้(กรณุาปรบัเวลา

ของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลใีต)้  

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร   ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เมอืงปซูาน    

เช้ำ จากนัน้พาทุกท่านชม Cheomseongdae Observatory ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเคยีงจ ูโดย หอดดูาว

ชมซงแด เป็นหอดดูาวทีม่อีายเุก่าแก่ทีสุ่ดในเกาหลมีี

อายกุว่า 1,400 ปี เป็นสถานทีม่คีวามส าคญัมากใน

อดตี สรา้งขึน้ตัง้เเต่สมยัราชวงศซ์อนต๊อก เเห่งเเควน้

ชลิลา ซึง่มกีารประมาณการกนัว่าตัง้เเต่สมยัศตวรรษที ่

7 โดยมกีารสรา้งดว้ยหนิน ามาเรยีงซ้อนกนัเป้นชัน้ๆ 

ในลกัษณะของรปูขวด โดยมคีวามสงูถงึ 9.4 เมตร 

นบัว่าเป็นหอดดูาวทีม่คีวามเก่าเเก่อยา่งมาก ใชใ้นการ

สงัเกตดาวเพื่อพยากรณ์อากาศในอดตี เเละเเสดงใหเ้หน็ถงึเทคโนโลยทีีค่่อนขา้งจะล ้ายคุของชน

ชาตเิกาหลตีัง้เเต่ยคุโบราณ สภาพโดยรวมทัว่ไปของหอดดูาวนัน้ยงัมสีภาพทีด่อียูเ่เมจ้ะผ่าน

กาลเวลามานานเเลว้กต็าม  และไดถู้กยกใหเ้ป็น สมบตัแิห่งชาต ิประกาศไวเ้มือ่วนัที ่ 20 

ธนัวาคม  2505 

จากนัน้พาท่านเขา้ชม "สสุำนกษตัริยแ์นมลุ"(Gyeongju Royal Tomb Of King Naemul) พระ  

เจา้แนมลุเป็นพระราชาองคท์ี ่17 แห่งราชวงศช์ลิลา สุสานนี้เป็น

สุสานหลวงในราชวงศช์ลิล่า ตัง้อย ูณ เมอืงเคยีงจ ูภายในมสีุสาน

ขนาดใหญ่และขนาดเลก็ตามล าดบัชัน้ราชวงศแ์ละขนุนาง หลุมฝัง

ศพของกษตัรยิแ์นมลุมขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 22 เมตร สงู 53 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง หอดดูำวชมซงแด  - สสุำนกษตัริยแ์นมลุ  - พระรำชวงัดองกงุและทะเลสำบ

วอลรี  - พิพิธภณัฑส์ถำนแห่งชำติเคียงจ ู - โบสถ ์Jukseong  - ลอ็ตเต้ เอำทเ์ลท 

 

 



 
 

 

เมตร สุสานเเห่งนี้มคีวามสวยงามเเละเป็นอกีหนึ่งเเหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั 

น าท่านเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace Wolji Pond เป็นทีต่ ัง้ของ

พระราชวงัรอง และเป็นหอ้งจดัเลีย่งส าหรบังานส าคญัต่างๆของกษตัรยิแ์ละขุนนาง   ถูกสรา้ง

ขึน้ในปีที ่14 ในการปกครองของกษตัรยิม์ุนม ู แห่งอาณาจกัรชลิลา ภายในสระน ้าตัง้อยูใ่นใจ

กลางเมอืง ลกัษณะเป็นรปูทรงกลมขนาดใหญ่ มขีนาดเสน้ผ่าศูนยก์ลาง 200 เมตร และความสงู 

180 เมตร ประกอบไปดว้ยเกาะกลางน ้าขนาดเลก็ 3 เกาะภายในสระ ในปี 1974-1986 ไดท้ า

การระบายน ้าออก และท าการขดุปรบัปรงุใหมอ่กีครัง้ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งศกึษาตามโครงการ

ปรบัปรงุแหล่งประวตัศิาสตรใ์นเมอืงคยอ็งจ ูและขดุพบเครือ่งปัน้ดนิเผากว่า 80 ชิน้ทีม่ตีวัอกัษร 

“Wolji” (บ่อทีส่ะทอ้นดวงจนัทร)์ ถูกแกะสลกัไว ้ท าใหพ้บว่าชื่อดัง้เดมิของบ่อคอื  “Wolji ” ใน

ปัจจบุนัสถานทีแ่ห่งนี้จงึถูกเปลีย่นชื่อเป็น Donggung Palace และ Wolji Pond 

    

  

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ 

เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จน

เดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้

เมนูชาบูชาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิอง

น ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็

สามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

  พาทุกท่านชม Gyeongju National Museum พพิธิภณัฑ์

ก่อตัง้ขึน้ครัง้แรกในปี 1945 โดยเป็น  สาขาของพพิธิภณัฑแ์ห่งชาติ

เกาหล ีส าหรบัอาคารหลกัของพพิธิภณัฑถ์ูกสรา้งในปี 1968 และในปี 

1975 ไดร้บัการยกฐานะใหเ้ป็น “พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตเิคยีงจู” 

นบัเป็นพพิธิภณัฑข์นาดใหญ่ ทีเ่กบ็รวบรวมมรดกวฒันธรรมทาง

โบราณคดแีละประวตัศิาสตรข์องเมอืงเคยีงจไูวจ้ านวนมากทีสุ่ด 

โครงสรา้งของพพิธิภณัฑแ์บ่งออกเป็น 4 ส่วนไดแ้ก่อาคารจดัแสดงทางโบราณคด ีหอศลิป์ 

อาคารจดัแสดงเกีย่วกบัสระอานบัจ ีและสวนจดัแสดงกลางแจง้ 



 
 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ โบสถ ์

Jukseong เป็นโบสถห์รอืครสิตจกัร ทีส่วยทีสุ่ดใน

เมอืงปซูานแห่งหนึ่ง โบสถแ์ห่งนี้อยูต่ดิรมิทะเล เป็น

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีช่าวเมอืงปซูานนกัท่องเทีย่วนิยม

เดนิทางมาท่องเทีย่ว โบสถ์แห่งนี้ไดร้บัการประดบั

ประดาตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกดว้ยศลิปะ

ผสมผสานอยา่งสวยงาม มคีุณค่าทัง้ทางดา้นศลิปะ ดา้นความสวยงาม และดา้นจติใจ ววิ

ทวิทศัน์โดยรอบตวัโบสถง์ดงามตามธรรมชาตมิโีขดหนิลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเล

เป็นสถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดเมือ่เดนิทางมาเมอืงปซูาน 

จากนัน้พาท่านชอ็ปป้ิง "ลอ็ตเต้ เอำทเ์ลท"

(Lotte Outlet) นบัว่าเป็น outlet mall ทีม่พีืน้ทีข่นาด

ใหญ่ของเกาหลแีห่งหนึ่ง ซึง่เป็นศูนยร์วมของสนิคา้

หลากหลายแบรนดท์ีส่่งตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้

น ามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบรนเนมดล์ดราคากนั

มากกว่าหา้สบิเปอรเ์ซน็ต ์ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้

อยา่งมากมาย และทีน่ี่รบับตัรเครดติท่านสามารถจบัจ่ายไดอ้ยา่งสบายใจ  ตัง้แต่แบรนดเ์นมหร ู

Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนิยม Bean 

Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ 

เยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูาม

ชัน้ไปยา่งงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครือ่งเคยีงต่างๆ 

ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลั

จะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอืไมไ่ดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่า

ถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไมไ่ดเ้ลย 

ทีพ่กั The Mark Haeundae  OR SMLระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้ำนน ้ำมนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศ

เกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนั

การเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกาย 

เพื่อเพิม่ภมูติ้านทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคน

ในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

  

 

 

จากนัน้พาท่านนมสัการพระที ่วดัแฮดง ยงกงุซำ (Haedong Yonggungsa Temple) 

เป็นวดัทีส่รา้งบนโขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหล ีทีม่กัจะ

สรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naong เมือ่ปี 1376 ในช่วงรชัสมยั

ของกษตัรยิ ์Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ไดม้กีารบูรณะดว้ยความพถิพีถินั

เพื่อใหค้งไวซ้ึง่เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุม้มงักรสทีองอรา่ม ลอดผ่าน

อุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดนิบนัไดหนิ 108 ขัน้ เป็นจุดชมววิความงดงามของทะเล บรเิวณวดั

ประดษิฐานพระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิอ์งคส์ดี า ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นโขดหนิ ทางเดนิเป็นสะพานทีท่อด

ยาวเขา้สู่บรเิวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหนิ โดย

บรเิวณดา้นหน้าของวหิารหลกั มเีจดยีส์งู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, 

ความโกรธ, ความเศรา้ และความสุข นอกจากนี้ ภายในวดัประดษิฐาน    เจา้แมก่วนอมิ, 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง ศนูยน์ ้ำมนัสนเขม็แดง  - วดัแฮดง ยงกงุซำ  - ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์ - 
หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน  - สะพำนเดินทะเล  - นัง่กระเช้ำลอยฟ้ำ  - ปซูำน
ทำวเวอร ์ - ดำวทำวน์ 

 

 



 
 

 

พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอรา่ม, ศาลาราย วดัแห่งนี้เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของคนปู

ซาน เป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพุทธศาสนิกชนเกาหล ี

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์Midam 

Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ  ศลัยกรรมเกาหลรีว่ม

ออกแบบมากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครือ่งส าอางค ์

หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B 

,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิ

ง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

จากนัน้พาท่านสู่ หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน (Gamchoen 

Culture Village) หรอืเรยีกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรนิี่

เกาหล)ีโดยชื่อเรยีกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมูบ่า้น

วฒันธรรมคมัชอน หมูบ่า้นทีต่ ัง้อยูบ่นเนินเขา เรยีงตวัสลบักนั

ไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมู่บา้นนี้เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของของผู้

ลีภ้ยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รฐับาล  เกาหล ีไดส้ง่เสรมิ

การท่องเทีย่วมกีารพฒันาปรบัปรงุทศันียภาพ ใหน่้าอยู่มาก

ยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลีย่นหมูบ่า้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ย

การทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารกั บา้นเรอืนหลายหลงัเปลีย่นเป็น

สตูดโิอและแกลลอรีบ่างจดุกเ็ป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม ่รวมไปถงึรา้น

กาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซรีีย่เ์รือ่ง Running Man ทีม่าถ่ายท าทีน่ี่ จงึท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมั

ชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัมนีกัท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

กลางวนั พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง เมนูประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ อาหารทะเล

สดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครือ่งเคยีง

ต่างๆ 

 จากนัน้พาท่านชม สะพำนเดินทะเล หรือ Sky 

Walkway  อยูใ่นบรเิวณของ ชายหาดซองโด (Songdo 

Beach)    ซองโด (Songdo)นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะ

ชายหาดนี้มป่ีาสนอยูบ่รเิวณปลายสุดของหาด สะพานเดนิ

ทะเล เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม ่ซึง่ถอืว่าเป็นแลนด์



 
 

 

มารค์ของหาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเราเดนิอยูบ่นทะเล 

สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ของสะพานสามารถมองเหน็น ้าทะเลผ่าน

กระจกนิรภยั สกายวอรค์จะมลีานหนิใหญ่ๆ ใหถ่้ายรปูบรรยากาศและสองขา้งทางมองเหน็ววิ

ทวิทศัน์สวยงาม  นอกจากนี้ยงัเป็นทีถ่่ายท ารายการ เช่น We Got Married ท าใหเ้ป็นทีน่ิยม

อยา่งมากส าหรบัคนเกาหล ี

 จากนัน้พาท่านนัง่ กระเช้ำลอยฟ้ำ Busan Air Cruise  

ซึง่จะพาทุกท่านไดส้มัผสักบัทวิทศัน์ชายฝัง่ทะเลใตท้ี่  สวยงาม

ของประเทศเกาหลใีตแ้บบ 360 องศากบักระเชา้ลอยฟ้า Busan 

Air Cruise  นบัว่าเป็นแลนดม์ารค์ใหมล่่าสุดในเมอืงปซูาน เปิด

บรกิารเมือ่วนัที ่21 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ทีบ่รเิวณหาด 

Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มรีะยะทางยาวถงึ 

1.62 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลาขา้มฝัง่ตะวนัออกมายงัฝัง่ตะวนัตก 

จาก Songnim Park มา Amnam Park ไดภ้ายใน 8 นาทเีท่านัน้ 

และมคีวามสูงจากพืน้ถงึ 86 เมตร ท าใหม้องเหน็ววิของหาดซองโดไปถงึเกาะยองโดไดอ้ยา่ง

สวยงาม(หมายเหตุ นัง่กระเชา้ลอยฟ้า หรอื Cable Car ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 

  จากนัน้พาท่านชมววิเมอืง ณ ปซูำนทำวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยูใ่น สวนยองดู

ซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาต ิตัง้อยูบ่นเนินเขา

ใจกลางเมอืง เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหยอ่นใจ หอคอยน้ีสงูประมาณ 

120 เมตร ถอืเป็น  Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้แรก

ของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบ

ดัง้เดมิของเกาหล ีเช่น  พวงกุญแจ, เครือ่งปัน้ดนิเผา, ตุ๊กตา 

และอื่นๆอกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทัง้

ชาวเกาหลแีละนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิคู่รกัส่วนมากจะเตรยีม

กุญแจมาคลอ้งตรงทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย  เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัทีไ่ดม้าคลอ้ง

กุญแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ,ไมร่วมค่าขึน้ลฟิต)์ ส่วนดา้นบนสุด

ของหอคอยเป็นจดุส าหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนราม่า 360 องศา 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดำวทำวน์ปซูำน  แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั อาทเิสือ้ผา้ 

รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งส าอางเครือ่งประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ 



 
 

 

 

 

 

เยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น 

กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้

แบบแหง้และน ้า เครือ่งเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้ม

กบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารน้ีอย่างแน่นอน 

ทีพ่กั The Mark Haeundae  OR SML ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานที่

จดัการประชุม APEC  เมือ่ปี 2005 ค าว่า (Nuri) ในภาษา

เกาหลแีปลว่า "โลก" ส่วนค าว่า (Maru) แปลว่า "การ

ประชุมสุดยอด" และ APEC House กห็มายถงึ "บา้น ทีสุ่ด

ยอดผูน้ าของโลกมารวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" ทีน่ี่ตัง้อยู่

บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มภีมูทิศัน์ทีส่วยงาม

ตามธรรมชาต ิรายลอ้มดว้ยดอกไมแ้ละตน้สน เป็นอาคาร 

3 ชัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีทีค่ง

ความงดงามของธรรมชาต ิและความทนัสมยัทีผ่สมผสานกนัอย่างกลมกลนื ถูกจดัเป็นหอ้ง

ประชุมทีม่ชีื่อเสยีงระดบันานาชาติ 

ระเบยีงของอาคารเป็นจดุชมววิชมความงดงามของสะพานกวางฮนัเดกโย “Gwangandaeyeo 

Bridge” เปรยีบเสมอืน “สะพานโกลเดน้ทเ์กท” นบัเป็นสะพานทีส่รา้งขา้มทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

เกาหล ีมคีวามยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรปูเกบ็ความประทบัใจได ้ณ จดุนี้ (หมายเหตุ :สถานที่

ท่องเทีย่วบางแห่งขึน้อยูก่บัวนัหยดุประจ า) 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง เอเปค เฮ้ำส ์ - ดิวต้ีฟรี  - จดุชมวิว หมู่เกำะออยคุโด  - ศนูยโ์สม  - ร้ำน

สมนุไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน 

 

 



 
 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีดิวต้ีฟรี ( Duty Free 

Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ปลอดภาษชีัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 

500  ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา 

เครือ่งประดบั หลากหลาย     แบรนดด์งั อาทเิช่น Dior ,Chanel 

, Prada ,Louis  

 จากนัน้น าท่านชมววิ Oryukdo Sunrise Park หรอื จดุชมววิ หมูเ่กาะออยคุโด เรยีงตวักนัออกจากฝัง่ไปทางตอนใตข้องเมอืงปซูาน สามารถมองเหน็ได้ชดัเจนจากแผ่นดนิ บางครัง้จะเหน็ว่าม ี5 เกาะ บางครัง้จะเหน็ 6 เกาะ ขึน้อยูก่บัน ้าขึน้น ้าลง ท าใหไ้ดช้ื่อว่า ออยคุโด ทีแ่ปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะทีเ่ป็นหนิทัง้หมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีม่คีนอยูอ่าศยั และมปีระภาคารตัง้อยู่ 

ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, 

Guldo และเกาะ Deungdaedo ทีม่ปีระภาคารอยู ่

นอกจากนี้มทีางเดนิลอยฟ้า ออยคุโด สรา้งจากหน้าผา

ยืน่ออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มพีืน้ทีท่ า

ดว้ยกระจกหนา 50 mm เคลอืบดว้ยสารกนักระสุนเพื่อ

เพิม่ความปลอดภยัแขง็แรง อยูต่รงแนวทีเ่ป็นเสน้แบ่ง

ระหว่างทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหล ีสามารถ

ชมพระอาทติยข์ึน้ได ้ทีน่ี่เป็นอกีหนึ่งจุดชมววิทีม่ ี

ชื่อเสยีงของเมอืงปซูาน (ชมทางเดนิลอยฟ้า ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) หมูเ่กาะออยคุโดไดร้บัการ

ขึน้ทะเบยีนเป็นสถานทีส่ าคญัของชาตเิพราะเรอืส่วนใหญ่ทีจ่ะมาตดิต่อกบัเมอืงปซูาน มกัจะตอ้ง

ผ่านมาทางหมูเ่กาะออยคุโด 

 พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคาลบี ้อาหารยอดนิยมอกีชนิดหนึ่ง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกั

ต่างๆ ผดัรว่มกบัซอสบารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ี

เมือ่ทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อใหเ้กดิอาหาร

ชนิดใหม ่คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้หอม อรอ่ย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้

รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมที่

มคีุณภาพดทีีสุ่ด  ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กี่ยวกบัตน้โสม

และการปลกูโสม พรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่

มคีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

  จากนัน้น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่่าสุด

ของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็



 
 

 

ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่ม

เหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัที่

สะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอ

สุขภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้ำนละลำยเงินวอน

หรือ Supermarket ทีน่ี่มขีนม  พืน้เมอืงเกาหลี

หลากชนดิ อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ 

กมิจ ิสม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้น

ครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ ลกูบอลซกัผา้  เครือ่งส าอางชัน้น า Etude , Skinfood  

และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจกุล่องตามเงือ่นไข

ของรา้น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบนิกมิแฮเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   

17.30 – 20.00 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE921 พรอ้ม

ความประทบัใจ 

21.30 – 00.05 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ และขอใหท้่านถงึบา้น

อยา่งปลอดภยั 

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

**กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศ

ทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไม่

ว่ากรณใีดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น 

กรณกีารล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญู

หายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบให้

เสยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณใีดๆ

ทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจา่ยไปแลว้ 
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โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม BUSAN PLUS+ ทางแลนดเ์กาหลจี าเปน็ต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป

เท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักทอ่งเที่ยวจริงๆ เดนิทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ป

และกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินประกนักรณลีูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรม

แรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 

 

 



 
 

 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์

เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน 

เพื่อแนะน าขั้นตอนและรายละเอียดการนดัหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดนิทาง และมีไกด์รอรับ

อยู่ที่เกาหล ี

3. อาจมกีารเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อปอ้งกันการโดดกรุ๊ป

ทัวร์) และจะได้รับเงนิคืนหลังจากวนัทีเ่ดนิทางกลบัภายใน 7-14 วัน 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low 

Cost เกาหล ีหลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมช่ัน

ทัวร์ราคานี้ได ้

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทาง

บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดนิทางไม่นาน 

ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดนิทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อน

การเดินทาง) 



 
 

 

7. นอกจากนี ้การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหล ีอาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบาง

สาเหตุ เช่น การเปลี่ยนขนาดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน าทีน่ั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึง่สายการบิน

อาจจะแจ้งก่อนวันเดินทางเพียง 2-4 วันเท่านั้น 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทาง

บริษัทจะพยายามอย่างสดุความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมี

ค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืนเงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลก

เงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณท์่องเทีย่ว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไดค้่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมี

ทัวร์เกาหล ีราคาปานกลางให้ท่านพิจารณา ซึ่งค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า แต่ราคา

จะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean 

air เปน็ต้นคะ ส าหรับลกูค้าต้องการความแนน่อน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 

 

เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองท่ีนัง่  
ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
หมำยเหต ุ: ขอสงวนสิทธ์ิรำคำโปรโมชัน่ส ำหรบั 

1. ลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วตวัจรงิ ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้  
2. ลกูคา้ทีเ่คยเดนิทางท่องเทีย่วประเทศเกาหลใีตแ้ลว้เท่านัน้ (อา้งองิพาสปอรต์เก่าได)้ 
3. ลกูคา้ทีไ่มเ่คยเดนิทางเขา้เกาหลใีต ้ลกูคา้ตอ้งมวีนัออกพาสปอรต์ไมต่ ่ากว่า 6 เดอืน นบัจากวนั

เดนิทาง (กรณลีกูคา้มเีล่มเก่าสามารถน าแสดงกบัเจา้หน้าที)่ 
หมำยเหต ุ:กรณีลูกค้ำท่ีพำสปอรต์ใหม่หรือสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่เดินทำงกลบัพร้อมคณะ ขออนุญำติ
ใช้รำคำเตม็ ณ วนัเดินทำงเท่ำนัน้) 
 

อัตราค่าบริการ 

 ผู้ใหญ่/เด็กไม่เสริมเตียง  

พีเรียตเดินทาง ราคาปกต ิ
ราคาโปรโมช่ัน 

(8 ที่แรกเท่านั้น) 
พักเดี่ยว 

กรกฎาคม : 1-4 , 2-5 , 7-10 , 8-11 , 9-12 11,800.- 8,800 

4,900.- กรกฎาคม : 3-6 , 6-9 ,10-13 12,100.- 9,100 

กรกฎาคม : 4-7 , 5-8 , 11-14 ,12-15 12,400.- 9,400 



 
 

 

 
 



 
 

 

 

รำคำน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
          (กรณมีกีารเคลมประกนัเอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
 
 



 
 

 

รำคำน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึค่าอาหาร และ เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อ
หวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-           ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคน
ต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 
นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยืน่วซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่าง
ดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้
ไมส่ามารถรบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวัส ารองมาด้วย 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงได้ในทุกกรณี ) 
ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได้*** 

กรุป๊ท่ีเดินทำงต้องกำรนัตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

หมำยเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า
อยา่งน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 
(นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ ี
จดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถ
เดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, 
การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจาก
เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความ
รบัผดิชอบของบรษิทัฯ 



 
 

 

-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไม่
เทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยให้
ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอื
คนืเงนิ 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลง
นามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าที่
ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ 
เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณเีกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่
เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นช็อปรา้นละ 
3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั 
และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 
5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรบัในเง่ือนไข ข้อตกลงต่ำงๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 
 
 

   
 

  

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 


