
 
 

 

รหัสทัวร TWT1901275 
ทัวรเกาหลี ปูซาน เชจู 4 วัน 2 คืน (ZE) 
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน   สะพานเดินทะเล   น่ังกระเชาลอยฟ�า   ปูซานทาวเวอร   ดิวต้ีฟรี  
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง   ซอพจิโกจิ   ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง   ชมดอกไฮเดรนเยีย   ยงดู
อัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร   ดาวทาวน 

 

 

 
 

 
 

 



 
 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วันแรกของการเดินทาง พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  

19.30-21.30  น คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ัน
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน  EASTAR JET  หนาเคานเตอรเช็คอิน 
……. ใกลประตูทางเขาหมายเลข …… โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการ
ตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

22.50 – 01.00 น.ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินที่ 
ZE922   

  *สงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงสายการบิน เท่ียวบินโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

*สายการบิน LOW COST ไมเสริฟอาหารบนเคร่ือง น้ําหนักกระเป�า 15 กิโลกรัม 
/ทาน/1ช้ิน 

วันที่สองของการเดินทาง หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - กระเชาลอยฟ�า – ปู
ซานทาวเวอร - ดิวต้ีฟรี 

06.30-08.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต (กรุณา
ปรับเวลาของทานใหเร็วข้ึน     2ช่ัวโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถ่ินของประเทศเกาหลีใต)  

ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร   ขอตอนรับทุกทานสูเมืองปูซาน    

ขอแนะนํา  ถาตองการนําของเหลวข้ึนเคร่ืองใสกระเป�าถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุ
ภัณฑ และมีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ
ดังกลาว ควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงข้ึนไปเพียงใบเดียว
เทาน้ัน การนําผลิตภัณฑของสดท่ีทําจากสัตวไมวาเน้ือหมู เน้ือวัว ผัก ผลไมสด ไม
อนุญาต ใหนําเขาประเทศเพ่ือป�องกันโรคตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสีย
คาปรับ 



 
 

 

จากน้ันพาทานสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน (Gamchoen Culture 
Village) หรือเรียกวา “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี)โดย
ช่ือเรียกน้ีมาจากลักษณะอันโดดเดนของหมูบานวัฒนธรรมคัมชอน 
หมูบานที่ ต้ังอยูบนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีต
หมูบานน้ีเคยเปนท่ีอยูอาศัยของของผูล้ีภัยสงครามเกาหลี จนในป 
2009 รัฐบาล  เกาหลี ไดสงเสริมการทองเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง
ทัศนียภาพ ใหนาอยูมากย่ิงข้ึน โดยปรับเปล่ียนหมูบานคัมชอนใหมีสี
สันโดดเดนดวยการทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบาน ใหดูสดใส 

นารัก บานเรือนหลายหลังเปล่ียนเปนสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เปนรานขายสินคา ท้ังสินคา
พ้ืนเมือง สินคาสมัยใหม รวมไปถึงรานกาแฟ และไดโดงดังจากซีร่ียเร่ือง Running Man ที่มา
ถายทําท่ีน่ี จึงทําใหหมูบานวัฒนธรรมคัมชอนแหงน้ีเปนที่รูจักมีนักทองเที่ยวชาวเกาหลีและ
ตางประเทศมาเท่ียวกันมากข้ึน 

จากน้ันพาทานชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky Walkway  อยูใน
บริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach)    ซองโด 
(Songdo)น้ันแปลวาเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป�าสนอยูบริเวณ
ปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม 
ซ่ึงถือวาเปนแลนดมารคของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานย่ืน
ออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยูบนทะเล สะพานทอดยาว
ยาวประมาณ 104 เมตร ในสวนพ้ืนของสะพานสามารถมองเห็นน้ํา

ทะเลผานกระจกนิรภัย สกายวอรคจะมีลานหินใหญๆ ใหถายรูปบรรยากาศและสองขาง
ทางมองเห็นวิวทิวทัศนสวยงาม  นอกจากน้ียังเปนท่ีถายทํารายการ เชน We 
Got Married ทําใหเปนที่นิยมอยางมากสําหรับคนเกาหลี 

จากน้ันพาทานน่ัง กระเชาลอยฟ�า Busan Air Cruise  ซ่ึงจะพาทุกทานได
สัมผัสกับทิวทัศนชายฝم�งทะเลใตที ่ สวยงามของประเทศเกาหลีใตแบบ 360 
องศากับกระเชาลอยฟ�า Busan Air Cruise  นับวาเปนแลนดมารคใหมลาสุด
ในเมืองปูซาน เปดบริการเม่ือวันที่ 21 มิถุนายน 2560 ท่ีผานมา ท่ีบริเวณหาด 
Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 



 
 

 

กิโลเมตร ใชระยะเวลาขามฝم�งตะวันออกมายังฝم�งตะวันตก จาก Songnim Park มา Amnam 
Park ไดภายใน 8 นาทีเทาน้ัน และมีความสูงจากพ้ืนถึง 86 เมตร ทําใหมองเห็นวิวของหาด
ซองโดไปถึงเกาะยองโดไดอยางสวยงาม  

(หมายเหตุ น่ังกระเชาลอยฟ�า หรือ Cable Car ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน) 

กลางวัน        พรอมเสริฟดวยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเปนการนําผักหลากหลายชนิด 
เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมู รวมกันไว ในหมอ และจะเติมดวยน้ําซุปรอนๆ สูตรเฉพาะ
ของแตละราน แลวตมจนเดือด กอนจะเร่ิมรับประทาน ก็จะนําอุดงลงตมอีกคร้ัง จะทาน
พรอมกับขาวสวย หรืออุดงก็ได เมนูชาบูชาบู ถือไดวาเปนรายการอาหารที่ขาดไมไดใน
โปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของน้ําซุป ผักตางๆในหมอ ทําใหเปนที่ช่ืนชอบของ
หลายทาน หากทานใดทานรสจัดหนอย ก็สามารถขอน้ําจ้ิมเกาหลี เติมเพ่ิมรสชาติ 

จากน้ันพาทานชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร (Busan Tower) ต้ังอยู
ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เปนอุทยานแหงชาติ ต้ังอยูบน
เนินเขาใจกลางเมือง เปนสถานท่ีพักผอนหยอนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 
120 เมตร ถือเปน  Landmark สําคัญของเมือง สําหรับช้ันแรกของ
หอคอย เปนบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบด้ังเดิมของ
เกาหลี เชน  พวงกุญแจ, เคร่ืองปم�นดินเผา, ตุกตา และอ่ืนๆอีกมากมาย
คนท่ีมาเที่ยวท่ีน่ีสวนมากจะเปนคูรัก ทั้งชาวเกาหลีและนักทองเที่ยว

ตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมาคลองตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  
เพราะมีความเช่ือวาคูรักท่ีไดมาคลองกุญแจท่ีน่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไมรวม
คากุญแจ,ไมรวมคาข้ึนลิฟต) สวนดานบนสุดของหอคอยเปนจุดสําหรับชมวิวทิวทัศนของ
เมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา 

จากน้ันนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ( Duty Free Shop) 
ท่ีน่ีมีสินคาปลอดภาษีช้ันนําใหทานเลือกซ้ือมากมายกวา 500  ชนิด  
น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเป�า นาฬิกา เคร่ืองประดับ หลากหลาย  
แบรนดดัง อาทิเชน Dior ,Chanel , Prada ,Louis  

ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ-สนามบินนานาชาติเชจู 



 
 

 

เดินทางจากสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน สูสนามบินนานาชาติเชจู  ดวยเที่ยวบินในประเทศโดย
สายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR  (*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับ
เทียบเทากัน และ ไฟลทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจัดทํา) 

เย็น พรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนําหมู
สามช้ันไปยางงบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเคร่ืองเคียง
ตางๆ ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมห่ันบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวา
ซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการท่ีสุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่
หลากหลาย แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

วันที่สามของการเดินทาง ยอดเขาซองซานอิลจูบง  - ซอฟจิโกจิ - รานคาสมุนไพรสนเข็มแดง  
- ชมดอกไฮเดรนเยีย  - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร - ดาวทาวน 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

จ า ก น้ั น นํ าท า น ช ม  ย อ ด เข าซ อ ง ซ า น อิ ล จู บ ง  
(SONGSAN SUNRISE PEAK) เปนภูเขาไฟที่ดับแล 
ปากปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่
โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชมพระอาทิตยข้ึน เปนหน่ึงใน 

10 สถานท่ีสวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายังสามารถด่ืมด่ํากับทองฟ�าและน้ําทะเลสีคราม 
ทิวทัศนท่ีสวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจูเปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมา
สัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินข้ึน
ไปยังปากปลองภูเขาไฟท่ีดับแลว ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุม
สูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศท่ีแตกตางกัน เม่ือข้ึน
ไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ และทัศนียภาพที่
สวยงามอยางแนนอน 

 



 
 

 

จากน้ันพาทานชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เปนทุงหญา
กวางติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกับความงามของโขดหิน
รูปรางแปลกๆ รวมท้ังโบสถคาทอลิก ภาพความงดงามจึงเปน
สถานที่ดึงดูดยอดนิยมการถายทําละครซีร่ีสเกาหลี เร่ือง F4 
เกาหลี (BOYS OVER FLOWERS) 

 

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานคาสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรยแหง
ธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด 

ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตานทาน
และทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเปนส่ิงท่ีไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปน
อยางมาก 

กลางวัน   บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเน้ือหมูหมักกับเคร่ืองปรุงรสสูตรพิเศษ 
กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเท่ียวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เคร่ืองเคียงตาง และขาวสวย
รอนๆ เปนอาหารพิเศษท่ีขอแนะนํา 

พาทุกทานเดินทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA 
FLOWER) ความหมายของดอกไฮ เดรนเยีย บ างก็ว า
หมายถึง “ดอกไมเย็นชา” เพราะสามารถทนกับอากาศหนาว
ไดเปนอยางดี แตอีกความหมายหน่ึงก็คือ “แทนคําขอบคุณ” 
หรือ  ขอบคุณท่ีเขาใจ และคอยอยูเคียงขางกันมาตลอด 

ดอกไฮเดรนเยียบนเกาะเชจูสวนมากดอกเปนสีฟ�า มวงอมชมพู กล่ินอายความหอมออนๆ แบบ
ธรรมชาติของดอกไฮเดรนเยียจะชวยทําใหบรรยากาศอบอวนไปดวยควาสุข ความเพลิดเพลิน มี
ชิวิตชีวาและไมควรพลาดถายรูปเก็บความประทับใจ (ดอกไฮเดรนเยียจะบานสวยในชวงเดือน
พฤษภาคม-มิถุนายน ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 



 
 

 

จากน้ันพาทุกทานชม  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่ มี
ลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหน่ึงในมนตเสนหทางธรรมชาติ
ของเกาะเชจู ซ่ึงถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค 
เพ่ือมาดูโขดหินมังกร ถือวายังมาไมถึงเกาะเชจู โขดหินมังกร
แหงน้ีเกิดข้ึนจากการกัดกรอนของคล่ืนลมทะเล ทําใหมีรูปทรง

ลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดข้ึนจากทองทะเล 
เพ่ือข้ึนสูทองฟ�า เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานท่ีแหงน้ีเปนท่ีสนใจของ
นักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก 

จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวน แหลงชอปปم�งสินคาทองถ่ิน 
ช่ือดัง อาทิเส้ือผา รองเทา กระเป�า เคร่ืองสําอางค เคร่ืองประดับ 
NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณชอป
ปم�งท่ีเราใจท่ีสุดของคุณ (หมายเหตุ :ช็อปปم�ง ดาวทาวนเชจู / ดาว
ทาวนปูซาน ข้ึนอยูกับไฟลทภายใน) 

 

เย็น พรอมเสริฟทุกทานดวยเมนู ซีฟู�ดน่ึง สไตลเกาะเชจู  เมนูปم�งยางประกอบไปดวยหอย และ 
กุง ทางเกาะเชจูข้ึนช่ือดวยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุกทานไดล้ิมความหอม หวานของ
หอย เมนูเสริฟพรอมขาวสวยและเคร่ืองเคียงตางๆ 

จากน้ันพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

 

วันที่ส่ีของการเดินทาง ศูนยรวมเคร่ืองสําอางค - วัดแฮดง ยงกุงซา - รานสมุนไพร  - ราน
ละลายเงินวอน 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 

เดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู สูสนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ดวยเท่ียวบินในประเทศโดย
สายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR  (*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับ
เทียบเทากัน และ ไฟลทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจัดทํา) 



 
 

 

จาก น้ั นพ าท าน เดิ นทางสู  ศู นย รวม เค ร่ือ งสํ าอางค  Midam 
Cosmetic ประเภทเวชสําอางค ท่ีหมอศัลยกรรมเกาห ลีรวม
ออกแบบมากมาย   เชน ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เครืองสําอางค 
หลากหลายแบรนด และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเชน B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียังมีครีมที่โดงดัง  อาทิเชน ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , 
ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ําแตก , BB Cream , etc 

 

 

 

 

 

จากน้ันพาทานนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เปน
วัดที่สรางบนโขดหินริมชายหาดท่ีแตกตางไปจากวัดสวนใหญในประเทศเกาหลี ท่ีมักจะสรางอยู
ตามเชิงเขา วัดแหงน้ีถูกสรางข้ึนโดยพระอาจารย Naong เมื่อป 1376 ในชวงรัชสมัยของ
กษัตริย Uwang แหงราชวงศ Goryeo จากน้ันในป 1970 ไดมีการบูรณะดวยความพิถีพิถัน
เพ่ือใหคงไวซึ่งเอกลักษณและความงดงามแบบด้ังเดิม จากประตูซุมมังกรสีทองอราม ลอดผาน
อุโมงคขนาดเล็ก ไปสูทางเดินบันไดหิน 108 ข้ัน เปนจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัด
ประดิษฐานพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิองคสีดํา ต้ังตระหงานอยูบนโขดหิน ทางเดินเปนสะพานท่ีทอด
ยาวเขาสูบริเวณตัววัด ประกอบไปดวยวิหารและศาลาเรียงรายลดหล่ันกันไปตามโขดหิน โดย
บริเวณดานหนาของวิหารหลัก มีเจดียสูง 3 ช้ัน และสิงโต 4 ตัว เปนสัญลักษณของความสนุก, 
ความโกรธ, ความเศรา และความสุข นอกจากน้ี ภายในวัดประดิษฐาน    เจาแมกวนอิม, 
พระสังกัจจายนองคสีทองอราม, ศาลาราย วัดแหงน้ีเปนสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองของคนปู
ซาน เปนสถานที่ท่ีเหลาพุทธศาสนิกชนเกาหลี 



 
 

 

กลางวัน      พรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอ๊ิว เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม จิมดัก
จานใหญน้ีประกอบไปดวย ไกช้ินโต วุนเสนเกาหลีน้ีมีลักษณะเปนเสน
แบนใหญๆทําจากมันฝร่ังทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับ
ซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การรับประทานใชกรรไกร
ตัดเสนและไกฉับๆใหเปนช้ินเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร (Korea Herb) ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ
เรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรส
เปร้ียว ดีสําหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลาง
สารพิษท่ีตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ  หรือไต ชวยใหตับหรือไตของทาน
แข็งแรงข้ึน ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง 

จากน้ันพาทานเดินทางสู รานละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ี
มีขนม  พ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็
ตสม กิมจิ สมอบแหง มามา  วุนเสน รวมไปถึงของใชในครัวเรือน เชน 
ตะเกียบ ถวยใสขาว กระทะ ลูกบอลซักผา  เคร่ืองสําอางคช้ันนํา 
Etude , Skinfood  และของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซ้ือ

มากมาย พรอมท้ังมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน 

ไดเวลาอันสมควรนําทานสูสนามบินกิมแฮเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ   

17.30 – 20.30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ 
ZE921 พรอมความประทับใจ 

21.30 – 00.05 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอให
ทานถึงบานอยางปลอดภัย 

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

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิที่
จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆท้ังส้ิน ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณี



 
 

 

เกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีตางๆ ที่เกิดข้ึนอยูเหนือการควบคุมของ
บริษัท และเจาหนาที่ ท่ีจะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเดินทาง
ไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งส้ิน คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจาย
ท่ีลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลี
ใต  และจากสายการบิน เร่ืองผูแอบแฝงมาเปนนักทองเท่ียว แตไปดวยวัตถุประสงคอ่ืน เชน ไป
ทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม BUSAN&JEJU 
SPECIAL ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
เปนจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเท่ียวจริงๆ 
เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมท่ีกําหนด สามารถขอรับเงิน
ประกันน้ีคืนเต็มจํานวน ดังน้ันจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฎิบัติตามเง่ือนไขดังกลาว  (ขอ
สงวนสิทธ์ิไมคืนเงินประกันกรณีลุกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานท้ังที่
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)***หากทานถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลี กักตัวไมใหเดินทางเขา
ประเทศ คาใชจายที่เกิดข้ึนในระหวางถูกกักตัวและสงตัวกลับประเทศไทยลูกคาจะตองเปนผู
ชําระเองท้ังหมด 

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ ทานที่ติดดานตรวจคนเขาเมือง หาก
สามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรอง
คาเดินทางจากทัวรได เพ่ือความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยใน
ความไมสะดวก 

 

 

 



 
 

 

 

 
เง่ือนไขการใหบริการกรณีสํารองที่น่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลือตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธ์ิในการเดินทางกับทางบริษัท 
หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิราคาโปรโมช่ันสําหรับ 
1. ลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยวตัวจริง ไป-กลับพรอมกรุปเทาน้ัน  
2. ลูกคาที่เคยเดินทางทองเท่ียวประเทศเกาหลีใตแลวเทาน้ัน (อางอิงพาสปอรตเกาได) 
3. ลูกคาที่ไมเคยเดินทางเขาเกาหลีใต ลูกคาตองมีวันออกพาสปอรตไมต่ํากวา 6 เดือน นับ

จากวันเดินทาง (กรณีลูกคามีเลมเกาสามารถนําแสดงกับเจาหนาที่) 
หมายเหตุ :กรณีลูกคาที่พาสปอรตใหมหรือสุมเส่ียงที่จะไมเดินทางกลับพรอมคณะ ขออนุญาติ
ใชราคาเต็ม ณ วันเดินทางเทาน้ัน) 
 
ราคาน้ีรวม 
-   คาต๋ัวเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ  

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาปกติ เด็กไมเสริม
เตียง พักเด่ียวเพ่ิม 

มิถุนายน  : 16-19 , 17-20 , 18-21 , 
23-26 , 24-27 ,  25-28 , 30-3 
ก.ค. 

13,300.-/คน 

4,900.-/คน มิถุนายน : 19-22 , 26-29 13,600.-/คน 

มิถุนายน   : 14-17 , 15-18 , 21-24 , 
22-25 ,          28-01 ก.ค. , 29-02 
ก.ค. 

13,900.-/คน 



 
 

 

-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-   คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินข้ึนไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม
กรมธรรม) 
            (กรณีมีการเคลมประกันเอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทาน้ัน) 
 
ราคาน้ีไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดท
ริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-           คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบ
ประจําตัวคนตางดาว 3) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก
(ถามี) 6) รูปถายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการย่ืนวีซาดวยตนเอง
เทาน้ัน  (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเร่ืองแจงเขา-ออกดวย
ตนเองกอนจะย่ืนวีซา) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากท่ีโปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารท่ีทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสํารอง
มาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันข้ึนไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 
- (ราคาโปรโมช่ันไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน

ทุกกรณี )ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเดินทางได*** 



 
 

 

กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา

ทัวรท้ังหมด 
 

หมายเหตุ 
-  จํานวนผูเดินทาง ข้ันต่ํา ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ข้ึนไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนา
อยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-  ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเท่ียวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท) 
 - เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
- สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
- หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียว เทาน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไม
สามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมือง
จากเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานท้ังจากไทยและตางประเทศซ่ึงอยู
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจาย
ใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
- ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
- ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือ
คืนเงิน 
- การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการของ
บริษัทดังน้ี วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และ
วันหยุดนัตฤกษท่ีรัฐบาลประกาศในปน้ันๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
- มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัทท้ังส้ิน เวนแตมเีอกสารลง
นามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทาน้ัน 



 
 

 

- หากทานที่ตองการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเชนเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจาหนาที่
ทุกคร้ังกอนทําการออกต๋ัว เพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชา เปล่ียนแปลงไฟลทบิน การยกเลิก
ไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาซ่ึงอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืนคาใชจายใหใน
ทุกกรณี 
- ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อปรานละ 
3,000 บาท 
-  หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ข้ึนอยูกับหองวาง ณ วัน
เขาพัก และโรงแรมท่ีเขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 
-   ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเท่ียวกับคณะ ทางแลนดปรับเงินวัน
ละ 5,000 บาท/ทาน 
-  ขอสงวนสิทธ์ิการตัดหองพักสําหรับผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพักได 
-   ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับลูกคาที่เดินทางทองเท่ียว และไปกลับพรอมกรุปเทาน้ัน 
-  เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไข ขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด 
 
 
 

 
 

  

กรุณาอา่นเงื�อนไขการจองทวัรต์ามที�ระบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าที�กอ่นทาํการจอง 


