
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WONDERFUL BUSAN  
4 วนั 2 คนื 
 

 น่ังกระเชา้ลอยฟ้า ชมววิแบบ 360 องศา Busan Air Cruise 

 กนิลมชมววิหาด Songdo ไปเดนิชวิ Skywalk บนทะเลทีย่าวทีสุ่ดในปูซาน 
 เสพงานศลิป์ถ่ายรูปฟินๆ หมูบ่า้นสพีาสเทล Gamcheon Culture Village 
 แวะวดั Haedong Yonggungsa ววิรมิทะเลสวยทีสุ่ดในปูซาน 
 นั่งรถไฟ Tanubi สมัผสับรรยากาศดดีี ๊Tajeongdae Park 
 ชอ้ปป้ิง Street food ย่านนัมโพดง 
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ก าหนดการเดนิทาง 
 
วนัที ่1  สมุทรปราการ (ทา่อากาศยาน สุวรรณภูม)ิ - กมิแฮ 
 
19:00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตูทางเขา้ ... เคานเ์ตอร ์

... สายการบนิ Jin Air โดยมีเจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ คอยใหก้ารตอ้นรบั 
 
22:55 น. ออกเดนิทางสู่ ท่าอากาศยาน เมอืงปูซาน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่LJ012  

(บรกิาร Snack Box) 
 
วนัที ่2 กิมแฮ - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน - Songdo Sky Walk - นั่งกระเชา้ลอยฟ้า (Busan Air 

Cruise) - APEC House - ชมววิหมูเ่กาะออยุคโด   
 
06:10 น. เดนิทางถึง ท่าอากาศยาน กมิแฮ เมอืงปูซาน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจหนังสือ
เดนิทาง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ย เดินทางสู่ ซานโตรนีีแห่งเกาหล ีหมูบ่า้นสลูีกกวาด Gamcheon 
Culture Village ใครชอบเสพงานศลิปะมาทีน่ี่รบัรองไม่ผิดหวงั ระหว่างทางมีรา้นอาหารทอ้งถิน่ คาเฟ่เก๋ๆ 
รา้นขายของที่ระลึกตัง้ขายอยู่เป็นระยะๆ เสน่หข์องหมู่บา้น Gamcheon Culture Village นอกจากตวั
บา้นสสีนัโดดเด่น ยงัมีศลิปะบนก าแพงและงานกราฟฟิตี ้ใหเ้ราไดต้ืน่เตน้กบัความน่ารกั เป็นตอ้งแวะถ่ายรูป
กนัตลอดทาง และใครทีเ่ป็นแฟน “เจา้ชายนอ้ย” หา้มพลาด!! เพราะมีจุดถ่ายรูปสุดฮิตทีนั่กท่องเทีย่วต่อแถว
กนั สะพานเดนิทะเล Songdo Sky Walk & Busan Air Cruise ตัง้อยู่ชายหาดซองโด ตวัสะพาน
ยืน่ออกไปในทะเล ระยะทางความยาวถงึ 365 เมตร ในส่วนของสะพานสามารถมองเห็นน ้าทะเลผ่านกระจก
นิรภยั Skywalk ที่น่ีจะแตกต่างจากที่อื่นตรงที่มีสรา้งเป็นแบบลกัษณะโคง้ไปมาคลา้ยกบัมงักรที่บินอยู่บน
ทะเล พิเศษพาทุกท่านนั่งกระเชา้ลอยฟ้า Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร 
ความสูงจากพืน้ 86 เมตร นับว่าเป็นแลนดม์ารค์ใหม่ของเมืองปุซาน เพิ่งเปิดท าการเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 
ที่ผ่านมา ท่านจะไดส้มัผสัวิวทิวทศันช์ายฝ่ังทะเล แบบพาโนราม่า 360 องศา (การนั่งกระเชา้ลอยฟ้า
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศของแตล่ะวนั) 

 
 
 

 
 
 
เทีย่ง  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู บลูโกก ิหมูผดัซอส)  
 น าท่านเดินทางสู่ Nurimaru APEC House คือจุดชมวิวทีน่่าสนใจที่หาดแฮอุนแด ที่น่ีคือสถานที่ที่เคย

จดัการประชุมเอเปคเมื่อปี 2005 น่ันเอง ซึง่มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ รายลอ้มไปดว้ยดอก 
Camellia และตน้สน อาคาร 3 ช ัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบ
ดัง้เดิมของเกาหลี จึงท าใหม้ีทัง้ความงดงามของธรรมชาติ และความสวยงามทนัสมยัผสมผสานกนัอย่าง
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สวยงามและกลมกลืน น าท่านเดินทางสู่จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด Oryukdo Sunrise Park เรยีงตวั
กนัออกจากฝ่ังไปทางตอนใตข้องเมืองปูซาน สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากแผ่นดิน บางคร ัง้จะเห็นว่ามี 5 
เกาะ บางคร ัง้จะเห็น 6 เกาะ ขึน้อยู่กบัน ้าขึน้น ้าลง หมู่เกาะออยุคโดไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสถานทีส่ าคญั
ของชาติเพราะเรอืส่วนใหญ่ที่จะมาตดิต่อกบัเมืองปูซาน มกัจะตอ้งผ่านมาทางหมู่เกาะออยุค นอกจากนี้ยงัมี
แลนดม์ารค์ใหม่ น่ันคือ “ทางเดินลอยฟ้าออยุคโด” สรา้งจากหนา้ผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 
เมตร พืน้กระจกหนา 50 mm เคลอืบดว้ยสารกนักระสุนเพิ่มความแข็งแรง ท าใหท้ีน่ี่เป็นอกี1 จุดทีม่ีชือ่เสยีง
ของเมืองปูซาน 

 
 
 

 
 
 
ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร (เมนู จมิทคั ไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ซอสด า) 
 
ทีพ่กั  Busan Tourist Hotel หรอืเทยีบเทา่ 
 
วนัที ่3 โบสถ ์Jukseong - วดัแฮดง ยงกุกซา - Cosmetic Shop - Lotte Outlet Mall - ศูนยโ์สม

และดวิตีฟ้ร ี- Jagalchi Fish & Nampodong Shopping Street  
 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดินทางสู่ โบสถ ์Jukseong Church เป็นโบสถเ์ก่าแก่และโอบลอ้มดว้ยน ้าทะเลตดักนักบัทอ้งฟ้า
สวยราวภาพวาดเลย โบสถนี์้ไดร้บัการตกแต่งอย่างสวยงาม ดว้ยศลิปะผสมผสาน ซรียีห์ลายๆเร ือ่งก็มาถ่าย
ท ากันที่น่ี น าท่านเดินทางสู่ วดัยงกุง หรอื ยงกุงซา Haedong Younggungsa Temple เป็นวัด
เก่าแก่มาก ก่อก าเนิดมาตัง้แต่ปี 1376 และไดท้ าการบูรณะอกีคร ัง้ โดยวหิารหลกัของวดัถูกสรา้งขึน้ใหม่ใน
ปี 1970 ตัง้อยู่บนเขารมิทะเลชายฝ่ังภาคตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ทีม่ีเจดียส์ามช ัน้ และสิงโตสี่
ตวั หนัหน้าออกไปทางทะเล ซึง่สิงโตทัง้สี่ตวันี้ คือสญัลกัษณข์องความยินดี ความโกรธ ความเศรา้ และ
ความสุข ที่น่ีมีบนัไดหินถึง 108 ขัน้ และมีภูมิทศันเ์ป็นหินเรยีงรายตามเนินเขา ซึง่เป็นจุดชมวิวที่ส าคญั 
เพราะจะท าใหเ้พลดิเพลนิไปกบับรรยากาศของเสียงคลืน่ทะเล และการชมพระอาทิตยข์ึน้ที่งดงาม หลายคน
มกัจะมาทีน่ี่ในวนัขึน้ปีใหม่ เพื่อมาชมพระอาทติยแ์รกของปี จากน้ันน าท่านเดนิทางสู่ Midam Cosmetic 
ท่านสามารถ “ชมการสาธติวิธใีชเ้ครือ่งส าอาง” เคล็ดไม่ลบัหนา้ใสของสาวเกาหลี และเลอืกซือ้เวชส าอาง
ยอดนิยมของเกาหลีไดใ้นราคาทอ้งถิ่น อาทิเชน่ หนา้กาก Led ชว่ยลด ฝ้า กระ, Dewins ครมีหอยทาก, 
Aloevera Gel, Dr.Rojukiss, โบท็อก เป็นตน้ และ Lotte Outlet Mall มีพืน้ที่ขนาดใหญ่ของเกาหลี
แห่งหน่ึง เป็นศูนยร์วมสินคา้แบรนดเ์นม เชน่ Paul Smith, Mulberry, Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์าย
ปลกีทีนิ่ยม เชน่ Mcm, Nike, Adidas, Polo เป็นตน้ 
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เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู คาลบี ้หมูย่างเกาหล)ี 

จากน้ันน าท่านชม ศูนยโ์สม หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศที่มีการผลิตโสม
เกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลกซึง่รฐับาลรบัรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด จากน้ันชอ้ปป้ิง
สนิคา้ปลอดภาษี Duty free ที่น่ีมีสินคา้ช ัน้น า ใหท่้านเลือกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด ไม่ว่าจะเป็น
เสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา จากน้ันน าท่านสู่ ตลาดปลาจากลัช ิJagalchi Fish Market นอกจาก
เป็นตลาด seafood ที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต ้ตลาดจากลัชี ่เต็มไปดว้ยอาหารทะเลสดๆ มากมายหลา
หลาย รวมไปถงึซาซมิิ และซชู ิทีท่ ามาจากปลาสดๆ ปูยกัษ ์ทีน่ี่ไม่ไดม้ีแค่อาหารทะเลหรอืของสดเท่าน้ัน แต่
ยงัมีโซนอาหารทะเลแหง้ และโซนอาหารทั่วไปอกีดว้ย น าท่านสู่ ตลาดนมัโพดง Nampodong Street 
แหล่งชอ้ปป้ิงอีกแห่งของปูซาน เต็มไปดว้ย รา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดบั เครือ่งส าอาง ของฝาก ของทีร่ะลึก 
อกีทัง้ยงัมี Street Food ใหล้องชมิตลอดเสน้ทาง   
 
 
 

 
 
 
ค า่ อสิระใหท้่านรบัประทานอาหารค ่า ตามอธัยาศยั 
 
ทีพ่กั  Busan Tourist Hotel หรอืเทยีบเทา่        
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วนัที ่4 ศูนยส์มุนไพรน ้ามนัสนแข็มแดง - ฮอตเกนามู - ทอ่งเทีย่วโดยรถไฟทานูบ ี อุทยานแทจงแด  - 
Supermarket 

 
เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู  Herb Shop (Hergaenamu) ตน้ไม ้ชนิดนี้
เจรญิเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ และระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุน่
ใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อชว่ยดูแลตบัใหส้ะอาดแข็งแรง ผลติภณัฑน์ ้ามนัสนเข็มแดง Red Pine 
นิยมมารบัประทานเพื่อลา้งสารพิษในรา่งกาย ลา้งไขมนัในเสน้เลือด ทั่วทัง้รา่งกาย ป้องกนัไขมนัอุดตนัใน
เสน้เลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ ้เป็นตน้ อุทยานแทจงแด ”เป็นอุทยานทางธรรมชาติ ที่มีลกัษณะทาง
ภูมิศาสตร ์เป็นป่าดบิชืน้บนยอดเขาสูง 250 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล ซึง่เต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวชอุ่มหนาทบึ, 
ป่าไมส้นและพืชพนัธุก์ว่า 200 ชนิด, ชายหาดหนิ, หนา้ผาหนิ และประภาคารสีขาว ที่สามารถมองเห็นทะเล
สีฟ้าเขียวที่สวยงาม น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแทจงแด Tajeongdae Park (Danubi Train) เป็น
อุทยานทางธรรมชาต ิที่มีลกัษณะทางภูมิศาสตร ์เป็นป่าดบิชืน้บนยอดเขาสูง 250 เมตรเหนือระดบัน ้าทะเล 
ซึง่เต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวชอุ่มหนาทึบ, ป่าไมส้นและพืชพนัธุก์ว่า 200 ชนิด, ชายหาดหิน, หนา้ผาหิน และ
ประภาคารสีขาว ที่สามารถมองเห็นทะเลสีฟ้าเขียวที่สวยงาม พิเศษ!!! ใหทุ้กท่านศึกษาเสน้ทาง
ท่องเที่ยวโดยรถไฟทานูบี Danubi Train เป็นรถไฟส าหรบัการท่องเที่ยวภายในอุทยาน ส าหรบั
สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยม ไดแ้ก่ Taejongdae Marine Hall of Fame เป็นอนุสรณ์สถาน และหอ
ประวตัิศาสตรข์องการเดินเรอื, Yeongdo Lighthouse เป็นประภาคารซึง่มีประวตัิยาวนานกว่า 100 ปี 
ตัง้อยู่บนหนา้ผาชายฝ่ังทะเลที่สูงชนั ประกอบไปดว้ยสถานทีน่่าสนใจหลายแห่ง ไดแ้ก่ หอศิลป์ SEE & SEA 
Gallery, พิพิธภณัฑป์ระวตัิศาสตรธ์รรมชาติ, หอ้งสมุด, หอ้งเอวี AV Room, หอดูดาว และคาเฟ่บลูโอ
เชีย่น Blue Ocean Cafe’ เป็นตน้ 

 
เทีย่ง บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร (เมนู ชาบู ชาบู หมอ้ไฟสไตลเ์กาหล)ี 

ระหว่างทางแวะซือ้สนิคา้ของฝากที ่รา้นละลายเงินวอน Supermarket รา้นแห่งนีม้ีขนมพืน้เมืองเกาหลี
หลากชนิดรวมทัง้กิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้วและของฝากของที่ระลึก 
หลงัจากน้ันไดเ้วลาน าท่านสู่ ท่าอากาศยาน เพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบั 

 
19:30 น. ออกเดนิทางกลบัสู่ ประเทศไทย โดยสายการบนิ Jin Air เทีย่วบนิที ่LJ011 
 
21:55 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพพรอ้มดว้ยความประทบัใจ 
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อตัราคา่บรกิาร 
 

วนัเดนิทาง หมายเหตุ 

ราคาทวัร ์(บาท / ทา่น) พกัหอ้งละ 2 ทา่น 

ผูใ้หญ ่

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่
 (มเีตยีง) 

เดก็ไมเ่กนิ 
12 ปี พกักบั
ผูใ้หญ่  

(ไมม่เีตยีง) 

พกัเดีย่ว 
วซีา่ 

- 

เดอืน  ตุลาคม 

11 ต.ค. 62 - 14 ต.ค. 62 * วนัสวรรคต ร.9 14,888 14,888 14,888 4,900 - 
 
ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

 รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
 หนังสือเดินทางตอ้งมีอายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่าน้ัน หากลูกคา้ไม่สามารถเดินทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์น้อยกว่า 6 เดือน ทางบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆท ัง้สิน้ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การก่อ
จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงาน
ทัง้จากไทย และต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิทัฯ 

 ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้  เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหก้บัต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลีทุกโปรแกรม ผู ้เดินทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เที่ยวตามโปรแกรมที่ก าหนดเท่านั้น ไม่
สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรมเพือ่ไปท าอย่างอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะ
จากสาเหตุใดก็ตาม จะมคี่าใชจ้่ายในการแยกตวัออกจากทวัรต์ามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงิน
เขา้มาถอืวา่ผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเง่ือนไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

 *** ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  บรษิทัฯ ขอ
สงวนสทิธิ ์หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอ
ปรบัทา่นละ 300 USD*** 

 ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก   
 ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  
 ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคืนเงินได ้หากท่าน
ตอ้งซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศ
ประเภททีส่ามารถเลือ่นวนัและเวลาในการเดนิทางได ้ท ัง้นี้เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบินล่าชา้หรอืการ
เปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบรกิารจาก
สายการบนิ (ความลา่ชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการเดนิทาง
มกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพิจารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอื
เหตุผลเชงิพาณิชย ์หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่
รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้า่ยตา่งๆ ได ้ในทุกกรณี  

 กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพิเศษเชน่ 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 **เมือ่ท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบั
ในเง่ือนไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านั้นทีเ่ดินทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ **ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาติ
ช าระเพิม่ทา่นละ 3,000 บาท** 

 หมายเหตุ **บรษิทัฯ ขอสงวนสิทธใินการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทัง้นี้
ขึน้อยู่กบัสายการบิน บรษิัทฯขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก ความ
ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรมการ
เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการท่องเทีย่ว
บางรายการ อตัราค่าบรกิารนี้ เป็นการเดนิทางตัง้แต่ 20 ท่าน **ผูเ้ดนิทางไมผ่่านการตรวจพจิารณาจากดา่น
ตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆ 
ทุกกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้สิน้** 



7 | ห น้ า  
 

 กรุป๊เฟิรม์ 15 ทา่นขึน้ไป จงึจะเดนิทางถา้ไมถ่งึจะตอ้งโยกไปพเีรยีดอืน่ หรอืท าการคนืเงิน 
 ***หากจองต ัว๋ภายใน ตอ้งแจง้เจา้หน้าทีเ่พือ่ท าการรเีชค็กอ่น*** 

 
อตัราคา่บรกิารนี้รวม 

 ค่าตั๋วเครือ่งบนิระหว่างประเทศ ไป – กลบัพรอ้มคณะ สายการบนิ Jin Air 
 ค่าที่พกั โรงแรมระดบัมาตราฐานหรอืเทยีบเท่า 3-4 ดาว ส าหรบัพกัหอ้งละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร ์
การแข่งขันกีฬา หรอืกิจกรรมอื่นๆ ทางบรษิัทขอสงวนสิทธิใ์นการยา้ยพักในเมืองใกลเ้คียงแทน อาจจะมีการ
ปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

 ค่าอาหารครบทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ ทางบรษิทัจงึขอสงวนสทิธิน์การเปลีย่นแปลง 
 ค่ารถรบั-ส่งสนามบนิ และตลอดรายการทวัร ์
 ค่าอตัราเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ทีร่ะบุไวใ้นรายการ  
 ค่าประกนัภยัอุบตัเิหตุระหว่างการเดนิทางในวงเงนิ ท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกคา้ท่านใดสนใจ ซือ้ประกนัการเดินทางเพื่อใหค้รอบคลุมในเร ือ่งสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท้ี่เจา้หน้าของบรษิัท** อตัราเบีย้ประกันเร ิม่ตน้ 390 บาท ขึน้อยู่ระยะเวลาการ
เดนิทาง 

 ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามรายการทีร่ะบุ พรอ้มพนักงานขบัรถทีช่ านาญทาง (ไม่รวมทปิพนักงานขบัรถ) 
 
อตัราคา่บรกิารนี้ไมร่วม 

 ค่าบรกิาร และค่าใชจ้่ายส่วนตวัทีไ่ม่ไดร้ะบุในรายการ 
 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ และพนักงานขบัรถตามธรรมเนียมคอื 1,400 บาท หรอื 40,000 /ท่าน  ตลอดทรปิการ
เดนิทาง 

 ค่าทปิมคัคุเทศกไ์ทย พิจารณาตามพึงพอใจเพื่อใหเ้ป็นสนิน ้าใจ 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินก าหนด ฉะน้ันกระเป๋าจะตอ้งไม่เกณฑน์ ้าหนักดงันี ้กระเป๋า
โหลดใตเ้ครื่องบินจ านวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรมั และกรณีถือขึน้เครือ่งไดไ้ม่เกิน 7 
กโิลกรมั 

 ค่าธรรมเนียมหนังสอืเดนิทาง อาหารทีส่ ั่งเพิ่ม ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ฯลฯ 
 ค่าอาหารทีไ่ม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ และส าหรบัราคานีท้างบรษิทัจะไม่รวมค่าภาษีท่องเทีย่วหากมีการเก็บเพิ่ม 
 ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาต ิหรอืคนต่างดา้ว 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% 
 ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด 
 ค่ายกกระเป๋าเดนิทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 
 ค่าวซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1. พาสปอรต์ 2. ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3. ใบส าคญัถิ่น
ที่อยู่ 4. ส าเนาทะเบียนบา้น (ถา้มี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถา้มี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น
ผูด้ าเนินการยืน่วซีา่ใหท่้าน โดยช าระค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดินทางตอ้ง
ท าเร ือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซีา่) 

 
 
อตัราคา่บรกิาร 
 
เอกสารในการเดนิทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วซีา่ 
 
หมายเหตุ 
 

1. บรษิทัขอสงวนสิทธิย์กเลกิการเดนิทางก่อนล่วงหนา้ ในกรณีทีไ่ม่สามารถท ากรุป๊ไดอ้ย่างนอ้ย 15 ท่าน ซึง่ในกรณีนี ้
ทางบรษิทัยนิดคีนืเงนิใหท้ัง้หมดโดยหกัค่าธรรมเนียมวซีา่ (ถา้มี) หรอืจดัหาคณะทวัรอ์ืน่ให ้ถา้ตอ้งการ 

2. บรษิทัขอสงวนสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัรนี์้ เมื่อเกิดเหตุจ าเป็นสุดวิสยัจนไม่อาจแกไ้ขได ้
และจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรอืไดร้บับาดเจ็บที่นอกเหนือความรบัผิดชอบของหวัหนา้ทวัร ์
และเหตุสุดวสิยับางประการเชน่ การนัดหยุดงาน ภยัธรรมชาต ิการจลาจลต่างๆ 

3. รายการนีเ้ป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยนืยนัจากบรษิทัอกีคร ัง้หน่ึง หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมที่
พกัในต่างประเทศเป็นที่เรยีบรอ้ย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมเน่ืองจากความ
ล่าชา้ของสายการบนิ โรงแรมทีพ่กัในต่างประเทศ เหตุการณท์างการเมืองและภยัธรรมชาตฯิลฯ โดยบรษิทัจะค านึงถงึ
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ความสะดวกของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั และบรษิัทจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองหา้มผูเ้ดินทาง
เน่ืองจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรอืสิ่งของหา้มน าเขา้ประเทศ หรอืเอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง หรอืความประพฤติส่อไป
ในทางเสื่อมเสยี หรอืดว้ยเหตุผลใดๆ ก็ตามทีก่องตรวจคนเขา้เมืองพิจารณาแลว้  ทางบรษิทัไม่อาจคนืเงนิใหท่้านได ้
ไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วน ทางบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีทีส่ถานทูตงดออกวซีา่ อนัสืบเน่ืองมาจากผูโ้ดยสารเอง 
รวมทัง้บรษิทัจะไม่รบัผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเขา้เมืองประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองใหก้บัชาวต่างชาต ิ
หรอืคนต่างดา้วทีพ่ าพกัอยู่ในประเทศไทย 

4. มคัคุเทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษิทัไม่มีสิทธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนบรษิทั นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูม้ีอ านาจของบรษิทัก ากบัเท่าน้ัน 

5. เมื่อท่านไดช้ าระเงินมัดจ า หรอืทัง้หมดไม่ว่าจะเป็นการช าระผ่านตวัแทนของบรษิทั หรอืช าระโดยตรงกบัทางทาง
บรษิทัจะถอืว่าท่านรบัทราบ และยอมรบัในเงือ่นไขต่างๆ ของบรษิทัทีไ่ดร้ะบุไวโ้ดยทัง้หมด 

 
 
เงื่อนไขการจอง / การยกเลกิ 
 
การจอง หรอืส ารองทีน่ั่ง 

 กรุณาจองล่วงหนา้ก่อนการเดินทาง พรอ้มช าระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมดัจ า 10,000 บาท *
หากเป็นราคาโปรโมช ัน่ช าระเงินเตม็จ านวนเทา่นัน้    

 ส่วนทีเ่หลอืช าระทนัทกี่อนการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วนั มิฉะน้ันจะถอืว่าท่านยกเลกิการเดนิทาง  
 
การยกเลกิ 

 แจง้ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกว่า 30 วนั ก่อนการเดนิทาง คนืเงินมดัจ าท ัง้หมด  
 แจง้ล่วงหนา้ 20 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่ามดัจ าท่านละ 50% ของราคาทวัร ์
 แจง้ล่วงหนา้ 1 – 15 วนั ก่อนการเดนิทาง หกัค่าด าเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทวัร ์ 
 ยกเลกิการเดนิทาง ในวนัเดนิทาง, ถูกปฎเิสธการเขา้เมือง จะไมม่กีารคนืเงินท ัง้หมด  
 กรณีเจบ็ป่วย จนไม่สามารถเดนิทางได ้ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่รบัผิดชอบต่อค่าใชจ้่ายใดๆ ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั เชน่ การยกเลกิหรอืล่าชา้ของสาย
การบิน, อุบตัเิหตุ, ภยัธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ทีเ่กดิขึน้เหนือ
การควบคุมของบรษิทั 
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ใบจองทวัร ์ เกาหล ี

 
ชือ่ – นามสกุลผูจ้อง *:     
จ านวนผูเ้ดนิทาง *:           ทา่น 
โทรศพัทท์ีต่ดิตอ่สะดวก *:  เบอรโ์ทรศพัท:์     เบอรแ์ฟกซ:์    
                                       เบอรม์อืถอื:    
E-mail *:     
จ านวนวนั *:           วนั          คนื 
เดนิทางโดยสายการบนิ:     
วนัเดนิทาง *:     
 
รายชือ่ผูเ้ดนิทาง (กรณีเดนิทางไปตา่งประเทศระบุเป็นภาษาองักฤษ ใหต้รงกบัหน้าหนงัสอืเดนิทาง):  

1. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

2. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

3. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

4. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:   สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

5. ชือ่ – นามสกุล:    
เลขทีพ่าสปอรต์:    สะสมไมล ์(ถา้ม)ี    

 
หอ้งพกั 1 ทา่น:            หอ้ง   หอ้งพกั 2 ทา่น:            หอ้ง 
 
เตยีงเสรมิ:           หอ้ง   เดก็พกักบัผูใ้หญ:่            หอ้ง
  
อาหาร:  ☐  ไมท่านเนื้อววั ☐  ไมท่านเนื้อหมู ☐  ไมท่านสตัวปี์ก ☐  ทานมงัสาวริตั 
 
ขอ้มูลเพิม่เตมิ: 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   
 


