
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 เพลดิเพลนิกบัซานโตรนิเีกาหล ีทีเ่ต็มไปดว้ยตกึสลีกูกวาด “หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน” 
 ขอพรสิง่ศกัด ิส์ทิธิ ์ณ วดัเกา่แกแ่ละศกัดิส์ทิธิข์องเกาหล ีซึง่สรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มบีรรยากาศรม่รืน่ 

และแวดลอ้มดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม “วดัแฮดง ยงกงุซา” 

 หา้มพลาด!! ชอ้ปป้ิงสดุมนัสท์ี ่Lotte Dong Busan Outlet เอาทท์ีใ่หญท่ีส่ดุในเอเชยี 
  เดนิชมววิทวิทศันห์นา้ผารมิทะเลบน Sky Walk ซึง่สรา้งพืน้ดว้ยกระจก เพือ่ใหท้า่นไดช้มความงามและ

ความใสของน า้ใตท้ะเล 

 สมัผสัหมูบ่า้นวฒันธรรมแหง่เมอืงอลุซาน ณ หมูบ่า้นวฒันธรรมวาฬจางซางโป 

 อิม่อรอ่ยกบับฟุเฟ่ตป้ิ์งยา่งสไตลเ์กาหลไีมอ่ ัน้ 
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วนัแรก        กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

 
21.30 น. คณะพรอ้มกันทีส่นามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ทางเขา้ประต ู3 เคานเ์ตอร ์F สายการบนิ Jeju 

Air เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทัวรแ์นะน า
การเดนิทาง) สายการบนิ Jeju Air จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง อสิระตามอธัยาศยั 
ท ัง้ไปและกลบั) (น า้หนกักระเป๋า 15 กก. จ านวน 1 ใบ /ตอ่ทา่น) **หมายเหต*ุ* เคานเ์ตอรเ์ชค็อนิจะ
ปิดบรกิารกอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตขูึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 
40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 

วนัทีส่อง       ปูซาน (สนามบนิกมิแฮ) – หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - Oryukdo Sunrise Park – สวนแดวงักมั - 

Ganjeolgot Cape – หมูบ่า้นวฒันธรรมวาฬจางซางโป 

00.50 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่7C2252 บนิตรงสูป่ซูาน 

08.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปซูาน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.
ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสูส่าธารณรัฐเกาหลใีต ้

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ “Gamcheon Culture Village” หรอืซานโตรนิีแห่งเกาหลใีต ้(Santorini) 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญอกีแหง่ของเมอืงปซูาน เป็นหมูบ่า้นบนเขาทีล่ดระดับสูท่ะเล และสสีนัทีส่วยงามของ
บา้นแตล่ะหลัง เป็นเสน่หท์ีด่งึดูดใหนั้กท่องเทีย่วมาชืน่ชมไดเ้ป็นอยา่งด ีท่านสามารถเพลดิเพลนิกับซุม้และ
รา้นอาหารน่ารักมากมายสไตลเ์กาหลตีลอดทางเดนิ หมูบ่า้นนีเ้ป็นหมูบ่า้นดัง้เดมิ มผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิ และทีน่ี่
โดง่ดังจากการเป็นสถานทีถ่า่ยท ารายการ Running Man รายการชือ่ดังของเกาหล ีจนเป็นแหล่งท่องเทีย่วที่
มชี ือ่เสยีงในทีส่ดุ 

น าทา่นสู ่Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทวิทัศนท์อ้งทะเล ซึง่มทีางเดนิเป็น Skywalk สงูถงึ 
35 เมตร ทีม่ลีักษณะเหมอืนกบีมา้ พืน้เป็นกระจกสามารถมองเห็นดา้นลา่งได ้มคีวามหนาถงึ 55.49 มลิลเิมตร 
ท าใหโ้ครงสรา้งปลอดภยั Oryukdo Sunrise Park ถกูสรา้งขึน้ เมือ่วันที ่12 กนัยายน 2012 ซึง่ถอืเป็นจดุแบง่
ระหวา่งทะเลตะวันออกและภาคใต ้ 

 

 

 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบ ูชาบ ู

จากนัน้พาท่านสู ่สวนแดวงักมั (Daewangam Park ) เป็น สวนสาธารณะ รมิทะเล ทีต่ัง้อยูบ่น ชายฝ่ัง
ตะวันออก 1 กโิลเมตร ระหวา่งทางเดนิไปชายทะเล จะผ่าน ป่าสน, ตน้เชอรร์ี ่, แม็กโนเลยี คามเีลยี , แอปริ
คอต และ Forsythia และมแีนวโขดหนิทีส่วยงาม  Daewangam  เป็นเกาะหนิขนาดใหญ่ทีม่ลีักษณะคลา้ย
มงักรเหนิขึน้สูท่อ้งฟ้าซึง่มเีกาะหนิกลางทะเล โดยมสีะพานเหล็กเชือ่มเพือ่ชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของทอ้ง
ทะเล ณ เมอืงอลุซาน  มตี านานเล่าว่ากษัตรยิ ์Munmu  ของอาณาจักรซลิลา ถูกฝังอยู่ใตเ้กาะแห่งนี้เพือ่
ปกป้องราชอาณาจักรดว้ย 

น าทา่นเดนิทางสู ่ Ganjeolgot Cape เป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้จุดแรกของเกาหลใีต ้สถานที่แห่งนี้เหมาะ
ส าหรับคู่รักและครอบครัวไปเดนิชมบรรยายกาศของทอ้งทะเลทีส่วยงาม ซึง่ทีน่ี่มรีา้นกาแฟ รา้นอาหารทีใ่ห ้
ท่านไดน่ั้งชมววิพรอ้มทานอาหารและจบิกาแฟ มสีนามหญา้ใหว้ิง่เล่นและแปลงดอกไมส้วยๆใหถ้่ายรูปรมิ
ทะเล รวมถงึยังมรีูปปั้นเกีย่วกับครอบครัวชาวประมงแมแ่ละลูกทีร่อคอยสามกีลับจากทะเล ขอแนะน าว่าเป็น
อกีจดุหนึง่ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาเมอืงอลุซาน 



 
 
 

 

 

 

 

 

น าท่านเดนิทางสู่ หมูบ่า้นวฒันธรรมวาฬจางซางโป ( Jangsaengpo Whale Culture Village ) เปิด
ใหบ้รกิารในปี ค.ศ. 2015  ทีน่ีไ่ดจ้ าลองภาพฉากเกา่ของหมูบ่า้นชาวประมงทีจ่ับปลาวาฬเอาไวท้ีน่ี ่

 

 

 

 

  

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร (จมิทคั) ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ 
เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลสู้ตร
เกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอรอ่ย  

 
ทีพ่กั  โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรอื Dongbusan) 
 

วนัทีส่าม        เมอืงปซูาน - วดัแฮดง ยงกงุซา – ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั – Cosmetic Outlet – Red Pine -    
                     Duty Free – ตลาดปลาชาลกาช ิ - Busan International Film Festival– ตลาดนมัโพดง -   
                      สวนยงดซูาน – หอคอยปซูาน  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนั้นน าท่านสู่ “ เมอืงปูซาน” สักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์และขอพรที่ วดัแฮดง ยงกุงซา (Haedong 
Yonggungsa temple) กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1376 โดยสรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มองเห็นน ้าทะเลสฟ้ีาใสของ
ทะเลใต ้มบีรรยากาศที่ร่มรื่น แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตทิี่สวยงาม ชือ่ของวัด
หมายถงึพระราชวังของมงักรกษัตรยิซ์ ึง่ความเป็นมาของวัดแหง่นีก้็ดลูกึลับน่า
พิศวงดั่งชื่อที่ตั ้งไว ้ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึง่มีผูค้นแวะเวียนไป
สักการะบูชาไม่ขาดสาย นอกจากนี้ยังสามารถขา้มสะพานหนิและขึน้บันได 
108 ขัน้ไปยังจุดชมววิทีอ่ยู่ดา้นบนเพื่อดืม่ด ่ากับววิทวิทัศน์ทีส่วยงามจนลมื
ความเหนื่อยเมือ่ยลา้ ภาพของวัดกับแนวโขดหนิรูปร่างแปลกตาสุดแลว้แต่
จนิตนาการของผูม้องและเกลียวน ้าวนที่หมุนวนอยู่เบือ้งล่างท าใหเ้กดิเป็น
ภาพทีส่วยงามน่าประทับใจ ว่ากันว่าแต่เดมิก่อนทีจ่ะสรา้งวัด พืน้ที่  ตรงนี้มคีวามแหง้แลง้ ฝนไม่ตกตาม
ฤดกูาล กระทั่งพระภกิษุท่านหนึง่ไดฝั้นเห็นเทพเจา้แห่งความเมตตาซึง่สถติอยูใ่นทอ้งทะเล บอกใหส้รา้งวัด
บรเิวณนีจ้งึจะเกดิความโชคด ีและก็เป็นดังนัน้ เมือ่วัดสรา้งเสร็จความแหง้แลง้ทีเ่คยมกี็ชุม่ฉ ่าไปดว้ยน ้าฝนและ
พชืไร ่อกีทัง้หากมองไปดา้นหนา้จะเห็นภเูขาและถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเห็นน ้าทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่ว่า
หากอธษิฐานสวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดรั้บการตอบจากเทพเจา้แหง่ความเมตตาในชว่งเย็นน่ันเอง 

น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั ฮ็อตเกนาม ู ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก

มลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับให ้

สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์ กาแฟ บหุรี ่ สารตกคา้งจากอาหาร

และยา 



 
 
 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET มใีหท้่านเลอืกซือ้หลากหลาย
ยีห่อ้ ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตัวและบางผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั เมน ูขา้วย าบบิมิบบั  

จากนัน้น าท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่สีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลด
ไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิชน่ นาฬกิา , 
แวน่ตา , เครือ่งส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรปู และสนิคา้  แบรนดเ์นมอืน่ๆอกีมากมาย 

พาท่านแวะ ตลาดปลาชาลกาช ิ สัมผัสชวีติและอาชพีพืน้เมอืงของชาวพูซานดัง้เดมิ ซึง่เป็นทีรู่จั้กตัง้แต่
สมยัสงครามเกาหล ี1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวทา่เรอืประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมอืงพซูาน เป็นแหลง่
รวมขายสง่ปลาทุกชนดิ ทุกวันจะมขีองสดของทะเลมากมายน ามาประมูลกันในยามเชา้มดื และชว่งสายยัง
สามารถซือ้ในราคาปลกีทีค่อ่นขา้งถกู   

เย็น บรกิารอาหารเย็น เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงยา่งสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลาหมกึ อาหาร
เกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 

พาท่านสู่ ถนนสายบันเทิงของเมืองปูซานที่เรียกกันว่า BIFF (Busan 
International Film Festival) เป็นศูนยก์ลางในการจัดงานภาพยนตร์
นานาชาตทิีรู่จ้ักกนัในนาม “เทศกาลหนังปซูาน” เริม่เปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะ
มเีทศกาลหนังชว่งเดอืนกันยายน หรอืเดอืนพฤศจกิายนของทุกท ีในบรเิวณนี้
ยงัเต็มไปดว้ยรา้นคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิงจ านวนมาก 

น าท่านเดนิทางสู ่ตลาดนมัโพดง (Nampodong Street) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่ของเมอืงปู
ซาน ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ มากมายใหท้่านไดช้อ้ป
ป้ิงอยา่งจใุจ อกีทัง้ยงัมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่

จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม สวนยงดซูาน ตัง้อยูบ่นภเูขาในยา่นดาวน์ทาวน์
ของปซูาน และยงัเป็นภเูขาทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงปซูานอกีดว้ย  โดยในชว่งสมัย
สงครามเกาหลมีปีระชาชนมากมายอพยพมาตัง้ถิน่ฐานบนภเูขาแหง่นี ้แตเ่กดิไฟ
ไหมค้รัง้ใหญถ่งึสองครัง้ ท าใหป่้าไมถู้กท าลายไป ชาวบา้นจงึชว่ยกันฟ้ืนฟโูดย
การปลูกตน้ไมข้ึน้มาทดแทน จนกลายเป็นสวนสาธารณะในที่สุด และยังเป็น
ทีต่ัง้ของศาลเจา้ทีส่รา้งโดยชาวญีปุ่่ นในยคุตกเป็นอาณานคิมของญีปุ่่ น นอกจากนี้ ยังม ีหอคอยปูซาน ทีซ่ ึง่
เป็นเหมอืนสัญลักษณ์ของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นจุดชมววิทีจ่ะท าใหคุ้ณเห็นปูซานแบบ 360 องศาอกีดว้ย **
ราคาทัวรน์ีไ้มร่วมกญุแจและคา่ขึน้ลฟิท*์* 

ทีพ่กั  โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรอื Dongbusan) 
 

วนัทีส่ ี ่            สมนุไพรโสมเกาหล ี- Nurimaru APEC House - Lotte Dong Busan – ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  

จากนัน้พาทา่นรูจ้ักและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมนุไพร โสมถูกน ามาใชเ้พือ่สขุภาพ
เป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรง
ใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์
ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง และเร็วๆ นี ้
โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก  โดยองคก์ารยเูนสโก  ทุกวันนี้ผลติภัณฑโ์สมเป็นสิง่ทีข่าดไมไ่ด ้
ส าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจบุนั 

น าทา่นเดนิทางสู ่Nurimaru APEC House เป็นอาคารรปูทรงกลมดไีซนแ์ปลก

ทีต่ัง้อยูร่มิทะเล สรา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการจัดงานประชมุผูน้ า.APEC (APEC Summit) 



 
 
 

อยู่ที่เกาะดองแบกโซม(Dongbaekseom)ที่ข ึน้ชือ่เรื่องความสวยงามของววิทวิทัศน์ ปัจจุบันเป็นอาคาร

อนุสรณ์ของการประชุมในครัง้นัน้ และใชเ้ป็นศูนยป์ระชมุนานาชาตใินวาระต่างๆ รวมทัง้จัดแสดงผลงานที่

สะทอ้นถงึวัฒนธรรมดัง้เดมิตา่งๆของเกาหล ีอาคารนูรมิาร ูเอเปคนีม้ไีฮไลทอ์ยูท่ีร่ะเบยีงชมววิบรเิวณชัน้ 3 ซึง่

หันหนา้เป็นมุมกวา้งออกไปทางทะเล ท าใหม้องเห็นเกาะออยุคโด(Oryukdo) และสะพานควังกัน

(Gwangan)ทีส่วยงามไดอ้ยา่งชดัเจน อยูใ่กลก้บัชายหาด Haeundae Beach  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมน ูบลโูกก ิ 

จากนัน้น าท่านสู ่ Lotte Dong Busan แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่คีวามหลากหลายทัง้เสือ้ผา้แบรนดด์ังแฟชั่น
ตา่งประเทศ อปุกรณ์กฬีา เครือ่งส าอาง และยงัมรีา้นขายของเลน่ส าหรับเด็ก เชน่รา้นขายเลโก ้นอกจากนีย้งัมี
รา้นคา้พเิศษทีเ่ป็นสนิคา้ทอ้งถิน่ทีม่คีุณภาพดแีละราคาถูกตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ Lotte Dong 
Busan แหง่นี ้เป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 550 รา้นคา้  

จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน) สาหรา่ย ขนมตา่ง ๆ  

ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลนพอก

หนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี 

ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกมิแฮ 

20.25 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดย เทีย่วบนิที ่7C2251 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 

23.45 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 
 

 

 

 
 
 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
***หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน*** 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

อตัราคา่บรกิาร 
 

 
วนัเดนิทาง 

 
ผูใ้หญ ่(2 ทา่น/

หอ้ง) 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปีพกัรว่มกบัผูใ้หญ ่
(2+1) 

 
พกัเดีย่ว 
(เพิม่) เสรมิเตยีง ไมเ่สรมิเตยีง 

16-19 ม.ิย.2560 11,999.-/ทา่น 11,999.-/ทา่น 11,999.-/ทา่น 4,900 บาท 

17-20 ม.ิย.2560 10,999.-/ทา่น 10,999.-/ทา่น 10,999.-/ทา่น 4,900 บาท 

22-25 ม.ิย.2560 11,999.-/ทา่น 11,999.-/ทา่น 11,999.-/ทา่น 4,900 บาท 

28 ม.ิย.-01 ก.ค.2560 10,999.-/ทา่น 10,999.-/ทา่น 10,999.-/ทา่น 4,900 บาท 

 
หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรณุาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ัง้ 

 (มฉิะน ัน้ทางเราจะไมร่บัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ) 

 

อตัรานีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ กรณีอยูต่อ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

-  คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี  

-  คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

-  คา่ทีพ่ักระดับมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2 ทา่น)  

-  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ  

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. / ตอ่ทา่น (สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระ 1 ช ิน้ ไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม) 

   **ในกรณีเดนิทางหลายทา่น ไมส่ามารถน าน า้หนกักระเป๋ามาเฉลีย่กนัได*้* 

-  คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัรานีไ้มร่วม 

-  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทา่นละ 1,000 บาท หรอื 35,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ  
-  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศัพทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ 

   เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-  คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-  คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 

-  คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว 3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่4) 

ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ าเนนิการยืน่วซีา่ให ้

ทา่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง

กอ่นจะยืน่วซีา่) 

- คา่อาหารทีล่กูคา้รับประทานทานนอกเหนอืหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรับประทานอาหาร

ทีท่างทัวรจ์ัดให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเร็จรปูสว่นตัวส ารองมาดว้ย 

 

 

เงือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

-  กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 5,000 บาท  

-  สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

   กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 



 
 
 

 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

-  แจง้ลว่งหนา้ไมน่อ้ยกวา่ 45 วันกอ่นเดนิทาง คนืเงนิมดัจ าทัง้หมด 

-  แจง้ลว่งหนา้ 30 – 44 วันกอ่นการเดนิทาง หกัคา่มดัจ าทา่นละ 3,000 บาท  

-  แจง้ลว่งหนา้ 15 – 29 วัน กอ่นการเดนิทาง หักคา่มดัจ าทัง้หมดทา่นละ 5,000 บาท 

-  แจง้ลว่งหนา้ 1 – 14 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ด าเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร ์

    ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวันเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี ) 
ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter 
Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

- จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่25 ทา่น ขึน้ไป 

- หากต ่ากว่าก าหนด และ  ผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีที่จะ  

  ประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค ์

- ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้  

(นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ ช าระเพิม่ทา่นละ 4,000 บาท) 

-  เที่ยวบนิ ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู ้   

   เดนิทางเป็นส าคัญ 

-  หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว 

   เทา่นัน้ 

-  ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่ 

   จลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรือออกเมอืงจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมอืง หรือเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้   

   จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

-  ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน 

   อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้ัวแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก 

   เดนิทางแลว้ 

- ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 4,000 บาท 

- หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่ับหอ้งว่าง ณ วันเขา้พัก และโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไม่

สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้

- ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตัวจากทัวรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงนิวันละ 5,000 บาท/ทา่น 

- ขอสงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 



 
 
 

- อาหารในแตล่ะมือ้หากวา่ไมไ่ดท้ าการระบวุา่เป็นบฟุเฟ่ตจ์ะไมส่ามารถเตมิได ้ 

-  ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุที่เกดิจาก 

   ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

-  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

-  เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั ้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข 

   ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

- ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากหนังสอืเดนิทางของทา่นเกดิการช ารดุ และไมส่ามารถเดนิทางได ้

 

 

รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาดและผูจั้ดไดช้ าระใหก้บัสาย

การบนิและสถานทีต่่าง ๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามรายการ 

ไมว่า่ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ 

ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดส่วนใด ๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่ท่านหากมเีพือ่นหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วม

เดนิทางทอ่งเทีย่วระหวา่งทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหลหีรอืปัญหาตา่ง ๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรณุาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ 

หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยงัประเทศนัน้ ๆ หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่า

ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมายซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ 

เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

*หมายเหตุทีป่ระเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหนา่ยวนัสดุทา้ยลูกทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้  

   โดยไมม่กีารบงัคบัลูกทวัรท์ ัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

 

*โรงแรมทีพ่กัทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึ 

   ผลประโยชนล์ูกคา้เป็นหลกัทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่าน ัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการ 

   แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเองวนัละ 5,000 บาท ตอ่ทา่น 

 
 

 
 
 
 

 

***เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายคร ัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจาก

สายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ยวตัถุประสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย 

ดงัน ัน้ต ัง้แตว่นัที ่1 มนีาคม 2558 ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเก็บคา่ประกนัเพือ่ใหลู้กคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป

เทา่น ัน้ เป็นจ านวนเงนิ (3,500 บาท) หากลูกคา้เป็นนกัทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทางทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลบั

พรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันีค้นืเต็มจ านวน ดงัน ัน้จงึใครข่อความรว่มมอืจาก

ลกูคา้ปฎบิตัติามเงือ่นไขดงักลา่ว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณีลูกคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื 

กรมแรงงานท ัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

- **หากลกูคา้ปฏเิสธการจา่ยเงนิประกนั 3,500 บรษิทัมสีทิธยิกเลกิการเดนิทางของลกูคา้ทกุกรณี** 

- หากทา่นถกูเจา้หนา้ทีต่ม.เกาหลกีกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้ในระหวา่งถูกกกัตวั 
และสง่ตวักลบัประเทศไทย ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองท ัง้หมด 

 


