
 
 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



วนัแรก            กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภูม)ิ 

22.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิ KOREAN AIR (KE) 
เจา้หนา้ที่ของบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการเดนิทาง) 
สายการบนิ KOREAN AIR จัดที่น่ังแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 23 กก./ท่าน **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะ

ปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึน้เครือ่งก่อนเวลาเครือ่ง
ออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  

 

 
 

วนัท ีส่อง         เกาหลใีต ้(สนามบนิกมิแฮ) – หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – ทางเดนิลอยฟ้าออยคุโด – สวนสนุก 
                      E-WORLD – ตลาดซอมุน 

01.40 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่KE662 บนิตรงสูปู่ซาน (บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
05.00+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิมิแฮ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่

เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอตอ้นรับทุกท่านสู ่เมอืงปูซาน  

 
จากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน ถอืเป็นซานโตรนิแีหง่เกาหลใีต ้ตัวหมู่บา้นตัง้อยู่บนภูเขา และดว้ยสสีัน
สดใส อีกทัง้ยังมีจุดชมววิที่เห็นน ้าทะเลกวา้งไกลสุดตา ท าใหท้ี่นี่ไดร้ับความนยิมจากนักท่องเที่ยวไม่นอ้ย เดมินั้น
หมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิน่ฐานของผูค้นที่อพยพขึน้มาครัง้สงครามเกาหลี ซ ึง่ภายหลังสงครามหมู่บา้นเสือ่มโทรม

มาก กระท่ังไดรั้บการฟ้ืนฟจูากนักศลิปะในเกาหลทีีร่่วมกันตกแต่งหมู่บา้นจนออกมาสวยงามอย่างทุกวันนี ้ 
 

 
 

จากนัน้น าท่านไปยัง ทางเดนิลอยฟ้าออยุคโด อกีหนึง่จุดชมววิทีส่วยทีสุ่ดในปูซาน สะพานกระจกใสแจ๋วที่สรา้งจาก
หนา้ผาแบ่งกลางระหว่างทะเลดา้นตะวันออกและดา้นตะวันตก ท าใหส้ถานทีแ่หง่นีถ้อืเป็นอกีหนึง่สถานทีส่ าหรับชมพระ
อาทติย์ข ึน้ที่สวยที่สุดของประเทศเกาหลี ตัวสะพานกระจกยืน่ออกไปในทะเลเป็นความยาว 35 เมตร โดยกระจกที่
น ามาท านั้นเป็นกระจกที่เคลือบสารกันกระสุน ความหนา 50 mm เพื่อใหม้ีความแข็งแรงคงทน และปลอดภัยต่อ

นักท่องเทีย่ว ดา้นหลังของสะพานเป็นภูเขา นัน้มเีสน้ทางปีนเขา ซ ึง่เป็นกจิกรรมทีช่าวเกาหลนียิมท ากัน 
 



 
 
กลางวนั บรกิารอาหาร (1) เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัตา่งๆ พรอ้มกบัเนื้อสตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ  

 
จากนัน้น าท่านไปยัง สวนสนุกอเีวลิด ์สวนสนุกตัง้อยู่โดยรอบ 83 ทาวเวอร ์สวนสนุกแหง่นี้มชี ือ่เดมิคอื สวนสนุกวูบัง
แลนด ึและไดร้ับการออกแบบใหม่ใหเ้ป็นสวนสนุกในธีมยุโรป ซ ึง่ไดร้ับความนยิมที่สดุ และใหญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศเกาหลใีต ้เพลดิเพลนิในสวนสนุกทีม่าใน 4 ธมีดว้ยกัน ซ ึง่หนึง่ในนัน้เป็นสวนสนุกส าหรับเด็กโดยเฉพาะ และ

พบกับเครือ่งเล่นและกจิกรรมกว่า 30 ชนดิ ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยพลาซา่ทีม่ีธมีแตกต่างกันไป เชน่ พลาซ่า
ส าหรับเด็ก (Children’s Plaza) พลาซ่าส าหรับวัยทีน (Young Town Plaza) เซ็นทรัลพลาซ่า (Central Plaza) 
นอกจากเครื่องเล่นนานาชนดิที่เหมาะกับทุกวัยแลว้ สวนสนุกแหง่นียั้งมนี ้าตกและน ้าพุ รวมไปถงึการแสดงแสงไฟและ
ดอกไม ้รวมถงึส ิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ ไดแ้ก่ รา้นอาหาร E-World เป็นตน้ 

 

 



 
จากนัน้น าท่านไปยัง ตลาดซอมนุ ตลาดเก่าแก่ในสมัยโชซอนทีค่นทอ้งถิน่มาเดนิจับจ่ายซือ้ของใช ้ของกนิ มขีายทัง้
ผัก ผลไม ้ของแหง้ รา้นอาหารขา้งทาง กมิจ ิของใชใ้นบา้น ของฝาก สมุนไพร เสือ้ผา้ ของขึน้ชือ่ของตลาดนีแ้ห่งนี ้
คอื ลูกพลับแหง้ สตรอวเ์บอรร์ีลู่กเกอืบเท่าฝ่ามอื และชดุฮันบกแบบคุณภาพงานเนี๊ ยบๆ ทีใ่ชใ้นพธิกีารและงานแต่งงาน 

ชดุประณีตสวยงาม  
 

 
 
เย็น บรกิารอาหาร (2) เมนู จมิทคั ไกตุ่๋นซอีิว๊ผดักบัวุน้เสน้ทีเ่หนยีวนุม่ หวัหอมใหญ่ รสชาตคิลา้ยไก่พะโลข้อง

ไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหนอ่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

พกัที ่   CRYSTAL DAEGU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัท ีส่าม         จุดชมววิเขาอพัซาน+เคเบ ิล้คาร ์– วดัดองฮวาซา – หมูบ่า้นมาบจิอง –คมิกวานซอก อารท์สตรที     
                      ถนนดงซองโน 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 
จากนัน้เดนิทางไปยัง ภูเขาอพัซาน น าท่านขึน้สู่ยอดเขาความสูง 660 เมตร สู่จุดชมววิของภูเขาอัพซาน น ัง่เคเบิล้
คารข์ ึน้สู่ยอดเขา ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีจากดา้นล่างถงึยอดเขา ระหว่างทางของการน่ังเคเบิล้ก็จะไดเ้ห็นความ
งดงามตามธรรมชาตขิองตน้ไมน้านาพรรณ และภาพมุมสงูของเมอืงแดกูในมุมมองทีค่่อยๆ ชดัมากขึน้ตามการไต่ระดับ

ความสงู ชมความงดงามของเมืองแดกู 360 องศา ดา้นบนจะมีระเบียงส าหรับชมววิเมืองแดกู หากมาตอนพระอาทติย์
ใกลจ้ะลับขอบฟ้าก็ไดว้วิทีส่วยงามไม่แพก้ัน (ราคาทวัรน์ ีร้วมคา่กระเชา้ขึน้อุทยานแลว้) 
 

 



จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ วดัดองฮวาซา เป็นวัดเก่าแก่มอีายุกว่า 1,500 ปี สรา้งในสมัยอาณาจักรชลิลา ภายในมีอมิ
ตาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหนิพระศรีศากยมุนีอยู่ดา้นนอก อีกหนึง่ไฮไลท์ก็คือ ยคัซายอแรแดพุล (Yaksa-
yeoraedaebul) พระขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผูม้าสวดมนต์ท าบุญ  มีความสูงถึง 17 เมตร 
นอกจากนี ้ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รูปป้ันสงิโต และดอกไมท้ีป่ระดับฐานพระพุทธรูปดา้นหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หนิ

ทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดับโลก   
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนือ้หมู

สไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่ง
ยาวนานอกีดว้ย 

 
 จากนัน้น าท่านไปยัง หมูบ่า้นมาบจิอง หมู่บา้นชาวนาเล็กๆ ทีภ่ายหลังไดม้ฟ้ืีนฟูใหก้ลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้ โดยการ

ตกแต่งละเลงสสีันลงบนก าแพงจากภูมปัิญญาชาวบา้น ไม่ว่าจะเป็นภาพดอกไม ้ภาพสตัว ์ภาพ 3 มติ ิภาพชวีติความ
เป็นอยู่ของชาวเกาหลีจากยุค 1960 ถงึ 1980 จนท าใหห้มู่บา้นเล็กๆ ที่ปัจจุบันมีการพักอาศัยอยู่เพียง 35 ครัวเรือน

แหง่นีม้คีวามน่าสนใจมากขึน้ทเีดยีว เคยถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท ารายการชือ่ดัง Running Man และดว้ยความทีห่มู่บา้น
มาบจิองนีม้ีต านานเรือ่งเล่าเกีย่วกับอัศวนิและมา้ ระหว่างทางจะไดเ้หน็สญัลักษณ์ของมา้อยู่ตามจุดต่างๆ ในหมู่บา้นนี้
อกีดว้ย 

 

 
 

จากนัน้น าท่านไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชั่นและแหล่งชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นแหง่เมอืงแดกู มขีนาดใหญ่กว่าเมยีง

ดงถงึ 5 เท่า หรอืจะเรยีกไดว้่าทีน่ี่คอื เมยีงดงแหง่เมอืงแดกู ก็ว่าได ้แต่คนจะไม่พลุกพล่านเท่าในกรุงโซล สามารถ



เดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ ถนนดงซองโนจะคกึคักในชว่งเย็นถงึชว่งค ่าๆ มรีา้นคา้เลือกซือ้เยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะ
เป็น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์หรอืสนิคา้แบรนดด์ังอืน่ๆ มากมาย 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหาร (5) พอรค์คาลบ ิตน้ต ารบัอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมูยา่งทีผ่า่นการหมกัจน
ไดท้ี ่น ามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สุกก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า รบัประทานกบัซอส กระเทยีม กมิจ ิและใชใ้บ

ผกักาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวย 
พกัที ่   CRYSTAL DAEGU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่ ี ่               ผลติภณัฑน์ า้มนัสน – ศนูยส์มนุไพรโสม – วดัแฮดงยงกุงซา – โบสถจ์ุกซอง – คอสเมตคิ – ดวิต ีฟ้ร ี  
                         ถนนนมัโพดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  
 

น าท่านเรียนรูก้ารท า ผลติภณัฑน์ า้มนัสน ผลติภัณฑท์ี่สกัดจากน ้ามันสนเข็มแดง มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ชว่ยควบคุมอาหาร และรักษาสมดุลในร่างกาย 
 
จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหาร 

ปอด ช่วยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
 
จากนัน้น าท่านสกัการะขอพรที่ วดัแฮดง ยงกุงซา ถอืเป็นวัดเก่าแก่และศักดิส์ทิธิม์าก ว่ากันว่าแต่เดมิก่อนที่จะสรา้ง

วัด พื้นที่ตรงนี้มีความแหง้แลง้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภกิษุท่านหนึง่ไดฝั้นเหน็เทพเจา้แหง่ความเมตตา ซึง่
สถติอยู่ในทอ้งทะเล หากมองไปดา้นหนา้จะเห็นภูเขา และถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเหน็น ้าทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่ว่า
หากอธษิฐานสวดมนต์ในตอนเชา้ก็จะไดรั้บการตอบจากเทพเจา้แหง่ความเมตตาในชว่งเย็น บรรยากาศทางเขา้วัดจะ
เป็นเหมอืนตลาดนัดย่อมๆ ทีม่คีนมาขายของมากมาย ทัง้ของกนิ ขนมพืน้บา้น เครือ่งราง เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึ ใหไ้ด ้

เดนิชมวถิชีวีติเล็กๆ ของคนปูซาน ในชว่งเดอืนเมษายนบรเิวณวัดและรอบๆ ก็จะงดงามไปดว้ยดอกซากุระทีบ่านสะพรั่ง
ไปท่ัวบรเิวณวัด  
 



 
 

กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะก๊วย และ
สมนุไพรบ ารงุรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนัน้เดนิทางไปยัง โบสถจ์ุกซอง ตัง้อยู่รมิทะเลเป็นโบสถส์ครสิตจักรที่ไดช้ือ่ว่าสวยทีสุ่ดในปูซาน โบสถแ์หง่นีไ้ด ้

ถูกสรา้งขึน้ และใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท าในละครเรื่อง "Dream" ช่อง SBS ในช่วงตน้ปี 2000 โบสถแ์ห่งนี้ไดร้ับการ
ประดับประดาตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกดว้ยศลิปะผสมผสานอย่างสวยงาม ทรงคุณค่าทัง้ทางดา้นศลิปะ และดา้น
จติใจ ววิทวิทัศน์โดยรอบตัวโบสถง์ดงามตามธรรมชาตมิโีขดหนิลักษณะแปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเล เป็นสถานที่ที่
ไม่ควรพลาดเมือ่เดนิทางมาเทีย่วปูซาน  

 

 
 

 



จากนัน้น าท่านแวะชอ้ปที่รา้นเครื่องส าอางค์ยอดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลือก
ซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ
แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขดัขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 

 
 

จากนัน้น าท่านเลือกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีที่รา้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สดุในโซล แหล่งรวมสนิคา้แบรนด์เนม
มากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ

รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 
VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ 
  

 
 
จากนัน้น าท่านอสิระช็อปป้ิงที่ ย่านนมัโพดง เป็นถนนชอ้ปป้ิงที่โด่งดังและคกึมากอีกแห่งในปูซาน ขา้งๆกับถนน
แฟชัน่ควังบก เปรยีบเสมอืนเป็นตลาดเมยีงดงแหง่เมอืงปูซาน ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิใจ สนิคา้

สตรทีแบรนดต์่างๆ ถกูยกมาตัง้ไวท้ี่นีเ่ชน่เดยีวกับในกรุงโซล นอกจากนัน้ทีน่ียั่งเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ย คลับ บาร ์
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และที่ส าคัญยังเป็นย่านทีส่ าคัญในปูซานที่เต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรแ์ละโรงละคร ซ ึง่ปูซานได ้
เป็นเป็นเจา้ภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิูซาน (BIFF) ในเดอืนตุลาคมของทุกปี  

 

 
 

เย็น  อสิระอาหารเย็น (เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 
พกัที ่  DIAMOND PUSAN / ARBAN CITY (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้              ศนูยส์มนุไพรฮอตเกนาม ู– สวนยงดซูาน – สะพานควานอนั – ตลาดปลาจากลัช ิ– ลอ้ตเต ้เอา้ทเลท  
                         ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิกมิแฮ – สนามบนิสุวรรณภมู ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 

 



น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดูแลตับใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกันโรคตับแขง็ ไม่ถกูท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์
กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
 

จากนัน้น าท่านสู ่สวนยงดูซาน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ ภูมทิัศน์ที่สวยงาม 
เพลดิเพลนิกับการเดนิเล่นในสวนสวย ชมทัศนยีภาพ หรอืใหอ้าหารฝูงนกพริาบทีม่อียู่มากมาย ภูเขายงดูซาน (ภูเขาหัว
มังกร) เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ตั ้งอยู่กลางใจเมืองเมืองในพื้นที่สูงกว่า
ระดับน ้าทะเล 49 เมตร จากนัน้น าท่านชม หอคอยปูซาน ตัง้อยู่บนยอดเขายงดูซานทีค่วามสงูเหนอืระดับน ้าทะเล 118 

เมตร ชัน้บนสุดเป็นจุดชมววิซ ึง่มองเหน็ทัศนยีภาพโดยรอบของเมืองปูซานและววิทะเลทีส่วยงาม ในวันที่อากาศสดใส
คุณสามารถมองเหน็แมก้ระท่ังเกาะซชึมิะ ของญีปุ่่ นได ้
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (9) เมนู บูลโกก ิหมหูมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมลูง

ในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรงุรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายภาพ สะพานแขวนควางอนั สะพานนี้เปรียบเสมือนเป็นซานฟรานซสิโกแห่งเกาหลีใต ้ตัว
สะพานทอดยาวเหนือน ้าทะเลเชือ่มโยงระหว่างใจกลางเมืองสูช่ายหาด มคีวามยาวกว่า 7.4 กโิลเมตร และเป็นสะพาน
เชือ่มระหว่าง HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ใหอ้ยู่ใกลก้ันแค่เอื้อม สะพานควางอันนี้เป็นสัญลักษณ์อีกแห่ง
หนึง่ของเมอืงปูซาน อกีทัง้บรเิวณทอ้งทะเลแหง่นียั้งเป็นจุดชมววิของท่าเรอืยอรช์ และไม่ว่าจะอยู่สว่นไหนของปูซานก็
สามารถมองเหน็สะพานควังอันไดท้ัง้ในระยะใกลไ้กล ในยามค ่าคืนจะมแีสงไฟสอ่งสว่างจากสะพานที่สอ่งประกายราว

กับเพชร นอกจากนี ้ยังท าใหรู้ส้กึถงึความโรแมนตกิดว้ยววิทะเลทัง้สองขา้งทางอกีดว้ย 
 

จากนัน้น าท่านแวะ ตลาดปลาจากลัช ีตัง้อยู่ใกลก้ับท่าเรอืนัมโพ ที่นี่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพูซานที่เนน้ท า
อาชพีประมง จงึเป็นตลาดขายปลา และแหล่งอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหลใีต ้ภายในจะมสีัตวน์ ้าแปลกๆ จ านวน

มาก และยังมรีาคาถกูกว่าทอ้งตลาดทั่วไปดว้ย โดยปลาหรอืสตัวท์ะเลก็จะมากันแบบสดๆ มรีา้นคา้ทัง้ในตัวอาคาร และ
ภายนอกอาคารมากมาย ดา้นหลังตลาดสามารถเดนิชมววิท่าเรือได ้ในสว่นตลาดกลางแจง้จะมบีรรดาพ่อคา้แม่คา้ น า
อาหารทะเลสดๆ มาวางขาย ทัง้แบบซีอ้กลับบา้น และแบบเปิดเป็นรา้นพรอ้มบรกิารปรุงอาหารในหลากหลายรูปแบบ 
ทัง้ทอด ตม้ ย่าง และอืน่ๆ อกีมากมาย ใชเ้วลารอไม่นาน อาหารทะเลน่ารับประทานจะมาปรากฎอยู่ตรงหนา้เรา ในสว่น

ทีเ่ป็นอาคารภายในบรเิวณชัน้ล่างจะเป็นสว่นของรา้นขายของทะเลสดๆ ทีส่ามารถเลือกซือ้ และสัง่ปรุงเป็นซาชมิพิรอ้ม
น ้าจิม้ น าไปน่ังรับประทานบรเิวณดา้นหลังของอาคารทีต่ดิกับท่าเรอืได ้น่ังชมิอาหารทะเลสดพรอ้มกับชมววิของท่าเรือ
ก็ไดบ้รรยากาศไปอีกแบบ ส าหรับทีช่ัน้สองของอาคารเป็นบรเิวณส าหรับน่ังรับประทาน สามารถน าอาหารทะเลสดๆ ที่
เลอืกซือ้มาจากดา้นล่างใหร้า้นอาหารทีช่ัน้สองปรุงรสแบบสดใหม่ไดต้ามตอ้งการ ซ ึง่ตอ้งจ่ายค่าปรุงอาหารในราคาที่

แตกต่างไปตามแต่ละเมนูต่างๆ 
 



 
 

จากนัน้พาท่านช็อปป้ิง LOTTE OUTLET ศูนยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนด์ ส่งตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้น ามา

ขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมด์ลดราคากันมากกว่าหา้สบิเปอร์เซน็ต ์มีแบรนด์เนมหรูใหเ้ลือกซือ้มากมายไปจนถงึ
แบรนดย์อดนยิม  
 
น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที่ ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ชอ็กโกแล็ตหนิ ซีเรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 
ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 
20.35 น. เดนิทางกลับกรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่KE661 (มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 
00.30 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิุวรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

  
 

*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 
ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรณุาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คนืค่าบรกิาร ไม่ว่ากรณีใดๆ  

ซึง่อยู่นอกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิท** 

 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 



อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (KOREAN AIR) 
เกาหล ีปซูาน แดก ูเลสโก ไฮโซปซูาน 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 5,999 บาท 
 

***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่*** 
** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถปุระสงค์เพือ่การท่องเที่ยว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย

การบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่
ดว้ยสาเหตุใดหรอืไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิก์ารคืนเงนิสดส่วนใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ป

เหมาที่เป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรอืกรุ๊ปที่มีการขอดูงาน 
จะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ที่จะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรือ

น ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถงึขัน้
ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืส ิง่ของใดใด 

ก าหนดการเดนิทาง 
พฤศจกิายน 2562 – มนีาคม 2563 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,999 5,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 24,999 8,999 5,000 

22 – 26 มกราคม 2563 23,999 8,999 5,000 

19 – 23 กุมภาพนัธ ์2563 23,999 8,999 5,000 

18 – 22 มนีาคม 2563 23,999 8,999 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ชน่น ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์กุคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 
ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 

ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลีใต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหลู้กคา้ตอ้งถูกส่งตัวกลับ
เขา้ประเทศไทย จงึมีค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอื่นๆที่เกดิขึน้ดว้ย ฉะนัน้ ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ที่ทางประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายที่เกดิขึน้ทุก
กรณี หรอืตอ้งรอกลับประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีี่น่ังว่าง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี ้ข ึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ

คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจั้ดไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได  ้ 
** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก

สมัภาษณ์นัน้ ข ึน้อยู่กับทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยู่ในดุลพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ

คดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 



3. โรงแรมที่พักทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลี่ยนขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชนล์ูกคา้เป็น
หลัก 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร ์หากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวรไ์ม่มี

การบังคับลูกทัวรซ์ือ้แต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 
5. ทัวรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 

เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิค่าด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
ต่อท่าน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      ค่าภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละไม่เกนิ 23 กก.    ค่ารถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 ค่าทีพ่ักตามทีร่ะบุในรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน    ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

 ค่าอาหารตามมือ้ทีร่ะบุในรายการ      ค่าจา้งมัคคุเทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 ค่าใชจ่้ายส่วนตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบุ เช่น ค่าท าหนังสอืเดนิทาง , ค่าโทรศัพท ์, ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอนิเตอรเ์น็ต , ค่า

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึค่าอาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรณุาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 ค่าทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทัวร ์และมัคคุเทศกท์อ้งถิน่  

 ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 

 ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ต่างดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนต่างดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่  

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านกัระยะสัน้ในประเทศเกาหลีไมเ่กิน 90 วนั 

ไมว่่าจะดว้ยวตัถปุระสงคเ์พ่ือการทอ่งเท่ียว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยืน่เอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคณุสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นบัจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าทา่นสามารถรบัผิดชอบคา่ใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดตอ่ในระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร ์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านกัในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้



2. นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิค่าบรกิารส่วนทีเ่หลอืทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักท่องเทีย่วหรือเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า
นักท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เช่น แฟกซ ์, อีเมล์ , หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึ

ศุกร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ัฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

 

เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งการขอยกเลิกการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผูม้ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อีเมล์ หรือเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิที่บรษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 
 กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนังสอื
มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิค่าบรกิาร 
- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิค่าบรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิค่าบรกิาร 

- ยกเลกิก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คนืเงนิค่าบรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทั ้งนี้ ทางบรษัิทจะหักค่าใชจ่้ายที่ไดจ่้ายจรงิจากค่าบรกิารที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่
นักท่องเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

1. การเดนิทางที่ตอ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงื่อนไข หรอืเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   
2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล์ หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศุกร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 
1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วีัตถปุระสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากท่านไม่ไดร่้วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ
เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้ก่ท่าน 

3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ
นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มวีีซ่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศที่มวีีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทาง
นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่หนังสอืเดนิทาง 
และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีม่ไิดส้่งหนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 
5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพื่อใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ

เวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ่้ายใดๆ ที่เพิม่ข ึน้ของนักท่องเทีย่วที่มไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความล่าชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตุสดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราค่าบรกิารนีค้ านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ข ึน้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อช ิน้ และรวมกันทุกช ิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถ่งุพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้ส ิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 



 สิง่ของทีม่ีลักษณะคลา้ยกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อุปกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่
โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ี่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนดิเขา้ประเทศ เช่น ผัก , ผลไมส้ด , ไข่ , เนือ้สตัว ์, 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก  

 

 

 

 
 


