
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15192 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 
Highlights 

“มนต์เสน่ห์แห่งปูซาน” 

 น่ังกระเชา้ลอยฟ้า..พาชมววิแบบ 360 องศา  Busan Air Cruise 

 กนิลม...ชมวิวหาด Songdo ไปเดินชิว..Skywalk บนทะเลท่ียาวท่ีสุดในปูซาน 

 เสพงานศลิป์.. ถ่ายรูปฟินๆหมู่บา้นสีพาสเทล Gamcheon Culture Village 

 แวะวัด..Haedong Yonggungsa วิวริมทะเลสวยท่ีสุดในปูซาน 

 น่ังรถไฟ Tanubi สัมผสับรรยากาศ..ดีด๊ี... Tajeongdae Park 

 ชอ้ปป้ิง..กิน Street food ยา่นนมัโพดง 

เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์อาจมกีารเปลีย่นแปลงอันเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดนิทาง 

** พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 



 
 

 
 
 
 
 

 

DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 

สายการบิน JIN AIR (LJ)  มีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก (บริการ Snack box) 

 
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

19.00 น.    คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 7 เคาน์เตอร์ P 

22.55 น.   เหิรฟ้า สู่เมืองปูซาน โดยสายการบิน JIN AIR  LJ012 

DAY 2
สนามบินกมิแฮ  - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  - Songdo Sky Walk – น่ังกระเช้าลอยฟ้า  

(Busan Air Cruise ) – APEC House – ชมววิหมู่เกาะออยุคโด  ( -/L/D ) 
 

 06.10+1 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกมิแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลใีต้   

 (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 
 
 
 
 

                                            GAMCHEON CULTURE VILLAGE 

“ซานโตรีนีแห่งเกาหล ี”หมู่บา้นสีลูกกวาด ใครชอบเสพงานศิลปะมาท่ีน่ีรับรองไม่ผดิหวงั ระหวา่งทางมีร้านอาหาร
ทอ้งถ่ิน คาเฟ่เก๋ๆ ร้านขายของท่ีระลึกตั้งขายอยูเ่ป็นระยะๆ เสน่ห์ของหมู่บา้น “Gamcheon Culture Village” นอกจาก
ตวับา้นสีสันโดดเด่น ยงัมีศิลปะบนก าแพงและงานกราฟฟิต้ี ใหเ้ราไดต่ื้นเตน้กบัความน่ารัก เป็นตอ้งแวะถ่ายรูปกนั
ตลอดทาง และใครท่ีเป็นแฟน “เจ้าชายน้อย” หา้มพลาด!! เพราะมีจุดถ่ายรูปสุดฮิตท่ีนกัท่องเท่ียวต่อแถวกนั 

 

SONGDO SKY WALK & BUSAN AIR CRUISE 

 
 “สะพานเดินทะเล” ตั้ งอยู่
ชายหาดซองโด ตัวสะพานยื่น
ออกไปในทะเล ระยะทางความ
ยาวถึง 365 เมตร ในส่วนของ
สะพานสามารถมองเห็นน ้ า
ทะเลผา่นกระจกนิรภยั Skywalk 
ท่ีน่ีจะแตกต่างจากท่ีอ่ืนตรงท่ีมี
สร้างเป็นแบบลกัษณะโคง้ไปมา 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

คล้ายกับมงักรท่ีบินอยู่บนทะเล พิเศษพาทุกท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า 
Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ความสูงจากพื้น 
86 เมตร นบัวา่เป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองปุซาน เพิ่งเปิดท าการเม่ือ 
21 มิถุนายน 2560 ท่ีผ่านมา ท่านจะไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเล 
แบบพาโนราม่า 360 องศา  
(การน่ังกระเช้าลอยฟ้าขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของแต่ละวนั) 

                                                           

                                                          NURIMARU APEC HOUSE 

 
 “Nurimaru APEC House” คือจุดชมวิวท่ีน่าสนใจท่ีหาดแฮอุนแด ท่ีน่ีคือสถานท่ีท่ีเคยจดัการประชุมเอเปค
เม่ือปี 2005 นัน่เอง ซ่ึงมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ รายลอ้มไปดว้ยดอก Camellia และตน้สน อาคาร 3 ชั้น 
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี จึงท าให้มีทั้งความงดงามของ
ธรรมชาติ และความสวยงามทนัสมยัผสมผสานกนัอยา่งสวยงามและกลมกลืน 

 

ORYUKDO SUNRISE PARK 
 
“จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด” เรียงตวักนัออก
จากฝ่ังไปทางตอนใตข้องเมืองปูซาน สามารถ
มองเห็นไดช้ดัเจนจากแผน่ดิน บางคร้ังจะเห็น
วา่มี 5 เกาะ บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ ข้ึนอยูก่บัน ้ า
ข้ึนน ้ าลง  หมู่ เกาะออ ยุคโดได้ รับการ ข้ึน
ทะเบียนเป็นสถานท่ีส าคญัของชาติเพราะเรือ
ส่วนใหญ่ท่ีจะมาติดต่อกับเมืองปูซาน มกัจะ
ตอ้งผา่นมาทางหมู่เกาะออยุค นอกจากน้ียงัมี



 
 

 
 
 
 
 

แลนด์มาร์คใหม่ นัน่คือ “ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด” สร้างจากหนา้ผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร พื้น
กระจกหนา 50 mm เคลือบดว้ยสารกนักระสุนเพิ่มความแขง็แรง ท าใหท่ี้น่ีเป็นอีก1 จุดท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซาน 
 
อาหารกลางวนัเมนู: บลูโกกิ หมูผดัซอสขลุกคลิกพร้อมขา้วสวยร้อนๆ 
อาหารเยน็เมนู: จิมทคั เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เน้ือไก่ท่ีน่ิม  
รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 

โรงแรม Busan Tourist Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

DAY 3
โบสถ์ Jukseong – วดัแฮดง ยงกกุซา –  Cosmetic Shop – Lotte Outlet Mall – ศูนย์โสม – 

ดวิตีฟ้รี Jagalchi Fish & Nampodong Shopping Street -  (B/L/-) 
 

 

JUKSEONG CHURCH 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 
“โบสถ์  Jukseong”เป็นโบสถเ์ก่าแก่และโอบลอ้ม
ดว้ยน ้าทะเลตดักนักบัทอ้งฟ้าสวยราวภาพวาดเลย โบสถ์
น้ีไดรั้บการตกแต่งอยา่งสวยงาม ดว้ยศิลปะผสมผสาน ซี
รียห์ลายๆเร่ืองก็มาถ่ายท ากนัท่ีน่ี  

HAEDONG 

YOUNGGUNGSA TEMPLE 
 
“ วัดยงกุงหรือยงกุงซา ”เป็นวดัเก่าแก่มาก 
ก่อก าเนิดมาตั้งแต่ปี 1376 และไดท้ าการบูรณะ
อีกคร้ัง โดยวิหารหลกัของวดัถูกสร้างข้ึนใหม่
ในปี 1970 ตั้ งอยู่บนเขาริมทะเลชายฝ่ังภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ท่ีมีเจดีย์
สามชั้ น และสิงโตส่ีตัว หันหน้าออกไปทาง
ทะเล ซ่ึงสิงโตทั้งส่ีตวัน้ี คือสัญลกัษณ์ของความ
ยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ท่ีน่ีมี
บนัไดหินถึง 108 ขั้น และมีภูมิทศัน์เป็นหินเรียง



 
 

 
 
 
 
 

รายตามเนินเขา ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีส าคญั เพราะจะท าให้เพลิดเพลินไปกบับรรยากาศของเสียงคล่ืนทะเล และการชม
พระอาทิตยข้ึ์นท่ีงดงาม หลายคนมกัจะมาท่ีน่ีในวนัข้ึนปีใหม่ เพื่อมาชมพระอาทิตยแ์รกของปี  

 

MIDAM COSMETIC & LOTTE OUTLET  
GINSENG SHOP & DUTY FREE 

ท่านสามารถชมการสาธิตวธีิใชเ้คร่ืองส าอาง
ท่ี MIDAM COSMETIC เคล็ดไม่ลบัหน้า
ใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอาง
ช่ือดงัของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น 
Dr.MJ, DEWINS, MISSHA,ครีมเมือกหอย
ทาก Aloevera และอ่ืน LOTTE  OUTLET 

MALL  มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่ง
หน่ึง เป็นศูนยร์วมสินคา้แบรนด์เนมด์ เช่น 
Paul  

Smith,Mulberry, Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกท่ีนิยม เช่น MCM Nike 
Adidas Polo เป็นตน้ จากนั้นน าท่านชม  “ศูนย์โสม”  หรือราชาแห่งมวล
สมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็น
อนัดบั 1 ของโลกซ่ึงรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด จากนั้นชอ้ป
ป้ิงสินคา้ปลอดภาษี Duty free  ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 
500 ชนิด ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา 

JAGALCHI FISH MARKET  
NAMPODONG STREET 

 
“ตลาดปลาจากลัชิ ”นอกจากเป็นตลาด seafood ท่ี
ใหญ่ท่ีสุดของเกาหลีใต ้ตลาดจากลัช่ี เตม็ไปดว้ยอาหาร
ทะเลสดๆ มากมายหลาหลาย รวมไปถึงซาซิมิ และซูชิ 
ท่ีท ามาจากปลาสดๆ ปูยกัษ ์ท่ีน่ีไม่ไดมี้แค่อาหารทะเล
หรือของสดเท่านั้น แต่ยงัมีโซนอาหารทะเลแหง้ และ
โซนอาหารทัว่ไปอีกดว้ย  
“ตลาดนัมโพดง” แหล่งช้อปป้ิงอีกแห่งของปูซาน 
เต็มไปดว้ย ร้านคา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง 



 
 

 
 
 
 
 

ของฝาก ของท่ีระลึก อีกทั้งยงัมี Street food ให้ลองชิม
ตลอดเส้นทาง  
อาหารกลางวนัเมนู: คาลบ้ี หมูยา่งเกาหลี 
อสิระอาหารเยน็เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้อย่างเต็มที่ 

โรงแรม Busan Tourist Hotel หรือเทยีบเท่าระดับ 
3 ดาว 
 

DAY 4
ท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบ ี อุทยานแทจงแด  -  ศูนย์สมุนไพรน า้มนัสนแขม็แดงและ 

ฮอตเกนามู -  SUPERMAKET      (B/L/-) 
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 

                               HERB SHOP & RED PINE  

 
ชม “ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขา
ท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่
นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง “ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็ม
แดง” นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้งไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้ง
ร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  

   TAJEONGDAE PARK (DANUBI TRAIN) 

                                                                                                                                                 
“อุทยานแทจงแด ”เป็นอุทยานทาง
ธรรมชาติ ท่ีมีลกัษณะทางภูมิศาสตร์ เป็น
ป่าดิบช้ืนบนยอดเขาสูง 250 เมตรเหนือ
ระดบัน ้าทะเล ซ่ึงเตม็ไปดว้ยตน้ไมเ้ขียว
ชอุ่มหนาทึบ, ป่าไมส้นและพืชพนัธ์ุกวา่ 
200 ชนิด, ชายหาดหิน, หนา้ผาหิน และ
ประภาคารสีขาว ท่ีสามารถมองเห็นทะเล
สีฟ้าเขียวท่ีสวยงาม พเิศษ!!! ให้ทุกท่าน
ศึกษาเส้นทางท่องเที่ยวโดยรถไฟทานู



 
 

 
 
 
 
 

บ ี (Danubi Train) เป็นรถไฟส าหรับการท่องเทีย่วภายในอุทยาน  ส าหรับสถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยม ไดแ้ก่  
Taejongdae Marine Hall of Fame เป็นอนุสรณ์สถาน และหอประวติัศาสตร์ของการเดินเรือ, Yeongdo Lighthouse 
เป็นประภาคารซ่ึงมีประวติัยาวนานกวา่ 100 ปี ตั้งอยูบ่นหนา้ผาชายฝ่ังทะเลท่ีสูงชนั ประกอบไปดว้ยสถานท่ีน่าสนใจ
หลายแห่ง ไดแ้ก่ หอศิลป์ SEE & SEA Gallery,  พิพิธภณัฑป์ระวติัศาสตร์ธรรมชาติ, หอ้งสมุด, หอ้งเอวี (AV Room), 
หอดูดาว และคาเฟ่บลูโอเช่ียน (Blue Ocean Cafe’) เป็นตน้ 

อาหารกลางวันเมนู: ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตล์เกาหลี จะใชเ้น้ือหมูหัน่ช้ินบางๆ
ใส่ผกันานาชนิดลงไปทั้งเห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม ถัว่งอก กระหล ่าปลี 
ผกักาดขาว ใส่ลงไปในหมอ้ แลว้เติมดว้ยน ้ าซุปร้อนๆ ตม้ต่อจนเดือด พอสุกก็
ตกัมาทานกบัขา้วสวย กิมจิ และน ้าจ้ิม 

 

 

SUPERMARKET 

ระหวา่งทางแวะชอ้ปป้ิงท่ี ร้านละลายเงินวอน เพื่อซ้ือของฝากคน
ทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ 
ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของ
ฝากของท่ีระลึกหลงัจากนั้น  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  

โดยสารการบิน JIN AIR LJ 011   เวลา  18.30 น. 
 ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิเวลา  21.55 น. 
 

 

https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/taejongdae-park-busan.html/


 
 

 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขการเดนิทาง 

**ผู้เดินทางต้องไม่น้อยกว่า 15 ท่าน** 

**ราคาดังกล่าวไม่มรีาคาเด็ก /พกัห้องละ 2-3 ท่าน / เด็กทารก 3,000 บาท 
 
 
 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์ (บาท/ทา่น)     
พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

11 – 14 ตลุาคม 2562 14,888 3,900 25 

12 – 15 ตลุาคม 2562 14,888 3,900 25 

17 – 20 ตลุาคม 2562 14,888 3,900 25 

18 – 21 ตลุาคม 2562 14,888 3,900 25 

19 – 22 ตลุาคม 2562 14,888 3,900 25 

**กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาในการเดินทางได ้ทั้งน้ีเพื่อ
ป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิด

ความผดิพลาดจากบริการจากสายการบิน** 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

* รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  หาก

ลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยดุงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ

ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่น้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคี่าใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร ์

ตามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

ราคารวม 

    คา่พาหนะและน าเทีย่วตามรายการ                        

    คา่ตัว๋เครือ่งบนิและภาษีน ้ามนั ไป-กลับ พรอ้มคณะ 

    น ้าดืม่วันละ 1 ขวด                                                                                

    คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

    คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     

    คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 

    คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.   

    คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ                         

    ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

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

ราคาไมร่วม 

1.คา่ท าหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่ส าหรับ 

2.พาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                                            

3.คา่ใชจ้า่ยสว่นตวันอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,

มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                                       

4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                                        

5. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%   

(กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   

6.คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 

 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มช าระงวด

แรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท 

*หากเป็นราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเต็มจ านวน

เทา่นัน้  สว่นทีเ่หลอืช าระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมัดจ า 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วนัยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและ

ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศทีร่ะบใุนรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ กรณีเจ็บป่วย

จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึง่จะตอ้งมีใบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท า

การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่

ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจ าตั๋วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่าย

อืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ใน

การมดัจ า 

 



 
 

 
 
 
 
 

*ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น บรษิทัฯขอสงวนสทิธิห์าก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 

* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  

* ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใน

การเดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี

เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบวา่ ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้

ในทุกกรณี กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากท่านมเีหตบุางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้
เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าท ัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ

ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรม

การเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี้ เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 



 
 

 
 
 
 
 

 


