
 

 

 

 

 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง 31สิงหำคม – 30 พฤศจิกำยน  2561 

 

 

19.30-21.30  น  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์

สายการบนิ  EASTAR JET  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… โดยมเีจา้หน้าทีจ่าก

บรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

 

22.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE922   

  *สงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงสำยกำรบิน เท่ียวบินโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

*สำยกำรบิน LOW COST ไม่เสริฟอำหำรบนเครื่อง น ้ำหนักกระเป๋ำ 15 กิโลกรมั /ท่ำน/1ช้ิน 

 

 

 

06.30-09.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาติกมิแฮ  เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต้ (กรณุาปรบัเวลาของท่านให้

เรว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลีใต้) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

               ขอตอ้นรบัทุกท่านสูเ่มอืงปซูาน    

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่

เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดที่

ท าจากสตัวไ์มว่่าเนื้อหม ูเนื้อววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง หอดดูำวชมซงแด  - สสุำนกษตัริยแ์นมลุ  - พระรำชวงัดองกงุและทะเลสำบวอลรี  -  

                                                พิพิธภณัฑส์ถำนแห่งชำติเคียงจ ู - โบสถ ์Jukseong  - ลอ็ตเต้ เอำท์เลท 

 

 



เช้ำ   จากนัน้พาทุกท่านชม Cheomseongdae Observatory ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเคยีงจ ูโดย หอดูดาวชมซง

แด เป็นหอดดูาวทีม่อีายเุก่าแก่ทีส่ดุในเกาหลมีอีายกุวา่ 

1,400 ปี เป็นสถานทีม่คีวามส าคญัมากในอดตี สรา้งขึน้ตัง้

เเต่สมยัราชวงศซ์อนต๊อก เเหง่เเควน้ชลิลา ซึง่มกีาร

ประมาณการกนัว่าตัง้เเต่สมยัศตวรรษที ่7 โดยมกีารสรา้ง

ดว้ยหนิน ามาเรยีงซอ้นกนัเป้นชัน้ๆ ในลกัษณะของรปูขวด 

โดยมคีวามสงูถงึ 9.4 เมตร นบัวา่เป็นหอดูดาวทีม่คีวาม

เก่าเเก่อยา่งมาก ใชใ้นการสงัเกตดาวเพื่อพยากรณ์อากาศ

ในอดตี เเละเเสดงใหเ้หน็ถงึเทคโนโลยทีีค่อ่นขา้งจะล ้ายุค

ของชนชาตเิกาหลตีัง้เเต่ยคุโบราณ สภาพโดยรวมทัว่ไปของหอดูดาวนัน้ยงัมสีภาพที่ดอียูเ่เมจ้ะผา่นกาลเวลามานาน

เเลว้กต็าม  และไดถู้กยกใหเ้ป็น สมบตัแิหง่ชาต ิประกาศไวเ้มื่อวนัที ่ 20 ธนัวาคม  2505 

   จากนัน้พาท่านเขา้ชม "สสุำนกษตัริยแ์นมลุ"(Gyeongju Royal Tomb Of King Naemul) พระ  

เจา้แนมลุเป็นพระราชาองคท์ี ่17 แหง่ราชวงศช์ลิลา สสุานน้ีเป็นสสุาน

หลวงในราชวงศช์ลิล่า ตัง้อย ูณ เมอืงเคยีงจ ูภายในมสีสุานขนาดใหญ่

และขนาดเลก็ตามล าดบัชัน้ราชวงศแ์ละขนุนาง หลุมฝังศพของ

กษตัรยิแ์นมลุมขีนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 22 เมตร สงู 53 เมตร สสุาน

เเหง่น้ีมคีวามสวยงามเเละเป็นอกีหน่ึงเเหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั 

 

น าท่านเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace Wolji Pond เป็นทีต่ ัง้ของ

พระราชวงัรอง และเป็นหอ้งจดัเลี่ยงส าหรบังานส าคญัต่างๆของกษตัรยิแ์ละขนุนาง   ถูกสรา้งขึน้ในปีที ่14 ในการ

ปกครองของกษตัรยิม์นุม ู แหง่อาณาจกัรชลิลา ภายในสระน ้าตัง้อยูใ่นใจกลางเมอืง ลกัษณะเป็นรูปทรงกลมขนาด

ใหญ่ มขีนาดเสน้ผา่ศูนยก์ลาง 200 เมตร และความสงู 180 เมตร ประกอบไปดว้ยเกาะกลางน ้าขนาดเลก็ 3 เกาะ

ภายในสระ ในปี 1974-1986 ไดท้ าการระบายน ้าออก และท าการขุดปรบัปรงุใหมอ่กีครัง้ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งศกึษาตาม

โครงการปรบัปรงุแหล่งประวตัศิาสตรใ์นเมอืงคยอ็งจ ูและขุดพบเครื่องปัน้ดนิเผากวา่ 80 ชิ้นทีม่ตีวัอกัษร “Wolji” (บ่อที่

สะทอ้นดวงจนัทร)์ ถูกแกะสลกัไว ้ท าใหพ้บวา่ชื่อดัง้เดมิของบ่อคอื  “Wolji ” ในปัจจบุนัสถานทีแ่หง่น้ีจงึถูกเปลีย่นชื่อ

เป็น Donggung Palace และ Wolji Pond 

    

  

 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ 

และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แล้วตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ 



จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารทีข่าดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ี

เพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็สามารถขอ

น ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

  พาทุกท่านชม Gyeongju National Museum พพิธิภณัฑก่์อตัง้ขึน้ครัง้แรก

ในปี 1945 โดยเป็น  สาขาของพพิธิภณัฑแ์หง่ชาตเิกาหล ีส าหรบัอาคารหลกัของ

พพิธิภณัฑถ์ูกสรา้งในปี 1968 และในปี 1975 ไดร้บัการยกฐานะใหเ้ป็น “พพิธิภณัฑ์

สถานแหง่ชาตเิคยีงจู” นบัเป็นพพิธิภณัฑข์นาดใหญ่ ทีเ่กบ็รวบรวมมรดกวฒันธรรม

ทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตรข์องเมอืงเคยีงจไูวจ้ านวนมากทีสุ่ด โครงสรา้งของ

พพิธิภณัฑแ์บ่งออกเป็น 4 สว่นไดแ้ก่อาคารจดัแสดงทางโบราณคด ีหอศลิป์ อาคารจดั

แสดงเกีย่วกบัสระอานบัจ ีและสวนจดัแสดงกลางแจง้ 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ โบสถ ์Jukseong เป็นโบสถห์รอืครสิตจกัร ทีส่วยทีส่ดุในเมอืงปซูานแหง่หน่ึง 

โบสถแ์หง่น้ีอยูต่ดิรมิทะเล เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวเมอืงปซูาน

นกัท่องเทีย่วนิยมเดนิทางมาท่องเทีย่ว โบสถแ์หง่น้ีไดร้บัการ

ประดบัประดาตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกดว้ยศลิปะผสมผสาน

อยา่งสวยงาม มคีุณคา่ทัง้ทางดา้นศลิปะ ดา้นความสวยงาม และ

ดา้นจติใจ ววิทวิทศัน์โดยรอบตวัโบสถง์ดงามตามธรรมชาตมิโีขด

หนิลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเลเป็นสถานทีท่ีไ่มค่วร

พลาดเมื่อเดนิทางมาเมอืงปซูาน 

จากนัน้พาท่านชอ็ปป้ิง "ลอ็ตเต้ เอำท์เลท"(Lotte Outlet) นบัวา่เป็น outlet mall ทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่ของ

เกาหลแีหง่หน่ึง ซึง่เป็นศูนยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์ีส่ง่

ตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้น ามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบรน

เนมดล์ดราคากนัมากกวา่หา้สบิเปอรเ์ซน็ต ์ใหท้่านไดเ้ลอืกชม 

เลอืกซือ้อยา่งมากมาย และที่น่ีรบับตัรเครดติท่านสามารถจบัจา่ย

ไดอ้ยา่งสบายใจ  ตัง้แต่แบรนดเ์นมหร ูPaul Smith, Mulberry, 

Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนิยม 

Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ 

เยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นที่นิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปยา่งงบนแผน่

โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ 

พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้า่ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไมไ่ดม้กีารหมกัหรอื

มสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่วา่ถ้าพดูถงึรสชาตแิล้ว นบัวา่พลาดไมไ่ดเ้ลย 

ทีพ่กั The Mark Haeundae  OR SMLระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 



 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้ำนน ้ำมนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมาย

จากมหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาล

ในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิใน

รา่งกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บั

ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

  

 

 

จากนัน้พาท่านนมสัการพระที ่วดัแฮดง ยงกงุซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัทีส่รา้งบน

โขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกต่างไปจากวดัสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีที่มกัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขา วดัแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้

โดยพระอาจารย ์Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรชัสมยัของกษตัรยิ ์Uwang แหง่ราชวงศ ์Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ไดม้ี

การบูรณะดว้ยความพถิพีถินัเพื่อใหค้งไวซ้ึง่เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุม้มงักรสทีองอรา่ม 

ลอดผา่นอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสูท่างเดนิบนัไดหนิ 108 ขัน้ เป็นจุดชมววิความงดงามของทะเล บรเิวณวดัประดษิฐาน

พระพทุธรูปศกัดิส์ทิธิอ์งคส์ดี า ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นโขดหนิ ทางเดนิเป็นสะพานทีท่อดยาวเขา้สูบ่รเิวณตวัวดั ประกอบ

ไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหน้าของวหิารหลกั มเีจดยีส์งู 3 ชัน้ และ

สงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากน้ี ภายในวดัประดษิฐาน    

เจา้แมก่วนอมิ, พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอรา่ม, ศาลาราย วดัแหง่น้ีเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคูเ่มอืงของคนปซูาน 

เป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพทุธศาสนิกชนเกาหลี 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์Midam Cosmetic  

ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ  ศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย เช่น 

ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครื่องส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกี

มากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมคีรมีทีโ่ดง่

ดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . 

ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง ศนูยน์ ้ำมนัสนเขม็แดง  - วดัแฮดง ยงกงุซำ  - ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์ - หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน  - 
สะพำนเดินทะเล  - นัง่กระเช้ำลอยฟ้ำ  - ปซูำนทำวเวอร ์ - ดำวทำวน์ 

 

 



จากนัน้พาท่านสู ่หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน (Gamchoen Culture Village) หรอืเรยีกวา่ “Korea’s Santorini (ซาน

โตรน่ีิเกาหล)ีโดยชื่อเรยีกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมูบ่า้น

วฒันธรรมคมัชอน หมูบ่า้นทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนั

สดใส ในอดตีหมูบ่า้นน้ีเคยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของของผูล้ีภ้ยัสงครามเกาหล ี

จนในปี 2009 รฐับาล  เกาหล ีไดส้่งเสรมิการท่องเทีย่วมกีารพฒันา

ปรบัปรงุทศันียภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลีย่นหมูบ่า้นคมัชอน

ใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหดู้

สดใส น่ารกั บ้านเรอืนหลายหลงัเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจดุก็

เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ 

และไดโ้ดง่ดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่าถ่ายท าทีน่ี่ จงึท าให้

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอนแหง่น้ีเป็นทีรู่จ้กัมนีักท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

กลางวนั พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง เมนูประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ อาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความ

หอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

 จากนัน้พาท่านชม สะพำนเดินทะเล หรือ Sky Walkway  อยูใ่นบรเิวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach)    

ซองโด (Songdo)นัน้แปลวา่เกาะสน เพราะชายหาดน้ีมป่ีาสนอยู่

บรเิวณปลายสุดของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

แหง่ใหม ่ซึง่ถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์ของหาดซองโดเลยทเีดยีว ตวั

สะพานยื่นออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเราเดนิอยูบ่นทะเล 

สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ของสะพาน

สามารถมองเหน็น ้าทะเลผา่นกระจกนิรภยั สกายวอรค์จะมลีานหนิ

ใหญ่ๆ ใหถ้่ายรปูบรรยากาศและสองขา้งทางมองเหน็ววิทวิทศัน์

สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นทีถ่่ายท ารายการ เช่น We Got 

Married ท าใหเ้ป็นทีนิ่ยมอยา่งมากส าหรบัคนเกาหลี 

 จากนัน้พาท่านนัง่ กระเช้ำลอยฟ้ำ Busan Air Cruise  ซึง่จะ

พาทุกท่านไดส้มัผสักบัทวิทศัน์ชายฝัง่ทะเลใตท้ี่  สวยงามของประเทศ

เกาหลใีตแ้บบ 360 องศากบักระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise  นบัว่า

เป็นแลนดม์ารค์ใหมล่่าสดุในเมอืงปซูาน เปิดบรกิารเมื่อวนัที ่21 

มถิุนายน 2560 ทีผ่า่นมา ทีบ่รเิวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan 

Air Cruise มรีะยะทางยาวถงึ 1.62 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลาขา้มฝัง่

ตะวนัออกมายงัฝัง่ตะวนัตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ได้

ภายใน 8 นาทเีท่านัน้ และมคีวามสงูจากพืน้ถงึ 86 เมตร ท าใหม้องเหน็

ววิของหาดซองโดไปถงึเกาะยองโดไดอ้ย่างสวยงาม(หมายเหตุ นัง่

กระเชา้ลอยฟ้า หรอื Cable Car ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 

 จากนัน้พาท่านชมววิเมอืง ณ ปซูำนทำวเวอร ์(Busan  

Tower) ตัง้อยูใ่น สวนยองดซูาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยาน



แหง่ชาต ิตัง้อยูบ่นเนินเขาใจกลางเมอืง เป็นสถานที่พกัผอ่นหยอ่นใจ หอคอยน้ีสงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น  

Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของ

เกาหล ีเช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่ส่วนมากจะเป็นคูร่กั ทัง้ชาว

เกาหลแีละนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิคู่รกัสว่นมากจะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรงทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย  เพราะมี

ความเชื่อวา่คูร่กัทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไมร่วมคา่กุญแจ,ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต)์ ส่วนดา้น

บนสดุของหอคอยเป็นจดุส าหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดำวทำวน์ปซูำน  แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั อาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เครื่องส าอางเครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคณุ 

 

 

 

เยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิ้นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก 

แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้

เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอย่างแน่นอน 

ทีพ่กั The Mark Haeundae  OR SML ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานทีจ่ดัการประชุม 

APEC  เมื่อปี 2005 ค าว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลแีปลวา่ "โลก" ส่วนค า

วา่ (Maru) แปลวา่ "การประชุมสุดยอด" และ APEC House กห็มายถงึ 

"บา้น ทีส่ดุยอดผูน้ าของโลกมารวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" ทีน่ี่ตัง้อยู่

บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มภีูมทิศัน์ทีส่วยงามตามธรรมชาต ิ

รายลอ้มดว้ยดอกไมแ้ละต้นสน เป็นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหวา่ง

สถาปัตยกรรมสมยัใหม ่และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีทีค่ง

ความงดงามของธรรมชาต ิและความทนัสมยัทีผ่สมผสานกนัอยา่ง

กลมกลนื ถูกจดัเป็นหอ้งประชุมทีม่ชีื่อเสยีงระดบันานาชาติ 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง เอเปค เฮ้ำส ์ - ดิวต้ีฟรี  - จดุชมวิว หมู่เกำะออยคุโด  - ศนูยโ์สม  - ร้ำนสมนุไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน 

 

 



ระเบยีงของอาคารเป็นจุดชมววิชมความงดงามของสะพานกวางฮนัเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรยีบเสมอืน 

“สะพานโกลเดน้ทเ์กท” นบัเป็นสะพานทีส่รา้งขา้มทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมคีวามยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรปู

เกบ็ความประทบัใจได ้ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งขึน้อยูก่บัวนัหยดุประจ า) 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีดิวต้ีฟรี ( Duty Free Shop) ทีน่ี่มี

สนิคา้ปลอดภาษชีัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500  ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผา้ 

เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลาย     แบรนดด์งั อาทิ

เช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis  

 จากนัน้น าท่านชมววิ Oryukdo Sunrise Park หรอื จดุชมววิ หมูเ่กาะออยคุโด เรยีงตวักนัออกจากฝัง่ไปทางตอนใต้

ของเมอืงปซูาน สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจากแผน่ดนิ บางครัง้จะ

เหน็วา่ม ี5 เกาะ บางครัง้จะเหน็ 6 เกาะ ขึน้อยูก่บัน ้าขึน้น ้าลง ท าให้

ไดช้ื่อวา่ ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหนิทัง้หมดเป็น

หน่ึงในอนุสรณ์ของชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุทีม่คีนอยูอ่าศยั 

และมปีระภาคารตัง้อยู ่ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, 

Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ทีม่ปีระภาคารอยู ่

นอกจากน้ีมทีางเดนิลอยฟ้า ออยคุโด สรา้งจากหน้าผายื่นออกไปใน

ทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มพีืน้ทีท่ าดว้ยกระจกหนา 50 mm 

เคลอืบดว้ยสารกนักระสุนเพื่อเพิม่ความปลอดภยัแขง็แรง อยูต่รงแนว

ทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหวา่งทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหล ีสามารถชมพระอาทติยข์ึน้ได ้ทีน่ี่เป็นอกีหน่ึงจดุชมววิทีม่ี

ชื่อเสยีงของเมอืงปซูาน (ชมทางเดนิลอยฟ้า ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) หมูเ่กาะออยคุโดไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็น

สถานทีส่ าคญัของชาตเิพราะเรอืส่วนใหญ่ทีจ่ะมาตดิต่อกบัเมอืงปูซาน มกัจะตอ้งผ่านมาทางหมูเ่กาะออยคุโด 

 พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคาลบี้ อาหารยอดนิยมอกีชนิดหน่ึง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอส

บารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยหอ่กบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและ

สาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม ่คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบี้ทีท่ ัง้หอม อรอ่ย 

เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแหง่น้ีรฐับาลรบัรอง

คณุภาพวา่ผลติจากโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีสุ่ด  ภายในจะมี

เจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัตน้โสมและการปลูกโสม พรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูก 

กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

  จากนัน้น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่่าสดุของเกาหล ี

โดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทาง

การแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ 

น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่

ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดตี่อ



สขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มขีนม  พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น 

ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มามา่ วุน้เสน้ 

รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กะทะ 

ลูกบอลซกัผา้  เครื่องส าอางชัน้น า Etude , Skinfood  และ

ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มี

บรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิกมิแฮเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   

17.30 – 20.00 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE921 พรอ้มความประทบัใจ 

21.30 – 00.05 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ และขอใหท้่านถงึบา้นอยา่งปลอดภยั 

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

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัิเหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยดุ

งาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยูเ่หนือการควบคมุของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผล

กระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่า

เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีลู่กคา้และบรษิทัจา่ยไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่

เสริมเตียง 
รำคำโปรโมชัน่ 
(เฉพำะบสัแรก) 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

กนัยายน  : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 ,18-21 

23-26 , 24-27 , 25-28 , 30-3ต.ค. 
14,300.-/คน 11,300.-/คน 

4,900.- 

กนัยายน : 1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29-2ต.ค. 14,600.-/คน 11,600.-/คน 

สงิหาคม : 31-3 ก.ย. 

กนัยายน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1ต.ค. 
14,900.-/คน 11,900.-/คน 

ตุลาคม : 1-4 , 2-5 , 7-10 , 8-11 , 9-12  

พฤศจกิายน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 

25-28 , 26-29 , 27-30 
15,300.-/คน 12,300.-/คน 

ตุลาคม : 3-6 , 6-9  

พฤศจกิายน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-1ธ.ค. 
15,600.-/คน 12,600.-/คน 

ตุลาคม : 4-7 , 5-8  

พฤศจกิายน : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 

29-2ธ.ค. , 30.-3ธ.ค. 
15,900.-/คน 12,900.-/คน 

ตุลาคม : 15-18 , 16-19 , 23-26 , 28-31 , 29-1พ.ย. ,30-2พ.ย. 16,300.-/คน 13,300.-/คน 

ตุลาคม : 10-13 , 14-17 , 17-20 , 22-25 ,24-27 , 27-30 ,31-3พ.ย. 16,600.-/คน 13,600.-/คน 

ตุลาคม : 18-21 ,  25-28 , 26-29  16,900.-/คน 13,900.-/คน 

ตุลาคม : 13-16  17,600.-/คน 14,600.-/คน 

ตุลาคม : 11-14 , 21-24  17,900.-/คน 14,900.-/คน 

ตุลาคม : 19-22 18,900.-/คน 15,900.-/คน 

ตุลาคม : 12-15 , 20-23  20,900.-/คน 17,900.-/คน 



เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองท่ีนัง่  
1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนัการจอง 

 
 
รำคำน้ีรวม 
-   คา่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี  
-   คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
            (กรณมีกีารเคลมประกนัเอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
รำคำน้ีไม่รวม 
-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ

คา่อาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้
จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 

-   คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-           คา่วซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) 
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีม
เอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่อง
แจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  คา่อาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไมส่ามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
 



กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี ) 

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี่ยนชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
หมำยเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยดุ
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ
, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดนิทางแล้ว 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงัน้ี วนั
จนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ 
ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคเุทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อน
ท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง
กรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของทางบรษิทั ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที่
เขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 



-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่ำงๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 
 

   
 

  

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลใีต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมา

เป็นนกัทอ่งเที่ยว แตไ่ปด้วยวตัถปุระสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แตว่นัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม BUSAN PLUS 

+ ทางแลนด์เกาหลจี าเป็นต้องเก็บคา่ประกนัเพื่อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเทา่นัน้ เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หาก

ลกูค้าเป็นนกัทอ่งเทีย่วจริงๆ เดินทางทอ่งเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกนันีค้ืนเต็ม

จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบตัิตามเง่ือนไขดงักลา่ว  (ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืนเงินประกนักรณีลกุค้าไมผ่า่นกองตรวจคน

เข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้)*** 

หากทา่นถกูเจ้าหน้าที่ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่ห้เดินทางเข้าประเทศ คา่ใช้จา่ยทีเ่กิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูค้า

จะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบวา่ ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางทอ่งเที่ยวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัร์ไมม่ีนโยบายให้คณะรอ 

ทา่นท่ีติดดา่นตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้อง 

คา่เดินทางจากทวัร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ทอ่งเที่ยวอยา่งเต็มเวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 


