
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 15935 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

Highlights 
 

 น่ังกระเชา้ลอยฟ้า...ชมวิวแบบ 360 องศา  Busan Air Cruise 

 กนิลม...ชมวิวสวนสาธารณะริมหนา้ผา Daewangam Park 

 สมัผัส...บรรยากาศธรรมชาติท่ี Taehwagang Grand Park  ทางเดินเลียบป่าไผ ่

 เสพงานศลิป์...ถ่ายรูปฟินๆหมู่บา้นสีพาสเทล Gamcheon Culture Village 

 แวะวัด...Haedong Yonggungsa วิวริมทะเลสวยท่ีสุดในปูซาน 

 ชอ้ปป้ิง...กิน Street food ยา่นนมัโพดง 

 บนิ... JEJU AIR สายการบินราคาประหยดัอนัดบัหน่ึงของเกาหลี 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
เวลานัดหมายและเคาน์เตอร์อาจมีการเปลีย่นแปลงอนัเน่ืองมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวนัเดินทาง 

**พาสปอรต์ควรมอีายุไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 

 
DAY 1

สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 
สายการบิน JEJU AIR (7C)  มีเจ้าหน้าทีข่องบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  
21.00 น.     คณะพร้อมกนัที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3-4 เคาน์เตอร์ F 

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

01.50 น.    เหิรฟ้า สู่เมืองปูซาน โดยสายการบิน JEJU AIR 7C2252 

 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 
 
 
 
 

DAY 2
สนามบินกมิแฮ  -  สวนแทวงักมั  -  สวนสาธารณะแทฮวากงั  -  แหลม Ganjeolgot ( -/L/D ) 
 09.35 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกมิแฮ ปูซาน ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม.) 
 

DAEWANGAM PARK 

สวนแทวังกัม เป็นสวนสาธารณะริมทะเลตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออก ก่อนเดินทางถึงชายทะเลจะผ่านตน้ไมน้านา
ชนิด อาทิ ป่าสน ตน้เชอร์ร่ี แมกโนเลีย คามีเลีย แอปริคอตและฟอร์ซิเซีย ซ่ึงริมทะเลเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีถูกคล่ืน
ทะเลและลมกดัเซาะเป็นรูปทรงต่างๆ ท าใหเ้กิดภาพท่ีสวยงาม แต่ส่ิงท่ีพลาดไม่ไดคื้อเกาะหินขนาดใหญ่กลางทะเล
ท่ีดูเหมือนมงักรก าลงับินข้ึนสู่ทอ้งฟ้า โดยมีสะพานเหล็กเช่ือมต่อเพื่อขา้มไปชมววิทิวทศัน์ของทอ้งทะเล 

 

TAEHWAGANG GRAND PARK 

สวนสาธารณะแทฮวากัง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณ
ดา้นขา้งจะเป็นแม่น ้ าแทฮวากงั ไฮไลท์คือทุ่งไมไ้ผท่ี่กวา้งขวาง 
มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ปัจจุบันเป็นป่าไผ่ท่ีอุดม
สมบูรณ์ และในฤดูใบไมผ้ลิจะเต็มไปดว้ยดอกไม้กว่า 60 ลา้น
ดอกจาก 7 สายพนัธ์ุท่ีแตกต่างกนั ได้แก่ ดอกป็อปป้ี คอร์นฟ
ลาวเวอร์ และดอก Coreops สีทอง เป็นตน้  

GANJEOLGOT CAPE 

 แหลม Ganjeolgot สถานท่ีแห่งน้ีเหมาะส าหรับครอบครัว 
และคู่รัก เพื่อพกัผอ่นหยอ่นใจ ชมววิทิวทศัน์ของทะเล รวม
ไปถึงถ่ายรูปตามแลนด์มาร์คต่างๆ ไม่วา่จะเป็นตูไ้ปรษณีย์
ขนาดใหญ่ ประภาคาร หรือแปลงดอกไมส้วยๆ นอกจากน้ี



 
 

 
 
 
 
 

ยงัมีร้านกาแฟ ร้านอาหารท่ีใหท้่านไดน้ัง่ชมววิพร้อมรับประทานอาหารและจิบกาแฟชิวๆ และสถานท่ีแห่งน้ียงัเคย
ถ่ายท ารายการวาไรต้ี LOVE ME ACTUALLY อีกดว้ย 
อาหารกลางวันเมนู: ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี   
อาหารเยน็เมนู: จิมทคั เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก 

และ 
ซอสด า เน้ือไก่ท่ี น่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทาน

กบัขา้ว หอม 
อร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 
โรงแรม HOTEL DAIMOND BUSAN หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

DAY 3
Songdo Sky Walk  -  น่ังกระเช้าลอยฟ้า  (Busan Air Cruise )   

หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  -  Nurimaru APEC House  -  สะพานควงัอลั  (B/L/D) 
 

SONGDO SKY WALK & BUSAN AIR CRUISE 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
Songdo Sky Walk ตั้งอยูช่ายหาดซอง
โด ตัวสะพานยื่นออกไปในทะ เล 
ระยะทางความยาวถึง 365 เมตร ใน
ส่วนของสะพานสามารถมองเห็นน ้ า
ทะเลผา่นกระจกนิรภยั Skywalk ท่ีน่ีจะ

แตกต่างจากท่ีอ่ืนตรงท่ีมีสร้างเป็นแบบลกัษณะโคง้ไปมาคลา้ยกบัมงักรท่ีบินอยู่บนทะเล พิเศษ!! พาทุกท่านน่ัง
กระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ความสูงจากพื้น 86 เมตร นบัวา่เป็นแลนด์
มาร์คใหม่ของเมืองปุซาน เพิ่งเปิดท าการเม่ือ 21 มิถุนายน 2560 ท่ีผ่านมา ท่านจะไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเล 
แบบพาโนราม่า 360 องศา (การน่ังกระเช้าลอยฟ้าขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของแต่ละวนั) 

 



 
 

 
 
 
 
 

GAMCHEON CULTURE VILLAGE 

ซานโตรีนีแห่ง เกาหลี  หมู่บ้านสี
ลูกกวาด ใครชอบเสพงานศิลปะมา
ท่ีน่ีรับรองไม่ผิดหวงั ระหว่างทางมี
ร้านอาหารทอ้งถ่ิน คาเฟ่เก๋ๆ ร้านขาย
ของท่ีระลึกตั้ งขายอยู่ เป็นระยะๆ 
เสน่ห์ของหมู่บ้าน “GAMCHEON 
CULTURE VILLAGE” นอกจากตวั
บ้านสีสันโดดเด่น ย ังมีศิลปะบน
ก าแพงและงานกราฟฟิต้ี ให้เราได้
ต่ืนเต้นกบัความน่ารัก เป็นต้องแวะ

ถ่ายรูปกนัตลอดทาง และใครท่ีเป็นแฟน “เจา้ชายนอ้ย” หา้มพลาด เพราะมีจุดถ่ายรูปสุดฮิตท่ีนกัท่องเท่ียวต่อแถวกนั 

 

NURIMARU APEC HOUSE  
 

Nurimaru APEC House คือจุดชมวิวท่ีน่าสนใจท่ีหาดแฮอุนแด ท่ีน่ีคือสถานท่ีท่ีเคยจดัการประชุมเอเปคเม่ือ
ปี 2005 นัน่เอง ซ่ึงมีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมไปดว้ยดอก Camellia และตน้สน อาคาร 3 ชั้น 
ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี จึงท าให้มีทั้งความงดงามของ
ธรรมชาติ และความสวยงามทนัสมยัผสมผสานกนัอยา่งสวยงามและกลมกลืน 

GWANGAN BRIDGE 

สะพานควังอัล หรือสะพานเพชร เป็นสะพาน
แขวนท่ีทอดยาวขา้มทะเล มีความยาวถึง 7,420 
เมตร เป็นสะพานท่ีมีความยาวเป็นอนัดบั 2 ของ



 
 

 
 
 
 
 

ประเทศ และสาเหตุท่ีเรียกสะพานน้ีวา่ สะพานเพชร เพราะเม่ือยามค ่าคืน แสงไฟท่ีประดบัอยู่บนสะพานจะส่อง
แสงระยบิระยบัประดุจเพชร และจุดท่ีมองเห็นสะพานน้ีสวยงามท่ีสุด ก็คือหนา้หาด ควงัอลัลี 

อาหารกลางวันเมนู: ขา้วย  าบิบิมบบั+ซุป เป็นอาหารท่ีมีความสมดุล
เพราะมนัมีผกัต่างๆพร้อมกบัเน้ือสัตวห์มกั พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่ม
เขา้ไปเพื่อสร้างรสชาติท่ียอดเยี่ยม รสชาติของส่วนผสมท่ีสมดุลท่ีได้
ประสมประสานรวมกนัทั้งหมด 
อาหารเยน็เมนู: คาลบ้ี หมูยา่งเกาหลี 

โรงแรม HOTEL DAIMOND BUSAN หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 
 

DAY 4
โบสถ์ Jukseong  -  Cosmetic Shop  -  วดัแฮดง ยงกกุซา  -  Herb Shop & Red Pine 

 สวนยงดูซาน & หอคอยปูซาน  -  ตลาดนัมโพดง & BIFF Square       (B/L/-)  
 

JUKSEONG CHURCH 
 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 
โบสถ์  Jukseong เป็นโบสถ์เก่าแก่และโอบ
ล้อมด้วยน ้ าทะเลตัดกันกับท้องฟ้าสวยราว
ภาพวาดเลย โบสถ์น้ีได้รับการตกแต่งอย่าง
สวยงาม ด้วยศิลปะผสมผสาน ซีร่ีย์หลายๆ
เร่ืองก็มาถ่ายท ากนัท่ีน่ี  
 
 

MIDAM COSMETIC  

ท่านสามารถ ชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอาง เคล็ดไม่ลบัหนา้ใส
ของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือเวชส าอางยอดนิยมของเกาหลีไดใ้น
ราคาทอ้งถ่ิน อาทิเช่น หนา้กาก LED ช่วยลด ฝ้า กระ, DEWINS 
ครีมหอยทาก, ALOEVERA GEL, DR.ROJUKISS, โบท็อก เป็น
ตน้ 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

HAEDONG YOUNGGUNGSA TEMPLE 
 

วัดยงกุง  เป็นวดัเก่าแก่มาก 
ก่อก าเนิดมาตั้ งแต่ปี 1376 
และไดท้  าการบูรณะอีกคร้ัง 
โดยวิหารหลักของวัดถูก
ส ร้ า ง ข้ึ น ใ ห ม่ ใ น ปี 
1970 ตั้ งอยู่บนเขาริมทะเล
ชายฝ่ังภาคตะวนัออกเฉียง 
เหนือของเมืองปูซาน ท่ีมี
เจดียส์ามชั้น และสิงโตส่ีตวั 
หนัหนา้ออกไปทางทะเล ซ่ึงสิงโตทั้งส่ีตวัน้ี คือสัญลกัษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ท่ีน่ีมี
บนัไดหินถึง 108 ขั้น และมีภูมิทศัน์เป็นหินเรียงรายตามเนินเขา ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีส าคญั เพราะจะท าให้เพลิดเพลิน
ไปกบับรรยากาศของเสียงคล่ืนทะเล และการชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีงดงาม หลายคนมกัจะมาท่ีน่ีในวนัข้ึนปีใหม่ เพื่อ
มาชมพระอาทิตยแ์รกของปี  

 

HERB SHOP & RED PINE  

ชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮอตเกนามู  ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก
บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง 
ผลติภัณฑ์น า้มันสนเข็มแดง  นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย 
ล้างไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกันไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด,
โรคหวัใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้  

YONGDUSAN PARK & BUSAN 

TOWER 
 

สวนยงดูซาน เป็นสวนสาธารณะ

ขนาดใหญ่ท่ีตั้ งอยู่บนเนินเขาใจ

กลางเมืองปูซาน ซ่ึงช่ือยงดูซานมา

จ ากก า ร ท่ี ผู ้คน คิดว่ า ภู เ ข า น้ี มี

ลกัษณะคลา้ยกบัหวัของมงักร และ



 
 

 
 
 
 
 

เช่ือวา่มีเทพสิงสถิตอยูท่ี่ช่วยปราบศตัรูท่ีมารุกรานทางทะเล สวนแห่งน้ีมีความส าคญัทางประวติัศาสตร์ของเกาหลี

มากมาย และภายในสวนแห่งน้ี ยงัมี หอคอยปูซาน ซ่ึงเป็นหน่ึงในแลนมาร์คของเมืองปูซาน ท่ีสูง 120 เมตร และ

เปิดให้ข้ึนไปชมวิวของเมืองไดโ้ดยรอบท่ีจะสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงค ่า ท่ีจะเห็นแสงสีของเมืองปูซานอย่าง

ชดัเจน (ไม่รวมค่าลฟิต์) 

 

NAMPODONG STREET & BIFF SQUARE 
 

ตลาดนัมโพดง แหล่งชอ้ปป้ิงอีกแห่งของปูซาน เตม็ไปดว้ย ร้านคา้ เส้ือผา้ เคร่ืองประดบั เคร่ืองส าอาง ของฝาก ของ
ท่ีระลึก อีกทั้งยงัมี Street food ให้ลองชิมตลอดเส้นทาง จากนั้นเดินทางสู่ BIFF SQUARE เป็นบริเวณท่ีใชจ้ดังาน
ภาพยนตร์นานาชาติปูซานหรือ Busan International Film Festival (BIFF) ท่ีรู้จกักนัไปทัว่โลก ซ่ึงจะเต็มไปดว้ยโรง
ภาพยนตร์มากมาย ถนนอาหารสตรีทฟู้ดแห่งปูซาน ถนนเส้นน้ีก็มีสินคา้แฟชั่นให้เลือกซ้ือ แต่ท่ีมากกว่านั้นคือ 
อาหารรถเขน็ริมทาง เป็นท่ีช่ืนชอบของวยัรุ่นเกาหลี และนกัท่องเท่ียวจากทัว่โลก 

 
อาหารกลางวนัเมนู: แฮมูลทงั ซุปรวมมิตรทะเล เป็นการน าอาหารทะเล
สดๆ เช่น ปลาหมึก เน้ือปลา หอย และปู และผกัชนิดต่างๆ เช่น ผกักาด 
กะหล ่าปลี หัวไช้เทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกระทะบนเตาแก๊ส 
ทานกบัน ้าจ้ิมแบบเกาหลี และเคร่ืองเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย 
***อสิระอาหารเยน็เพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้อย่างเต็มที่*** 
โรงแรม HOTEL DAIMOND BUSAN หรือเทยีบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

DAY 5
ศูนย์โสม & ดวิตีฟ้รี  -  ถนนซ็อมยอ็น  -  Lotte Outlet Mall  -  SUPERMAKET     (B/L/-)  
 

 

GINSENG SHOP & DUTY FREE 
 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านชม  ศูนย์โสม  หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซ่ึง
รัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด จากนั้นช้อปป้ิงสินคา้
ปลอดภาษี Duty Free  ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 
500 ชนิด ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา 
 

 

SEOMYEON STREET 
 

ถนนซ็อมย็อน ระยะทางยาวกว่า 330 เมตร ท่ี

เตม็ไปดว้ยร้านอาหารหลากหลายใหเ้ลือกชิม ทั้ง

อาหารพื้นเมืองและอาหารนานาชาติ ร้านคาเฟ่

ให้นัง่ชิลล ์ร้านขายสินคา้มากมายหลายประเภท

ให้เลือกซ้ือ รวมไปถึงสถานบนัเทิงต่างๆ ไดแ้ก่ 

โรงภาพยนตร์ โรงละคร เป็นตน้ 

 

 

LOTTE OUTLET  

 LOTTE OUTLET MALL  มีพื้นท่ีขนาดใหญ่ของเกาหลี
แห่งหน่ึง เป็นศูนย์รวมสินค้าแบรนด์เนม เช่น Paul  
Smith, Mulberry, Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกท่ี
นิยม เช่น MCM, Nike, Adidas, Polo เป็นตน้  
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 

อาหารกลางวันเมนู: บุลโกกิ เมนูอาหารดั้งเดิมของเกาหลี เป็นหมูผดัซอสบาร์บี
คิวเกาหลีท่ีปรุงสุกโดยใชเ้ทคนิคการยา่ง หรือการตม้แบบดั้งเดิม น ามาขลุกขลิก
กบัซุปบุลโกกิกระทะร้อน พร้อมผกัและเคร่ืองเคียงต่างๆ เสิร์ฟพร้อมขา้วสวย
ร้อนๆ 

 
 

SUPERMARKET 

หลงัจากนั้นไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ    
ชอ้ปป้ิงท่ี ร้านละลายเงินวอน เพื่อซ้ือของฝากคนทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ 
ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึกหลงัจากนั้น  ออกเดินทางกลบั
กรุงเทพฯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดยสารการบิน JEJU AIR 7C2251   เวลา  19.30 น. 
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  23.40 น. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

อตัราคา่บรกิารและเงือ่นไขการเดนิทาง 

 
**ราคาดงักลา่วไมม่รีาคาเด็ก /พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น / เด็กทารก 5,500 บาท** 

 
 
 
 
 

  

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

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

พฤศจกิายน 2562 

7-11 พฤศจกิายน 2562  14,900 4,900 20 

14-18 พฤศจกิายน 2562 14,900 4,900 20 

21-25 พฤศจกิายน 2562 14,900 4,900 20 

28 พฤศจกิายน – 2 ธันวาคม 2562 14,900 4,900 20 

ธันวาคม 2562 

6-10 ธันวาคม 2562 16,900 4,900 20 

12-16 ธันวาคม 2562 16,900 4,900 20 

18-22 ธันวาคม 2562 16,900 4,900 20 

**กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพ่ือป้องกนัปัญหา
เทีย่วบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวนัเดินทางกรณเีกดิความผดิพลาดจากบริการจาก

สายการบิน** 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

**อตัราคา่บรกิาร-เงือ่นไข** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 21 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 

 
หมายเหต ุ: กรณีตัดกรุ๊ป 
กรณุาแจง้กลุม่ลกูคา้ทกุครัง้ 
กรุ๊ปนักเรยีน , นักศกึษา , ขายตรง , ดลีเลอร ์, ประกันชวีติ , ขา้ราชการ กรุ๊ปดงูาน ม ีSurcharge 
ไมส่ามารถใชร้าคาปกตไิดค้ะ่ 
กรณีทีไ่มแ่จง้ หากทีเ่กาหลทีราบจะท าการปรับเพิม่ทันท ี2 เทา่จากคา่แลนดป์กตคิะ่ 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
* รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนังสอืเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิัทฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเทีย่วเท่าน้ัน  

หากลกูคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกวา่ 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล 

หรอืกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทย และ

ต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้

เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยูก่บักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเทา่น้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพือ่ไปท าอยา่งอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่วา่จะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคี่าใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร ์

ตามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น บรษิทัฯขอสงวนสทิธิห์าก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 

* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตุทีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  

* ตั๋วเคร ือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิได ้หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรงุเทพฯ กรณุาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาใน

การเดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี

เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตาราง

การเดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิ

พาณิชย ์ หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืน

ค่าใชจ้่ายต่างๆ 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 หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราคา่บรกิารนี้ เป็นการเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากดา่นตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกทัง้ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืคา่ใชจ้า่ยไม่วา่กรณีใดๆทิง้สิน้** 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

 

***โปรดท าความเขา้ใจกอ่นเดนิทาง*** 



 
 

 
 
 
 
 

 


