
 
 

 
 
 
 
 

 

 

Highlights 
 

• น่ังกระเชา้ลอยฟ้า...ชมวิวแบบ 360 องศา  Busan Air Cruise 

• กนิลม...ชมวิวสวนสาธารณะริมหนา้ผา Daewangam Park 

• สมัผัส...บรรยากาศธรรมชาติท่ี Taehwagang Grand Park  ทางเดินเลียบป่าไผ ่

• เสพงานศลิป์...ถ่ายรูปฟินๆ หมู่บา้นสีพาสเทล Gamcheon Culture Village 

• เดนิเลน่...ชิลๆ ณ หาดแฮอุนแด หาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในปซูาน 

• แวะวัด...Haedong Yonggungsa วิวริมทะเล 

• ชอ้ปป้ิง...กิน Street food ยา่นนมัโพดง 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

  
เวลานัดหมายและเคาน์เตอร์อาจมีการเปล่ียนแปลงอันเน่ืองมาจากการเปล่ียนแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวันเดินทาง 

**พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง** 

 

สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 
สายการบิน JEJU AIR (7C)  มีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก  
21.00 น.     คณะพร้อมกนัท่ีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F 
01.10 น.    เหิรฟ้า สู่เมืองปูซาน โดยสายการบิน JEJU AIR 7C2252 

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

DAEWANGAM PARK 



 
 

 
 
 
 
 

สวนแทวังกัม เป็นสวนสาธารณะริมทะเลตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวนัออก ก่อนเดินทางถึงชายทะเลจะผ่านตน้ไมน้านา
ชนิด อาทิ ป่าสน ตน้เชอร์ร่ี แมกโนเลีย คามีเลีย แอปริคอตและฟอร์ซิเซีย ซ่ึงริมทะเลเต็มไปดว้ยโขดหินท่ีถูกคล่ืน
ทะเลและลมกดัเซาะเป็นรูปทรงต่างๆ ท าใหเ้กิดภาพท่ีสวยงาม แต่ส่ิงท่ีพลาดไม่ไดค้ือเกาะหินขนาดใหญ่กลางทะเล
ท่ีดูเหมือนมงักรก าลงับินขึ้นสู่ทอ้งฟ้า โดยมีสะพานเหลก็เช่ือมต่อเพื่อขา้มไปชมวิวทิวทศัน์ของทอ้งทะเล 

 
TAEHWAGANG GRAND PARK 

สวนสาธารณะแทฮวากัง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณดา้นขา้งจะเป็นแม่น ้าแทฮวากงั ไฮไลทค์ือทุ่งไมไ้ผ่ท่ี
กวา้งขวาง มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร ปัจจุบนัเป็นป่าไผ่ท่ีอุดมสมบูรณ์ และในฤดูใบไมผ้ลิจะเต็มไปด้วย
ดอกไมก้ว่า 60 ลา้นดอกจาก 7 สายพนัธุ์ท่ีแตกต่างกนั ไดแ้ก่ ดอกป็อปป้ี คอร์นฟลาวเวอร์ และดอก Coreops สีทอง 
เป็นตน้  

 
GANJEOLGOT CAPE 

 แหลม  Ganjeolgot สถานท่ีแห่ งน้ี เหมาะส าห รับ
ครอบครัว และคู่ รัก  เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิว
ทิวทัศน์ของทะเล รวมไปถึงถ่ายรูปตามแลนด์มาร์ค
ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตูไ้ปรษณียข์นาดใหญ่ ประภาคาร 
หรือแปลงดอกไม้สวยๆ นอกจากน้ียงัมีร้านกาแฟ 
ร้านอาหารท่ีให้ท่านได้นั่งชมวิวพร้อมรับประทาน
อาหารและจิบกาแฟชิวๆ และสถานท่ีแห่งน้ียงัเคยถ่าย
ท ารายการวาไรต้ี LOVE ME ACTUALLY อีกดว้ย 

 



 
 

 
 
 
 
 

อาหารกลางวันเมนู: ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตลเ์กาหลี   
อาหารเย็นเมนู: จิมทคั เป็นไก่ผดัรวมกบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่
พะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 

โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

Oncheoncheon Park  -  Songdo Sky Walk  -  นั่งกระเช้าลอยฟ้า  (Busan Air Cruise )   
หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  -  สะพานควงัอลั  -  หาดแฮอุนแด   (B/L/D) 

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   

 

ONCHEONCHEON PARK 

เป็นสวนสาธารณะถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2546 โดยเทศบาลเมืองปูซาน ไดด้ าเนินการโครงการฟ้ืนฟูระบบนิเวศของ
แม่น ้ า และเพื่อให้เป็นสวนสาธารณะริมชายฝ่ัง บริเวณโดยรอบมี “ตน้พ็อตกต” ท่ีเรียงรายกนักว่า 650 ตน้ทั้งสอง
ขา้งทาง เป็นสถานท่ีในการพกัผ่อนหย่อนใจของประชาชนในเมืองปูซาน สวนแห่งน้ีตั้งอยู่ตลอดแนวของล าธาร 
อนช็อนช็อน ล าธารซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของแม่น ้ าซูยอ็งกัง ท่ีมีจุดก าเนิดจากยอดเขาคึมจ็องซานในเมืองปูซานของ
ประเทศเกาหลีใต้ ตลอดการเดินไปตามเส้นทางเดินท่ีมีดอกไมห้ลากหลายสีสันสวยงามบานสะพร่ังตลอดทั้งปี 



 
 

 
 
 
 
 

โดยเฉพาะในฤดูใบไมผ้ลิ ท่ีน่ียงัเป็นอีกหน่ึงสถานท่ียอดนิยมของเมืองปูซานและมีช่ือเสียงในการชมดอกพอ็ตกต 
ระหวา่งปลายเดือนมีนาคม ถึงตน้เดือนเมษายนของทุกปีอีกดว้ย  

** ท้ังนีป้ริมาณดอกพอ็ตกตขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ* 
 

 

 

SONGDO SKY WALK & 

BUSAN AIR CRUISE  
Songdo Sky Walk ตั้ งอยู่ ช ายห าดซองโด  ตัว
สะพานยื่นออกไปในทะเล ระยะทางความยาวถึง 
365 เมตร ในส่วนของสะพานสามารถมองเห็นน ้ า
ทะเลผ่านกระจกนิรภัย  Skywalk ท่ีน่ีจะแตกต่าง
จากท่ีอ่ืนตรงท่ีมีสร้างเป็นแบบลกัษณะโคง้ไปมา
คลา้ยกบัมงักรท่ีบินอยูบ่นทะเล 

 พิเศษ!! พาทุกท่านน่ังกระเช้าลอยฟ้า Busan Air 
Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ความสูง
จากพื้น 86 เมตร นับว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของ
เมืองปูซาน เพิ่งเปิดท าการเม่ือ 21 มิถุนายน 2560 
ท่ีผา่นมา ท่านจะไดส้ัมผสัวิวทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเล  
(การน่ังกระเช้าลอยฟ้าขึน้อยู่กับสภาพอากาศของ
แต่ละวัน) 
 
 

 

GAMCHEON 

CULTURE VILLAGE 

ซานโตรีนีแห่งเกาหลี  หมู่บ้านสีลูกกวาด 
ระหว่างทางมีร้านอาหารทอ้งถ่ิน คาเฟ่ ร้าน
ขายของท่ีระลึกตั้งขายอยู่เป็นระยะๆ เสน่ห์
ของหมู่บ้าน นอกจากตวับา้นสีสันโดดเด่น 
ยงัมีศิลปะบนก าแพงและงานกราฟฟิต้ี ให้
เราได้ต่ืนเต้นกับความน่ารัก เป็นต้องแวะ



 
 

 
 
 
 
 

ถ่ายรูปกนัตลอดทาง และใครท่ีเป็นแฟน “เจา้ชายนอ้ย” หา้มพลาด เพราะมีจุดถ่ายรูปสุดฮิตท่ีนกัท่องเท่ียวต่อแถวกนั 
 
 

 

HAEUNDAE BEACH 

หาดแฮอุนแด เป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด
ใน เมื องปู ซ าน  มี ความยาว  1.5 กิ โล เมตร 
ครอบคลุมพื้นท่ีกว่า 58,400 ตารางเมตร  เป็น
สถานท่ีส าหรับจดักิจกรรมทางวฒันธรรมและ
งานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี   
 

 

 

 

GWANGAN BRIDGE 

สะพานควังอัล หรือสะพานเพชร เป็นสะพาน
แขวนท่ีทอดยาวข้ามทะเล มีความยาวถึง 
7,420 เมตร และสาเหตุท่ีเรียกสะพานน้ีว่า 
สะพานเพชร เพราะเม่ือยามค ่าคืน แสงไฟท่ี
ประดบัอยู่บนสะพานจะส่องแสงระยิบระยบั
ประดุจเพชร และจุดท่ีมองเห็นสะพานน้ี
สวยงามท่ีสุด ก็คือหนา้หาด ควงัอลัลี 
 

 
อาหารกลางวันเมนู: ขา้วย  าบิบิมบบั+ซุป เป็นอาหารท่ีมีความสมดุลเพราะมนัมีผกั
ต่างๆพร้อมกบัเน้ือสัตวห์มกั พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเขา้ไปเพื่อสร้างรสชาติท่ียอด
เยีย่ม รสชาติของส่วนผสมท่ีสมดุลท่ีไดป้ระสมประสานรวมกนัทั้งหมด 

 
อาหารเย็นเมนู: คาลบ้ี หมูยา่งเกาหลี เป็นหมูหมกัซอสเกาหลียา่งไฟร้อนๆ ทาน
พร้อมเคร่ืองเคียง และผกัสดๆ 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

โบสถ์ Jukseong  -  Cosmetic Shop  -  วดัแฮดงยงกุกซา  -  Herb Shop & Red Pine 
 สวนยงดูซาน & หอคอยปูซาน  -  ตลาดนมัโพดง & BIFF Square       (B/L/-)  

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 

 

JUKSEONG CHURCH 

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

 

MIDAM COSMETIC  

ท่านสามารถ ชมการสาธิตวิธีใช้เคร่ืองส าอาง 

เคล็ดไม่ลบัหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซ้ือ
เวชส าอางยอดนิยมของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถ่ิน 
อ าทิ เช่ น  หน้ าก าก  LED ช่ วยลด  ฝ้ า  ก ระ , 
DEWINS ค รีมห อยท าก , ALOEVERA GEL, 
DR.ROJUKISS, โบทอ็ก เป็นตน้ 

 

 
อาหารกลางวันเมนู: แฮมูลทงั ซุปรวมมิตรทะเล เป็นการน าอาหารทะเล
สดๆ เช่น ปลาหมึก เน้ือปลา หอย และปู และผกัชนิดต่างๆ เช่น ผกักาด 



 
 

 
 
 
 
 

กะหล ่าปลี หวัไชเ้ทา้ เห็ดเขม็ทอง มาตม้รวมกนัในกระทะบนเตาแก๊ส ทานกบัน ้าจ้ิมแบบเกาหลี และเคร่ืองเคียง เช่น 
กิมจิ และสาหร่าย 
 
 

HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE 
 

วัดยงกุง  เป็นวดัเก่าแก่มาก ก่อก าเนิดมาตั้งแต่ปี 1376 และไดท้ าการบูรณะอีกคร้ัง โดยวิหารหลกัของวดัถูกสร้างขึ้น
ใหม่ในปี 1970 ตั้งอยูบ่นเขาริมทะเลชายฝ่ังภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ท่ีมีเจดียส์ามชั้น และสิงโตส่ีตวั 
หนัหนา้ออกไปทางทะเล ซ่ึงสิงโตทั้งส่ีตวัน้ี คือสัญลกัษณ์ของความยนิดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ท่ีน่ีมี
บนัไดหินถึง 108 ขั้น และมีภูมิทศัน์เป็นหินเรียงรายตามเนินเขา ซ่ึงเป็นจุดชมวิวท่ีส าคญั เพราะจะท าให้เพลิดเพลิน
ไปกบับรรยากาศของเสียงคล่ืนทะเล และการชมพระอาทิตยข์ึ้นท่ีงดงาม หลายคนมกัจะมาท่ีน่ีในวนัขึ้นปีใหม่ เพื่อ
มาชมพระอาทิตยแ์รกของปี  

 

HERB SHOP & RED PINE  

ชม  ศู น ย์สมุ น ไพ รบ า รุงตั บ  ฮอต เกน ามู   ต้น ไม้ช นิ ด น้ี
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง
เหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทาน



 
 

 
 
 
 
 

เพื่อช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ผลิตภัณฑ์น ้ามันสนเข็มแดง  นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพิษในร่างกาย ลา้ง
ไขมนัในเส้นเลือด ทัว่ทั้งร่างกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด โรคหวัใจ โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ 
  

YONGDUSAN PARK&BUSAN TOWER 
 

สวนยงดูซาน เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ท่ี

ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองปูซาน ซ่ึงช่ือยง

ดูซานมาจากการท่ีผูค้นคิดว่าภูเขาน้ีมีลกัษณะ

คล้ายกับหัวของมังกร และเช่ือว่ามีเทพสิง

สถิตอยู่ท่ีช่วยปราบศตัรูท่ีมารุกรานทางทะเล 

สวนแห่งน้ีมีความส าคัญทางประวติัศาสตร์

ของเกาหลีมากมาย และภายในสวนแห่งน้ี ยงั

มี หอคอยปูซาน ซ่ึงเป็นหน่ึงในแลนมาร์ค

ของเมืองปูซาน ท่ีสูง 120 เมตร และเปิดให้ขึ้นไปชมวิวของเมืองไดโ้ดยรอบท่ีจะสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงค ่า ท่ี

จะเห็นแสงสีของเมืองปูซานอยา่งชดัเจน (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 

***อสิระอาหารเย็นเพ่ือให้ท่านได้ช้อปป้ิงได้อย่างเต็มที่*** 



 
 

 
 
 
 
 

โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว 

 

ศูนย์โสม & ดิวตีฟ้รี  -  ถนนซ็อมยอ็น  -  Lotte Outlet Mall  -  Supermarket     (B/L/-)  
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
 
GINSENG SHOP & DUTY FREE 
 

น าท่านชม  ศูนย์โสม  หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็น
ประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอันดับ  1 ของโลกซ่ึง
รัฐบาลรับรองคุณภาพโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด จากนั้นชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอด
ภาษี DUTY FREE  ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นน า ให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 
ชนิด ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา 

 

SEOMYEON STREET 
 

ถนนซ็อมย็อน ระยะทางยาวกว่า 330 เมตร ท่ี

เต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายให้เลือกชิม 

ทั้งอาหารพื้นเมืองและอาหารนานาชาติ ร้านคา

เฟ่ให้นั่งชิลล์ ร้านขายสินค้ามากมายหลาย

ประเภทให้เลือกซ้ือ รวมไปถึงสถานบันเทิง

ต่างๆ ไดแ้ก่ โรงภาพยนตร์ โรงละคร เป็นตน้ 

 

LOTTE OUTLET  

 LOTTE OUTLET MALL  มีพื้ น ท่ีขนาดใหญ่
ของเกาหลีแห่งหน่ึง เป็นศูนย์รวมสินค้าแบ
รน ด์ เน ม  เช่ น  Paul  Smith, Mulberry, Kate 
Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกท่ีนิยม เช่น 
MCM, Nike, Adidas, Polo เป็นตน้  



 
 

 
 
 
 
 

 

 

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

SUPERMARKET 

หลงัจากนั้นได้เวลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติ
กิมแฮ เพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทาง
แวะช้อปป้ิงท่ี ร้านละลายเงินวอน เพื่อซ้ือของฝากคน
ทางบา้น ท่ีร้านแห่งน้ีมีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด
รวมทั้ งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ 
ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของท่ีระลึกหลงัจาก
นั้น  ออกเดินทางกลบักรุงเทพฯ  
 

โดยสารการบิน JEJU AIR 7C2251   เวลา  20.25 น. 
ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  00.05 น.+1 

 

 

อตัราค่าบริการ 

 

**ราคาดังกล่าวไม่มีราคาเด็ก /พกัห้องละ 2-3 ท่าน / เด็กทารก 5,500 บาท** 
หมายเหตุ : ผู้เดินทางต้องไม่น้อยกว่า 15 ท่านขึน้ไป 

 

วันเดินทาง 
ราคาทัวร์  (บาท/ท่าน)     
พกัห้องละ 2-3  ท่าน 

พกัเดียว*เพิม่ 
(บาท / ท่าน) 

ท่ีนั่ง 

เมษายน 2563 

10 - 14 เมษายน 2563  
*วันหยุดสงกรานต์* 

21,900 4,900 20 

**กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได้ ท้ังนี้เพ่ือป้องกนัปัญหา
เท่ียวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดินทางกรณีเกดิความผิดพลาดจากบริการ

จากสายการบิน** 



 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

**อัตราค่าบริการ-เง่ือนไข** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

ราคารวม 
    ค่าพาหนะและน าเท่ียวตามรายการ                        
    ค่าตัว๋เคร่ืองบินและภาษีน ้ามนั ไป-กลบั พร้อมคณะ 
    น ้าด่ืมวนัละ 1 ขวด                                                                                
    ค่าเขา้ชมสถานท่ีตามรายการ                          
    ค่าโรงแรมตามรายการท่ีระบุหอ้งละ 2-3 ท่าน     
    ค่าอาหารตามรายการท่ีระบุ  
    ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.   
    ค่าประกนัภยัอุบติัเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน                         
    ท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
******************************************************** 

ราคาไม่รวม 
1.ค่าท าหนงัสือเดินทางและค่าวีซ่าส าหรับ 
2.พาสปอร์ตต่างดา้ว                                                                                                                                                            
3.ค่าใชจ้่ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าซกัรีด,มินิบาร์ใน
ห้อง  และอื่นๆ                                                                                       
4.ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น  
  ท่านละ 50,000 วอน หรือ1,600 บาท/ต่อท่าน                                                                                        
5. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษหีัก ณ ที่จ่าย 3%   (กรณีออกใบเสร็จใน
นามบริษทัหรือตอ้งการใบก ากบัภาษี )                                                                                                   
6.ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีเกินกว่าสายการบินก าหนด 
 

เง่ือนไขการส ารองที่นัง่ 
กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทางพร้อมช าระงวดแรก  
*มดัจ า 10,000 บาท    ส่วนท่ีเหลือช าระทนัทีก่อนการเดินทาง
ไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
โดยอตัโนมติั  

กรณียกเลกิการเดินทาง 
* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วนั ไม่มีค่าใชจ้่าย                              
* ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วนัยดึมดัจ า 50%                                            
* ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 15 วนัยึดเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
* ในกรณี ท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้ งท่ีกรุงเทพฯและใน
ต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุใน
รายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได ้ซ่ึงจะตอ้ง
มีใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษทัฯ จะท า
การเล่ือนการเดินทางของท่านไปยงัคณะต่อไป แต่ทั้งน้ีท่าน
จะตอ้งเสียค่าใชจ้่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมดัจ าตัว๋ท่านละ 
10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้คือ 
ค่าธรรมเนียม ในการมดัจ า 
 

หมายเหตุ : กรณีตดักรุ๊ป 
กรุณาแจง้กลุ่มลูกคา้ทุกคร้ัง 
กรุ๊ปนกัเรียน , นกัศึกษา , ขายตรง , ดีลเลอร์ , ประกนัชีวิต , ขา้ราชการ กรุ๊ปดูงาน มี Surcharge ไม่สามารถใชร้าคาปกติไดค้่ะ 
กรณีท่ีไม่แจง้ หากท่ีเกาหลีทราบจะท าการปรับเพ่ิมทนัที 2 เท่าจากค่าแลนดป์กติค่ะ 

 



 
 

 
 
 
 
 

* รายการท่องเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
* หนงัสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯรับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียวเท่านั้น  หาก
ลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลือพาสปอร์ตนอ้ยกว่า 6 เดือน ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน 
* ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน,การประทว้ง,การนดัหยดุงาน,การก่อจลาจล หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศ
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
* ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางม้ือ
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้กบัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้                                
 ***ทวัร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผูเ้ดินทางจะตอ้งอยูก่บักรุ๊ปเท่ียวตามโปรแกรมท่ีก าหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม
เพื่อไปท าอยา่งอื่นได ้หากมีการแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใชจ้่ายในการแยกตวัออกจากทวัร์ตามท่ี
แลนดก์ าหนด และการช าระเงินเขา้มาถือว่าผูซ้ื้อไดศึ้กษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการให้บริการเป็นท่ีเรียบร้อย*** 
*ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าท่ีประสงค์จะไปท่องเท่ียวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์หากลูกค้าต้องการขอ
แยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษัทก าหนด บริษัทขอปรับท่านละ 300 USD* 
* ทางบริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก   
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง  
* ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงินได ้หากท่านตอ้งซ้ือบตัร
โดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาใน
การเดินทางได ้ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิด
ความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยบุเท่ียวบินรวมกนั ตารางการเดินทางมี
การเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผล
ทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรับทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
**เม่ือออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตบุางประการท าให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้ เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 
**เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไขข้อตกลงต่างๆ ที่
ได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด** 
 
 
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าท้ังนี้ขึน้อยู่กับสาย
การบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพ่ือความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก  ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมี
เหตุหนึ่งเหตุใดจนท าให้ไม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือ
เปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ  อัตราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางตั้งแต่ 20 
ท่าน 
ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออกท้ังประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิ

เสธในกรณอ่ืีนๆทุกกรณี ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิง้ส้ิน** 

ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ชาวไทยเท่านั้นท่ีเดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ป 
**ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 

***โปรดท ำควำมเข้ำใจก่อนเดินทำง*** 
 
 


