
 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 25559 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวัน เย็น โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ –สนามบินคิมแฮเมืองพูซาน X X X - 

2 
สนามบินคิมแฮ – สนามบินคิมแฮ – หมู่บ้านอชกล – 
83Tower(ไม่รวมลฟิท์) – วัดดงฮวาซา - ช้อปป้ิง
ถนนดงซงโน 

โรงแรม พลุโกกิ Jimdak 
 ENCORE HOTE 

หรือเทียบเท่า 

3 
โพฮังสเปซวอร์ก สกายวอร์ค – วิวชายหาดวอลโพ – 
Cosmetic – ช้อปป้ิงถนนนัมโพดง 

โรงแรม แจยุกบ็อกกมึ X 
NO.25 HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

4 
ศูนย์โสม – Herb Center – Red Pine – ดิวตีฟ้รี – 
สกายแคปซูล - ชองซาโพ สกายวอล์ค 

โรงแรม ชาบู ชาบู BBQ 
NO.25 HOTEL 
หรือเทียบเท่า 

5 
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – อสิระตามอธัยาศัย -  
กรุงเทพ ฯ 

โรงแรม X X  

 

 

ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้ 23 พฤษภาคม2565 
1. กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให ้(รวมในค่าทวัร์ราคา 10,300 WON) 
2. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี ลงทะเบียน 48 ชัว่โมง ก่อนการเดินทาง 

 

เง่ือนไขการจองทัวร์ในกรณีK-ETA  ไม่ผ่าน 
1. กรณีกรุ๊ปไม่สามารถออกเดินทางไดด้ว้ยเหตุผลเช่นคนท่ีผา่นK-ETA  ไม่ถึง 15 ท่านลูกคา้สามารถเล่ือนวนัเดินทางได้
และขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง 
2. หากลูกคา้ไม่ผา่นK-ETA ขอสงวนสิทธ์ิหกัค่าด าเนินการตามจริง500.- บาท (ค่าธรรมเนียมลงทะเบียน 500 บาท) 

 

วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ- เกาหลีใต้ 

20.30 พร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4  
สายการบินแอร์ปูซาน ลงประตูทางเขา้หมายเลข 8-9 

23.10  บินลดัฟ้าสู่ สาธารณะรัฐเกาหลีโดยสายการบินแอร์ปูซาน เท่ียวบินท่ี BX726 

วันท่ีสอง สนามบินคิมแฮ – หมู่บ้านอชกล – 83Tower(ไม่รวมลฟิท์) – วัดดงฮวาซา - ช้อปป้ิงถนนดงซงโน 

06.20 เดินทางถึง สนามบินคิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาเกาหลีเร็วกวา่ไทย 2 ช.ม.)  
น าท่านผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมือง และศุลกากรเม่ือผา่นเขา้ประเทศเกาหลีแลว้น าท่านตรวจโควิดแบบ 
RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฎระเบียบการเขา้ประเทศ ท่ีสนามบินนานาชาติกิมแฮ 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เมืองแทกู (Daegu) เป็นเมืองท่ีอยูท่างใตข้องประเทศเกาหลีใต ้ลอ้มรอบดว้ยขนุเขา
และธรรมชาติอนัสวยงาม เป็นมหานครใหญ่อนัดบั 3 ของเกาหลีใต ้เดินชม หมู่บ้านอซกล (Otgol hanok 
village) หมู่บา้นโบราณท่ีมีอายกุวา่ 400 ปีของตระกูลอายเุก่าแก่ท่ีช่ือตระกูลชอยหรือชเว (Choi) ซ่ึงสืบเช้ือ
สายมาจากกลุ่มการปกครองกวงัจองพ่าท ท่ียา้ยมาอาศยัอยูร่วมกนัในหมู่บา้นแห่งน้ี หมู่บา้นน้ีต่างจาก
หมู่บา้นโบราณอ่ืนๆ คือ ท่ียงัมีผูค้นอาศยัอยูจ่ริง ท าใหเ้ห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องคนท่ีน้ี ทางเดินบางจุด
มีระยะทางกวา่ 2-3 กิโลเมตรดว้ยการผสมผสานกนัอยา่งลงตวัของบา้นเรือนแบบดั้งเดิมของเหล่าขนุนาง ดูมี
เอกลกัษณ์มากเลยทีเดียว 

กลางวัน              รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเดินทางสู่ 83 Tower หอคอยชมวิวท่ีสูงท่ีสุดและเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองแทกูหอคอยแห่งน้ีตั้งอยูบ่น
เนินเด่นสง่ามองเห็นแต่ไกลดา้นบนเป็นจุดชมวิวท่ีดีท่ีสุดของเมืองสามารถมองเห็นทศันียภาพของเมืองแทกู
แห่งน้ีโดยรอบแบบ 360 องศา (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท์)  แลว้  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดดงฮวาซา (DONGHWASA TEMPLE) เป็นวดัเก่าแก่กวา่ 1,500 ปี สร้างในสมยั
กษตัริยโ์ซจิแห่งอาณาจกัรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยูด่า้นนอก
อยูใ่นหุบเขาพลักงซาน อีกหน่ึงไฮไลทก์็คือยคัซายอแรแดพุล YAKSA-YEORAEDAEBUL พระขนาดใหญ่
ท่ีสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบุญมีความสูงถึง 17 เมตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงถนนดงซองโน หรือ  Dongseongno Street เป็นแหล่งช้อปป้ิงขนาดใหญ่จะคึกคัก
ในช่วงเยน็ ถึง ค ่า เหล่าวยัรุ่นจะมานดัพบกนัในร้านกาแฟ หรือ Coffee Shop  

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ณ ENCORE  HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีสาม โพฮังสเปซวอร์ก สกายวอร์ค – วิวชายหาดวอลโพ – Cosmetic – ช้อปป้ิงถนนนัมโพดง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเดินทางสู่ เมืองโพฮัง จากนั้นน าท่านไปยงั“โพฮังสเปซวอล์ก” สกายวอร์ค ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศ
แลนดม์าร์กใหม่ของเมืองโพฮงัตั้งอยูใ่นสวนฮวานโฮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านไปตามรอยซีรียจุ์ดถ่ายท าหลกัของเร่ือง Hometown Cha ChaChaท่ีตลาดชองฮาวิถีชีวิตของชาว
บา้นเมืองโพฮงัซ่ึงท่ีตลาดจะมีร้านขายอุปกรณ์ตกปลาร้านอาหารร้านซุปเปอร์โพราอนุสาวรียป์ลาหมึกและ
ร้านกาแฟซ่ึงใครไดดู้เร่ืองน้ีก็จะจ าฉากเหล่าน้ีท่ีเห็นในซีรียไ์ดแ้น่นอนปัจจุบนัก็จะมีนกัท่องเท่ียวแวะเวียน
มาถ่ายรูปเชคอินตามรอยพระนางในเร่ืองกนัมากมายพาท่านชม วิวชายทะเลวอลโพ ชายหาดท่ีพระเอก
นางเอกเจอกนัคร้ังแรกในเร่ืองHometown Cha ChaChaเป็นอีกหน่ึงฉากสถานท่ีถ่ายท าและเป็นจุดท่ีหลายๆ
คนตอ้งมาตามรอยมาถ่ายรูปกบัพระจนัทร์เส้ียวและยงัสามารถเดินเล่นสูดอากาศบริสุทธ์ริมชายทะเลไดอี้ก
ดว้ยพาท่านเท่ียวชม สะพานรูปสมอเรืออกิารีโพฮงัท่ีทอดออกไปกลางทะเลเป็นจุดชมวิวยอดฮิตท่ีใครมา
เท่ียวโพฮงัตอ้งแวะมาเชคอินสะพานน้ีมีรูปร่างท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองน้ีซ่ึงอาชีพหลกัจะเป็นอาชีพประมง
น ้าทะเลสีฟ้าสวยและใสมากตวัสะพานเป็นไมมี้ประภาคารดีแดงสดอยูต่รงกลางถ่ายรูปตดักบัสีทอ้งฟ้า
สวยงามมากๆท่านจะไดเ้ห็นวิวทั้งซา้ยขวาและกลางทะเลหรือจะลงไปเดินเล่นตรงชายหาดก็ไดอี้กดว้ยพา
ท่านมาเชคอินถ่ายรูป คลนิิกหมอฟันของคุณหมอยุน นางเอกในเร่ืองHometown Cha ChaChaเป็นโลเคชัน่
ในการถ่ายซีรียเ์ร่ืองน้ีนัน่เองซ่ึงคลีนิคหนัหนา้ออกทะเลท่ีมีวิวทะเลท่ีสวยมากๆเงียบสงบถือวา่เป็นคลีนิคใน
ฝันของหมอหลายๆคนเลยทีเดียว 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
น าท่านเดินทางสู่เมืองปูซาน น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิง ถนนนัมโพดง  Nampodong Street  สถานท่ีโด่งดงัอีกแห่งในปูซานเป็นท่ีนิยมของ
นกัท่องเท่ียว ถนนแห่งน้ีเตม็ไปดว้ยคลบั บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ อิสระใหทุ้กท่านชอ้ปป้ิงตามอธัยาศยั 

ค ่า               อสิระอาหารค ่าตามอธัยาศัย 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NO.25 HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วันท่ีส่ี  ศูนย์โสม – Herb Center – Red Pine – ดิวตีฟ้รี – สกายแคปซูล - ชองซาโพ สกายวอล์ค 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จดัเป็นสมุนไพรท่ีคนนิยมใชก้นัมากท่ีสุด 
เพราะเช่ือวา่โสมสามารถรักษาโรคไดส้ารพดัโรควงจรการเก็บเก่ียวโสมใชเ้วลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอาย ุ6 ปี ถือ
ไดว้า่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ในสมยัโบราณโสมถือเป็นของล ้าคา้ยิง่กวา่ทอง โสมเกาหลีจึงจดัวา่เป็น
สินคา้ท่ีมีคุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซ้ือโสมคุณภาพดีซ่ึงรัฐบาล
รับรอง ใชบ้ ารุงร่างกายทั้งยงัเป็นของฝาก ซ่ึงโสมท่ีน้ีมีราคาถูกกวา่เมืองไทย 2 เท่า 
จากนั้นพาท่านไปรู้จกักบั HERB CENTER สมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใตR้ed Pine Oil หรือ
น ้ามนัสนเขม็แดงตามต าหรับยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอนท่ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรปัจจุบนัได้
น ามาสกดัดว้ยวิธีท่ีทนัสมยัดึงสรรพคุณท่ีดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่ายและบ ารุงสุขภาพไดดี้ท่ีสุด
น ้ามนัสนเขม็แดงมีสรรพคุณช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือดเคลียร์หลอดเลือดท่ีอุดตนัลดคลอ
เลสเตอรอลความดนัเบาหวานป้องกนัเส้นเลือดตีบแตกตนัอีกทั้งยงัช่วยใหก้ารผ่อนคลายหลบัสนิทมากขึ้น
ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี น าท่าน RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากน ้ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย 
ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย 
น าท่านเดินทางสู่ ดิวตีฟ้รีปูซาน เป็นร้านคา้ปลอดภาษีชั้นน าระดบัโลกและสถานท่ีส าหรับการชอ้ปป้ิงท่ีมี
การบริการแบบครบวงจรภายในมีร้านบูติกแบรนดช์ั้นน ากวา่50ร้านคา้และสินคา้ปลอดภาษีมีสินคา้
หลากหลายประเภทใหไ้ดเ้ลือกซ้ือเลือกหาไดแ้ก่น ้าหอม, เคร่ืองส าอาง, สินคา้แฟชัน่, แวน่ตา, แว่นตากนัแดด
, เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า, ผา้ปูท่ีนอน, ยาสูบ, นาฬิกาและอ่ืนๆอีกมากมาย 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

กลางวัน  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  
 

 

พาท่านสัมผสัประสบการณ์ใหม่กบัการนัง่ สกายแคปซูล (รวมค่าตั๋วเท่ียวเดียว)  
บนรางรถไฟลอยฟ้าเลียบทะเลแฮอุนแดเมืองท่าอนัดบั1ของประเทศเกาหลีใตต้วัแคปซูลหน่ึงคนัจะนัง่ได ้4
ท่านแต่ละแคปซูลก็จะมีสีสันสดใสน ้าเงินแดงเหลืองเขียวแล่นสลบัๆกนัไปสีสวยตดักบัทอ้งฟ้าแล่นคู่ขนาน
กบัรถไฟชมทะเลดา้นล่างระหวา่งนัง่ในแคปซูลท่านจะไดช้มวิวเมืองปูซานไดท้ั้งซา้ยและขวาแคปซูลจะ
แล่นชา้ๆใหเ้ราไปช่ืนชมความงามของวิวทะเลและวิวตวัเมืองถือวา่เป็นท่ีเท่ียวเปิดใหม่ล่าสุดท่ีน่าไปเท่ียว
มากๆเลยทีเดียว รับประทานเป็นประจ าร่างกายแขง็แรงขึ้นตามล าดบั 
 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
น าท่านสู่ ชองซาโพ สกายวอล์ค (Cheongsapo Skywalk) ทางเดินลอยฟ้าสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ของเมือง
ปูซาน พื้นทางเดินเป็นกระจกใส ท่ีเท่ียวสุดฮิต มีความยาว 72.5 เมตรและสูง 20 เมตรเป็นทางเดินลอยฟ้า 
แห่งท่ี 3 ของปูซาน มีการวางคอนกรีดกนัคล่ืนทะเลเป็นแนวยาวและจดัสร้าง ประภาคารขาวและแดง ท าให้
เกิดเป็ นแหล่งท่องเท่ียว มีผูค้นมากมายเดินทางมาถ่ายรูป จดัวา่เป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีวิวท่ีสวยมากแห่งหน่ึง
ในปูซาน อิสระทุกท่านถ่ายรูปตามอธยัาศยั. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พาทุกท่านเดินทางสู่เมืองปูซาน วัดแฮดงยงกุงซา ตั้งอยูบ่นชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปูซานเป็น
วดัท่ีสร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ซ่ึงมกัจะสร้างอยูต่ามเชิงเขาวดัแห่งน้ี
ก่อตั้งโดยพระผูย้ิง่ใหญ่ซ่ึงมีนามวา่พระนาองซูโดซาซ่ึงเป็นท่ีปรึกษาของกษตัริยค์งมินวงัแห่งโครยอเม่ือทุก
ท่านเดินเทา้เขา้สู่วดัแห่งน้ีจากประตูซุม้มงักรสีทองอร่ามเดินผา่นอุโมงคข์นาดเลก็ไปสู่บนัไดหิน108 ขั้น
และโคมไฟหินซ่ึงเป็นจุดส าหรับชมวิวและความงดงามของทอ้งทะเลสีฟ้าครามก่อนจะเดินต่อลงไปสู่
บริเวณซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคสี์ด าซ่ึงตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหินและมีทอ้งทะเล
กวา้งเป็นฉากหลงัและเม่ือคุณเดินไปตามสะพานท่ีทอดยาว 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
จากนั้นน าท่าน ชมนูรีมารูอาเพก็เฮ้าสึ (Nurimaru APEC Hauseu, 누리마루 APEC 하우스) ซ่ึง
เป็นหอประชุมท่ีมี รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี ผสมผสานกบัความทนัสมยัไดอ้ยา่งลง
ตวั ท าใหมี้ช่ือเสียงในระดบันานาชาติ และเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเท่ียว 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้นพาทุกท่านสู่  Haeundae ซ่ึงเป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ้และเป็นหาดท่ี
นิยมของนกัท่องเท่ียวทั้งชาวเกาหลีและต่างชาติมากๆ แวะถ่ายรูปสุดชิค ท่ี Rendèjá-Vous คือคาเฟ่ท่ีเห็นทั้ง
วิวทั้งหาดเพราะสถานท่ีตกแต่งดว้ยกระจกใสตลอดแนวตึกท าใหเ้ห็นวิวกวา้ง (ยังไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) 

ค ่า  รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร 
น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั NO.25 HOTEL หรือเทียบเท่า 
 



วันท่ีห้า   หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – อสิระตามอธัยาศัย -  กรุงเทพ ฯ  

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHEON CULTURE VILLAGE )เป็นหมู่บา้นท่ีเกิด
จากการตั้งรกรากยา้ยถ่ินฐานของชาวเกาหลีซ่ึงหนีภยัจากสงครามเกาหลีในระหวา่งปีค.ศ. 1950 -1953 และ
อาศยัอยูจ่นถึงปัจจุบนัดว้ยลกัษณะการสร้างบา้นเรือนผา่นถนนทุกสายท่ีเรียงรายไปตามแนวภูเขาจนเป็น
ขั้นบนัไดท่ีเป็นระเบียบและดูสวยงามแปลกตาไปกบัสีสนัท่ีสลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคาจึงกลายเป็น
เอกลกัษณ์ส าคญัของหมู่บา้นแห่งน้ีจนไดรั้บฉายาวา่“มาชูปิกชูแห่งปูซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี
ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตาของหมู่บา้นแห่งน้ีแลว้ภายในหมู่บา้นยงัมีสถานท่ีและส่ิง
อ านวยความสะดวกซ่ึงท าให้คุณเพลิดเพลินไปกบัการเดินท่องเท่ียวภายในหมู่บา้นไดแ้ก่พิพิธภณัฑข์นาด
เลก็, ร้านศิลปะ, ร้านขายของท่ีระลึก, คาเฟ่, ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภทและอ่ืนๆอีกมากมาย  

  จากน้ันอสิระทุกท่านตามอธัยาศัย ท่านสามารถเลือก LOTTE WORLD (ไม่รวมค่าเข้า 45,000 วอน) 
  หรือ  LOTTE PREMIUM OUTLET 
กลางวัน  อสิระอาหารกลางวัน    
18.00  เดินทางกลบัสู่กรุงเทพโดยสายการแอร์ปูซาน เท่ียวบินท่ี BX725  
21.40  เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดีภาพ  
 
 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา หากมี
การปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปลีย่นแปลงกฎการเข้าประเทศท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
 
 
 



อตัราค่าบริการ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 

ราคา/ท่านละ 

4-8 ธนัวาคม 2565 19,888.- 

พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  6,900.- 

 

จอยแลนด์มีตั๋วแล้วหักค่าตั๋ว 6,000 บาท 
เด็กอายุต ่ากว่า 2 ขวบ ราคา 4,800 บาท 

 

ราคาทัวร์รวม ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุใน

รายการชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 

2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน  

ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. K-ETA (ELECTRONIC TRAVEL 

AUTHORIZATION) 
10. ค่าประกนัโควิท(ตามเง่ือนไขประกนั) และประกนั

อุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง  
- การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต 
สูญเสีย   อวยัวะสายตาหรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 
1,000,000 บาท 

-   การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000   
บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 50,000 วอน 
ต่อท่านตลอดท้ังทริป(ไม่รวมทิปหัวหน้าทัวร์ตามความ
พงึพอใจ) 

3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษทั หรือตอ้งการใบก ากบั
ภาษี) 

4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่ีหนกัเกินสายการบิน
ก าหนด (ปกติ 15 กก.) 

5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสาร
คือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญั
ถ่ินท่ีอยู ่4)ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงิน
ฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะ
เป็นผูด้  าเนินการยืน่วีซ่าใหท้่านโดยจ่ายค่าบริการ
ต่างหาก(ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยืน่วีซ่า) 

 
 
 



เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 
1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการ

เดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ใบจองทวัร์ให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
 การยกเลิก 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัท าการขึ้นไป เก็บค่าใชจ้่าย ท่านละ 5,000 บาท 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัท าการเก็บค่าใชจ้่าย 50% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ้่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจบ็ป่วยหรือมีเหตจุากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการเดินทา
จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินให้กบัลูกคา้เป็น
กรณีไป  

3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ
ไม่คืนค่าทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ า หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึง
เที่ยวบินพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหต ุ

1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากว่า  15 ท่าน(ผูใ้หญ)่ ขึ้นไป โดยบริษทัฯ จะแจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  

2. เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การ

นดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้) 
5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 

เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 
6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความประมาท

ของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุ

ไวแ้ลว้ทั้งหมด 
8. บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลกูค้าท่ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเท่ียวเท่านั้น    

 
 
 
 
 
 



 

หากสนใจจองกรุณาติดต่อ 
➢ สอบถามผ่าน Line กด -> https://lin.ee/5nDHUO6 
➢ จองทัวร์ผ่าน FB inbox ก็ได้เช่นกัน -> http://m.me/unithaitrip 
➢ หรือโทร 02-234-5936 
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