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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนมถินุำยน 2560 

วนัแรก        กรงุเทพฯ (สนำมบนิสวุรรณภมู)ิ 
21.30 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นำมบนินำนำชำตสิวุรรณภมู ิช ัน้ 4 ทำงเขำ้ประต ู3 เคำนเ์ตอร ์F สำยกำรบนิ Jeju 

Air เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครือ่ง (หัวหนา้ทัวรแ์นะน า
การเดนิทาง) สำยกำรบนิ Jeju Air จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3 (ไม่มบีรกิำรอำหำรบนเครือ่ง อสิระตำม
อธัยำศยั ท ัง้ไปและกลบั) (น ำ้หนกักระเป๋ำ 15 กก. จ ำนวน 1 ใบ /ต่อท่ำน) **หมำยเหตุ** 
เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูขึน้
เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่งออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตาม
ระบบของสายการบนิ) 

 

วนัทีส่อง ปูซำน-หมู่บ ้ำนว ัฒนธรรมคมัชอน-ORYUKDO SUNRISE PARK-สวนแดว ังกมั -
GANJEOLGOT CAPE-หมูบ่ำ้นวฒันธรรมวำฬจำงซำงโป 

00.50 น. บนิลัดฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่7C2252 บนิตรงสูป่ซูาน 

08.10 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปซูาน สำธำรณรฐัเกำหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 
ช.ม. กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผา่นพธิกีารตรวจคน
เขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสูส่าธารณรัฐเกาหลใีต ้
จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่“Gamcheon Culture Village” หรอืซานโตรนิีแห่งเกาหลใีต ้(Santorini) 
สถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญอกีแหง่ของเมอืงปซูาน เป็นหมูบ่า้นบนเขาทีล่ดระดับสูท่ะเล และสสีันทีส่วยงาม
ของบา้นแตล่ะหลัง เป็นเสน่หท์ีด่งึดูดใหนั้กทอ่งเทีย่วมาชืน่ชมไดเ้ป็นอยา่งด ีท่านสามารถเพลดิเพลนิกับ
ซุม้และรา้นอาหารน่ารักมากมายสไตลเ์กาหลตีลอดทางเดนิ หมูบ่า้นนี้เป็นหมูบ่า้นดัง้เดมิ มผีูค้นอาศัยอยู่
จรงิ และทีน่ี่โด่งดังจากการเป็นสถานทีถ่่ายท ารายการ Running Man รายการชือ่ดังของเกาหล ีจนเป็น
แหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงในทีส่ดุ 
น าทา่นสู ่Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทวิทัศนท์อ้งทะเล ซึง่มทีางเดนิเป็น Skywalk สงู
ถงึ 35 เมตร ทีม่ลีักษณะเหมอืนกบีมา้ พืน้เป็นกระจกสามารถมองเห็นดา้นล่างได ้มคีวามหนาถงึ 55.49 
มลิลเิมตร ท าใหโ้ครงสรา้งปลอดภยั Oryukdo Sunrise Park ถกูสรา้งขึน้ เมือ่วันที ่12 กนัยายน 2012 ซึง่
ถอืเป็นจดุแบง่ระหวา่งทะเลตะวันออกและภาคใต ้ 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมน ูชำบ ูชำบ ู
จากนัน้พาทา่นสู ่สวนแดวงักมั (Daewangam Park ) เป็น สวนสาธารณะ รมิทะเล ทีต่ัง้อยูบ่น ชายฝ่ัง
ตะวันออก 1 กโิลเมตร ระหวา่งทางเดนิไปชายทะเล จะผา่น ป่าสน, ตน้เชอรร์ี ่, แม็กโนเลยี คามเีลยี , แอ
ปรคิอต และ Forsythia และมแีนวโขดหนิทีส่วยงาม  Daewangam  เป็นเกาะหนิขนาดใหญ่ทีม่ลีักษณะ
คลา้ยมงักรเหนิขึน้สูท่อ้งฟ้าซึง่มเีกาะหนิกลางทะเล โดยมสีะพานเหล็กเชือ่มเพือ่ชมทัศนยีภาพอนัสวยงาม
ของทอ้งทะเล ณ เมอืงอลุซาน  มตี านานเล่าว่ากษัตรยิ ์Munmu  ของอาณาจักรซลิลา ถูกฝังอยูใ่ตเ้กาะ
แหง่นีเ้พือ่ปกป้องราชอาณาจักรดว้ย 
น าท่านเดนิทางสู่  Ganjeolgot Cape เป็นจุดชมพระอาทติยข์ึน้จุดแรกของเกาหลีใต ้สถานที่แห่งนี้
เหมาะส าหรับคู่รักและครอบครัวไปเดินชมบรรยายกาศของทอ้งทะเลที่สวยงาม ซึง่ที่นี่มีรา้นกาแฟ 
รา้นอาหารทีใ่หท้่านไดน่ั้งชมววิพรอ้มทานอาหารและจบิกาแฟ มสีนามหญา้ใหว้ิง่เล่นและแปลงดอกไม ้
สวยๆใหถ้่ายรูปรมิทะเล รวมถงึยังมรีูปปั้นเกีย่วกับครอบครัวชาวประมงแม่และลูกทีร่อคอยสามกีลับจาก
ทะเล ขอแนะน าวา่เป็นอกีจดุหนึง่ทีไ่มค่วรพลาดเมือ่มาเมอืงอลุซาน 
น าท่านเดนิทางสู่ หมู่บำ้นวฒันธรรมวำฬจำงซำงโป ( Jangsaengpo Whale Culture Village ) เปิด
ใหบ้รกิารในปี ค.ศ. 2015  ทีน่ีไ่ดจ้ าลองภาพฉากเกา่ของหมูบ่า้นชาวประมงทีจ่ับปลาวาฬเอาไวท้ีน่ี ่
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เย็น บรกิำรอำหำรเย็น ณ ภตัตำคำร (จมิทคั) ไกอ่บซอีิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงด ัง้เดมิ 
เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด ำ เนือ้ไกท่ีน่ ิม่ รสชำตคิลำ้ยกบัไกพ่ะโล้
สตูรเกำหล ีทำนกบัขำ้ว หอมอรอ่ย  

ทีพ่กั  โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรอื Dongbusan) 
 

วนัทีส่ำม        เมอืงปซูำน-วดัแฮดง ยงกงุซำ-ศนูยส์มนุไพรบ ำรงุตบั-Cosmetic Outlet-Red Pine-   
                    Duty Free-ตลำดปลำชำลกำช-ิBusan International Film Festival-ตลำดนมัโพดง-   
                    สวนยงดซูำน-หอคอยปซูำน 
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

จากนัน้น าท่านสู่ “ เมอืงปูซำน” สักการะสิง่ศักดิส์ทิธิ ์และขอพรที่ วดัแฮดง ยงกุงซำ (Haedong 
Yonggungsa temple) กอ่ตัง้ขึน้ในปี 1376 โดยสรา้งอยูบ่นโขดหนิรมิทะเล มองเห็นน ้าทะเลสฟ้ีาใส
ของทะเลใต ้มบีรรยากาศทีร่ม่รืน่ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงาม ชือ่ของวัดหมายถงึพระราชวังของมงักร
กษัตรยิซ์ ึง่ความเป็นมาของวัดแหง่นีก้็ดลูกึลับน่าพศิวงดั่งชือ่ทีต่ัง้ไว ้ในบรเิวณวัดมเีจดยีอ์งคใ์หญซ่ึง่มผีูค้น
แวะเวยีนไปสักการะบชูาไมข่าดสาย นอกจากนี้ยังสามารถขา้มสะพานหนิและขึน้บันได 108 ขัน้ไปยังจุด
ชมววิทีอ่ยูด่า้นบนเพือ่ดืม่ด ่ากบัววิทวิทัศนท์ีส่วยงามจนลมืความเหนือ่ยเมือ่ยลา้ ภาพของวัดกบัแนวโขดหนิ
รปูรา่งแปลกตาสดุแลว้แตจ่นิตนาการของผูม้องและเกลยีวน ้าวนทีห่มนุวนอยูเ่บือ้งลา่งท าใหเ้กดิเป็นภาพที่
สวยงามน่าประทับใจ ว่ากันว่าแต่เดมิกอ่นทีจ่ะสรา้งวัด พืน้ที่  ตรงนี้มคีวามแหง้แลง้ ฝนไมต่กตามฤดูกาล 
กระทั่งพระภกิษุทา่นหนึง่ไดฝั้นเห็นเทพเจา้แหง่ความเมตตาซึง่สถติอยูใ่นทอ้งทะเล บอกใหส้รา้งวดับรเิวณ
นีจ้งึจะเกดิความโชคด ีและก็เป็นดังนัน้ เมือ่วัดสรา้งเสร็จความแหง้แลง้ทีเ่คยมกี็ชุม่ฉ ่าไปดว้ยน ้าฝนและพชื
ไร ่อกีทัง้หากมองไปดา้นหนา้จะเห็นภเูขาและถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเห็นน ้าทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่ว่า
หากอธษิฐานสวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดรั้บการตอบจากเทพเจา้แหง่ความเมตตาในชว่งเย็นน่ันเอง 
น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรบ ำรงุตบั ฮ็อตเกนำม ู ตน้ไมช้นดินีเ้จรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก

มลภาวะและระดับสงูเหนอืน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุน่ใหมน่ยิมน ามารับประทานเพือ่ชว่ยดแูลตับ

ใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ไมถ่กูท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์ กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจาก

อาหารและยา 

จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงรา้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET มใีหท้า่นเลอืกซือ้หลากหลาย
ยีห่อ้ ซึง่ราคาถกูกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตัวและบางผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย 

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั เมน ูขำ้วย ำบบิมิบบั  
จากนัน้น าท่านเยีย่มชม RED PINE เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่สีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย 
ลดไขมนั ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในรา่งกาย 
จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิชน่ นาฬกิา 
, แวน่ตา , เครือ่งส าอาง , กระเป๋า , กลอ้งถา่ยรปู และสนิคา้  แบรนดเ์นมอืน่ๆอกีมากมาย 
พาทา่นแวะ ตลำดปลำชำลกำช ิ สมัผัสชวีติและอาชพีพืน้เมอืงของชาวพซูานดัง้เดมิ ซึง่เป็นทีรู่จั้กตัง้แต่
สมัยสงครามเกาหล ี1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวท่าเรอืประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมอืงพูซาน เป็น
แหล่งรวมขายสง่ปลาทุกชนดิ ทกุวันจะมขีองสดของทะเลมากมายน ามาประมลูกันในยามเชา้มดื และชว่ง
สายยงัสามารถซือ้ในราคาปลกีทีค่อ่นขา้งถกู   

เย็น บรกิำรอำหำรเย็น เมน ูบฟุเฟตบ์ำบคีวิป้ิงยำ่งสไตลเ์กำหล ีเนือ้หม ูเนือ้ไก ่เนือ้ววั ปลำหมกึ อำหำร
เกำหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 
พาทา่นสู ่ถนนสายบนัเทงิของเมอืงปซูานทีเ่รยีกกนัวา่ BIFF (Busan International Film Festival) 
เป็นศนูยก์ลางในการจัดงานภาพยนตรน์านาชาตทิีรู่จ้ักกนัในนาม “เทศกาลหนังปซูาน” เริม่เปิดในปี 1996 
ปัจจุบันจะมเีทศกาลหนังช่วงเดือนกันยายน หรอืเดือนพฤศจกิายนของทุกที ในบรเิวณนี้ยังเต็มไปดว้ย
รา้นคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิงจ านวนมาก 
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น าท่านเดนิทางสู ่ตลำดนมัโพดง (Nampodong Street) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อกีแห่งหนึง่ของเมอืง
ปซูาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ มากมายใหท้่าน
ไดช้อ้ปป้ิงอยา่งจใุจ อกีทัง้ยงัมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่
จากนัน้น าท่านเดนิทางไปชม สวนยงดซูำน ตัง้อยูบ่นภเูขาในยา่นดาวนท์าวนข์องปซูาน และยังเป็นภเูขา
ทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงปซูานอกีดว้ย  โดยในชว่งสมยัสงครามเกาหลมีปีระชาชนมากมายอพยพมาตัง้ถิน่ฐาน
บนภเูขาแห่งนี้ แต่เกดิไฟไหมค้รัง้ใหญ่ถงึสองครัง้ ท าใหป่้าไมถู้กท าลายไป ชาวบา้นจงึชว่ยกันฟ้ืนฟโูดย
การปลูกตน้ไมข้ึน้มาทดแทน จนกลายเป็นสวนสาธารณะในทีส่ดุ และยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ทีส่รา้งโดย
ชาวญีปุ่่ นในยุคตกเป็นอาณานคิมของญีปุ่่ น นอกจากนี้ ยังม ีหอคอยปูซำน ทีซ่ ึง่เป็นเหมอืนสัญลักษณ์
ของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นจุดชมววิที่จะท าใหคุ้ณเห็นปูซานแบบ 360 องศาอกีดว้ย **ราคาทัวรน์ี้ไม่รวม
กญุแจและคา่ขึน้ลฟิท*์* 

ทีพ่กั  โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรอื Dongbusan) 
 

วนัทีส่ ี ่           สมนุไพรโสมเกำหล-ีNurimaru APEC House-Lotte Dong Busan-ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต  
เชำ้  บรกิำรอำหำรเชำ้ ณ โรงแรม  

จากนัน้พาท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกำหล ีหรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใชเ้พื่อ
สขุภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจนี ระบวุ่า โสมเป็นสมนุไพรทีช่ว่ยเสรมิความ
แข็งแรงใหแ้กร่ะบบยอ่ยอาหารและปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลังโดยสว่นรวมสรรพคณุทาง
การแพทย ์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 
และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลก  โดยองคก์ารยเูนสโก  ทกุวันนี้ผลติภัณฑโ์สมเป็น
สิง่ทีข่าดไมไ่ดส้ าหรับผูท้ีค่ านงึถงึสขุภาพในปัจจบุนั 
น าทา่นเดนิทางสู ่Nurimaru APEC House เป็นอาคารรปูทรงกลมดไีซนแ์ปลกทีต่ัง้อยูร่มิทะเล สรา้งขึน้

เพือ่ใชใ้นการจัดงานประชมุผูน้ า.APEC (APEC Summit) อยูท่ีเ่กาะดองแบกโซม(Dongbaekseom)ทีข่ ึน้

ชือ่เรือ่งความสวยงามของววิทวิทัศน์ ปัจจุบนัเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชมุในครัง้นัน้ และใชเ้ป็นศูนย์

ประชุมนานาชาตใินวาระต่างๆ รวมทัง้จัดแสดงผลงานที่สะทอ้นถงึวัฒนธรรมดัง้เดมิต่างๆของเกาหลี  

อาคารนูรมิาร ูเอเปคนีม้ไีฮไลทอ์ยูท่ีร่ะเบยีงชมววิบรเิวณชัน้ 3 ซึง่หันหนา้เป็นมมุกวา้งออกไปทางทะเล ท า

ใหม้องเห็นเกาะออยคุโด(Oryukdo) และสะพานควังกัน(Gwangan)ทีส่วยงามไดอ้ยา่งชดัเจน อยูใ่กลก้ับ

ชายหาด Haeundae Beach  

กลำงวนั บรกิำรอำหำรกลำงวนั เมน ูบลโูกก ิ 
จากนัน้น าท่านสู่  Lotte Dong Busan แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่คีวามหลากหลายทัง้เสือ้ผา้แบรนดด์ังแฟชั่น
ตา่งประเทศ อปุกรณ์กฬีา เครือ่งส าอาง และยงัมรีา้นขายของเล่นส าหรับเด็ก เชน่รา้นขายเลโก ้นอกจากนี้
ยังมรีา้นคา้พเิศษทีเ่ป็นสนิคา้ทอ้งถิน่ทีม่คีุณภาพดแีละราคาถูกตอบสนองความตอ้งการของลูกคา้ Lotte 
Dong Busan แหง่นี ้เป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์ังกวา่ 550 รา้นคา้  
จากนัน้น าทา่นเพลดิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน) สาหรา่ย ขนมตา่ง 

ๆ  ชอ็กโกแล็ตหนิ ซเีรยีลชอ็กโก  ผลติภณัฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรปู ขนมโสม ชาโสม โคลน

พอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม เป็นตน้  และยงัมหีมอนสขุภาพ  กมิจ ิ เปเปโร (ป๊อกกี้

เกาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกมิแฮ 

20.25 น. เดนิทางกลับกรงุเทพฯโดย เทีย่วบนิที ่7C2251 (ไมม่บีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
23.45 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

อตัรำคำ่บรกิำร 
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วนัเดนิทำง 

 
ผูใ้หญ ่ 

(2 ทำ่น/หอ้ง) 

เด็กอำยตุ ำ่กวำ่ 12 ปีพกัรว่มกบัผูใ้หญ ่
(2+1) 

 
พกัเดีย่ว 
(เพิม่) เสรมิเตยีง ไมเ่สรมิเตยีง 

16-19 ม.ิย.2560 8,999.-/ทำ่น 9,999.-/ทำ่น 9,999.-/ทำ่น 4,900 บำท 

17-20 ม.ิย.2560 8,999.-/ทำ่น 9,999.-/ทำ่น 9,999.-/ทำ่น 4,900 บำท 

22-25 ม.ิย.2560 11,999.-/ทำ่น 11,999.-/ทำ่น 11,999.-/ทำ่น 4,900 บำท 

28 ม.ิย.-01 ก.ค.2560 9,999.-/ทำ่น 9,999.-/ทำ่น 9,999.-/ทำ่น 4,900 บำท 

 
หำกมกีำรจองต ัว๋ภำยใน กรณุำแจง้ใหท้รำบกอ่นจองทกุคร ัง้ 

 (มฉิะน ัน้ทำงเรำจะไมร่บัผดิชอบหำกมกีำรเปลีย่นแปลงใดๆ) 

 

อตัรำนีร้วม 

-  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) 
   **ในกรณีเดนิทำงหลำยทำ่น ไมส่ำมำรถน ำน ำ้หนกักระเป๋ำมำเฉลีย่กนัได*้* 
-  คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 
-  คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำนีไ้มร่วม 

-  คำ่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ ิน่ทำ่นละ 1,000 บำท หรอื 35,000 วอน ตอ่ทำ่นตลอดทรปิ  
-  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 าเนนิการยืน่วี
ซา่ใหท้า่น โดยจา่ยคา่บรกิารตา่งหาก (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออก
ดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 
- ค่าอาหารทีลู่กคา้รับประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทาน
อาหารทีท่างทัวรจ์ัดให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเร็จรปูสว่นตัวส ารองมาดว้ย 
 

เงือ่นไขกำรส ำรองทีน่ ัง่ 

-  กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช ำระงวดแรก 5,000 บำท  
-  สว่นทีเ่หลอืช าระทันทกีอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

โปรแกรมกำรเดนิทำงอำจมกีำรเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 
ท ัง้นีโ้ดยค ำนงึถงึควำมปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
***หนงัสอืเดนิทำงตอ้งเหลอือำยกุำรใชง้ำนไดไ้มน่อ้ยกวำ่ 6 เดอืน*** 
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   กรณี ยกเลกิการเดนิทาง 
 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

-  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 ์
    ยกเลกิกำรเดนิทำง ในวันเดนิทาง ,ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีำรคนืเงนิท ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวันเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี) 
ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เชน่ 
Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ

- จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ ่25 ทา่น ขึน้ไป 
- หากต ่ากว่าก าหนด และ  ผูเ้ดินทางทุกท่านยนิดีที่จะช าระค่าบริการเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีที่จะ  
  ประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค ์
- ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้  
(นกัทอ่งเทีย่วตำ่งประเทศ ช ำระเพิม่ทำ่นละ 4,000 บำท) 
-  เที่ยวบนิ ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู ้   
   เดนิทางเป็นส าคัญ 
-  หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว 
   เทา่นัน้ 
-  ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การกอ่ 
   จลาจล หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้   
   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) ขึน้อยู่กับหอ้งว่าง ณ วันเขา้พัก และโรงแรมที่เขา้พัก ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
- ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตัวจากทัวรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงนิวันละ 5,000 บาท/ทา่น 
- ขอสงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 
- อาหารในแตล่ะมือ้หากวา่ไมไ่ดท้ าการระบวุา่เป็นบฟุเฟ่ตจ์ะไมส่ามารถเตมิได ้ 
-  ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจาก 
   ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 
-  ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 
-  เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข 
   ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 
- ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากหนังสอืเดนิทางของทา่นเกดิการช ารดุ และไมส่ามารถเดนิทางได ้
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รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่า่ยใหก้บัผูจั้ด เป็นการช าระแบบจา่ยช าระขาดและผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับ

สายการบนิและสถานทีต่่าง ๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตาม

รายการ ไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดหรือไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจั้ด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใด ๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่านหากมเีพือ่นหรอืญาติ

ของท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหลหีรือปัญหาต่าง ๆ ตลอดจนขอ้แนะน ากรุณา

ตดิต่อเจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ ๆ หรอืน ากลับ

ประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้วา่ตอ้งไมเ่ป็นสิง่ของผดิกฎหมายซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหาร

ชวีติ 

เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

*หมำยเหตุทีป่ระเทศเกำหลใีตม้ชีำ่งภำพมำถำ่ยรูปแลว้มำจ ำหนำ่ยวนัสดุทำ้ยลูกทวัรท์ำ่นใดสนใจสำมำรถซือ้ได ้  

   โดยไมม่กีำรบงัคบัลูกทวัรท์ ัง้สนิ แตเ่ป็นกำรบอกกลำ่วลว่งหนำ้ 

 

*โรงแรมทีพ่กัทีป่ระเทศเกำหลใีตอ้ำจะมกีำรสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยู่กบัควำมเหมำะสมเป็นหลกัโดยค ำนงึถงึ 
   ผลประโยชนล์ูกคำ้เป็นหลกัทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถุประสงคเ์พือ่กำรทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทำ่น ัน้ ถำ้ลุกคำ้ตอ้งกำร 
   แยกตวัออกจำกกรุป๊ทวัร ์ทำงบรษิทัจะคดิคำ่ด ำเนนิกำรในกำรแยกทอ่งเทีย่วเองวนัละ 5,000 บำท ตอ่ทำ่น 
 
 

 
 
 
 

 

***เนือ่งจำกทำงแลนดเ์กำหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลำยคร ัง้จำกกองตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศเกำหลใีต ้ และจำก
สำยกำรบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมำเป็นนกัทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ยวตัถุประสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท ำงำน แรงงำนผดิกฎหมำย 
ดงัน ัน้ต ัง้แตว่นัที ่1 มนีำคม 2558 ทำงแลนดเ์กำหลจี ำเป็นตอ้งเก็บคำ่ประกนัเพือ่ใหลู้กคำ้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป
เทำ่น ัน้ เป็นจ ำนวนเงนิ (3,500 บำท) หำกลูกคำ้เป็นนกัทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทำงทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลบั
พรอ้มกรุ๊ปตำมโปรแกรมทีก่ ำหนด สำมำรถขอรบัเงนิประกนันีค้นืเต็มจ ำนวน ดงัน ัน้จงึใครข่อควำมรว่มมอืจำก
ลกูคำ้ปฎบิตัติำมเงือ่นไขดงักลำ่ว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณีลูกคำ้ไมผ่ำ่นกองตรวจคนเขำ้เมอืง หรอื 
กรมแรงงำนท ัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกำหลใีต)้*** 

- **หำกลกูคำ้ปฏเิสธกำรจำ่ยเงนิประกนั 3,500 บรษิทัมสีทิธยิกเลกิกำรเดนิทำงของลกูคำ้ทกุกรณี** 
- หำกทำ่นถูกเจำ้หนำ้ทีต่ม.เกำหลกีกัตวัไมใ่หเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ในระหวำ่งถกูกกัตวั 

และสง่ตวักลบัประเทศไทย ลกูคำ้จะตอ้งเป็นผูช้ ำระเองท ัง้หมด 
 


