
 

 

รหัสทัวร TKD1901795 
ทัวรเกาหล ีวันเดอรฟูล ปูซาน 5 วัน 3 คืน (LJ) 

 
Highlights 
 

 น่ังกระเชาลอยฟ�า...ชมวิวแบบ 360 องศา  Busan Air Cruise 
 กินลม...ชมวิวสวนสาธารณะริมหนาผา Daewangam Park 
 สัมผัส...บรรยากาศธรรมชาติที่ Taehwagang Grand Park  ทางเดินเลียบป�าไผ 
 เสพงานศิลป�...ถายรูปฟนๆหมูบานสีพาสเทล Gamcheon Culture Village 
 แวะวัด...Haedong Yonggungsa วิวริมทะเลสวยที่สุดในปูซาน 
 ชอปปم�ง...กิน Street food ยานนัมโพดง 

 
 
 
 
 



 

 

DAY 1
สนามบินสุวรรณภูมิ  (กรุงเทพฯ ) 
สายการบิน JIN AIR (LJ)  มีเจาหนาท่ีของบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 
(บริการ Snack box) 
19.00 น.     คณะพรอมกันท่ีทาอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตู.. 
เคานเตอร.. 
22.55 น.    เหิรฟ�า สูเมืองปูซาน โดยสายการบิน JIN AIR  LJ012 
 
DAY 2
สนามบินกิมแฮ - สวนแทวังกัม - สวนสาธารณะแทฮวากัง - แหลม Ganjeolgot ( -/L/D ) 
 06.10 น. เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต   

(เวลาทองถ่ินเร็วกวาไทย 2 ชม.) 
 
DAEWANGAM PARK 

“สวนแทวังกัม” เปนสวนสาธารณะริมทะเลต้ังอยู
บนชายฝم�งตะวันออก กอนเดินทางถึงชายทะเลจะ
ผานตนไมนานาชนิด อาทิ ป�าสน ตนเชอรร่ี แมก
โนเลีย คามีเลีย แอปริคอตและฟอรซิเซีย ซึ่งริม
ทะเลเต็มไปดวยโขดหินท่ีถูกคล่ืนทะเลและลมกัด
เซาะเปนรูปทรงตางๆ ทําใหเกิดภาพท่ีสวยงาม 
นอกจากน้ียังมปีระภาคารอุลกี (Ulgi) ใหทุกทาน
ไดถายรูป แตส่ิงท่ีพลาดไมไดคือเกาะหินขนาด

ใหญกลางทะเลที่ดูเหมือนมังกรกําลังบินข้ึนสูทองฟ�า โดยมีสะพานเหล็กเช่ือมตอเพ่ือขามไปชม
วิวทิวทัศนของทองทะเลอันสวยงาม 
 
TAEHWAGANG GRAND PARK 



 

 

 “สวนสาธารณะแทฮวากัง” สวนสาธารณะขนาด
ใหญ โดยบริเวณดานขางจะเปนแมน้ําแทฮวากัง 
เปนสถานที่ที่เหมาะสําหรับการพักผอนหยอนใจ 
ไฮไลทคือทุงไมไผท่ีกวางขวาง มีความยาวประมาณ 
4 กิโลเมตร กวางประมาณ 20-40 กิโลเมตร ถูก
สรางโดยชาวบานเพ่ือป�องกันการเกิดน้ําทวม
บอยคร้ังท่ีเกิดข้ึนในยุคอาณานิคมของญ่ีปุ�น ปจจุบัน
เปนป�าไผท่ีอุดมสมบูรณ และในฤดูใบไมผลิจะเต็ม
ไปดวยดอกไมกวา 60 ลานดอกจาก 7 สายพันธุที่
แตกตางกัน ไดแก ดอกปอปปم� คอรนฟลาวเวอร และดอก Coreops สีทอง เปนตน ซ่ึงเปนสวน
ไมดอกท่ีใหญที่สุดในประเทศ  
GANJEOLGOT CAPE 

 “แหลม Ganjeolgot” สถานที่แหงน้ีเหมาะ
สําหรับครอบครัว และคูรัก เพ่ือพักผอนหยอนใจ 
ชมวิวทิวทัศนของทะเล รวมไปถึงถายรูปตาม
แลนดมารคตางๆ ไมวาจะเปนตูไปรษณียขนาด
ใหญ ประภาคาร หรือแปลงดอกไมสวยๆ 
นอกจากน้ียังมรีานกาแฟ รานอาหารท่ีใหทานไดน่ัง
ชมวิวพรอมรับประทานอาหารและจิบกาแฟชิวๆ 
และสถานที่แหงน้ียังเคยถายทํารายการวาไรต้ี 

LOVE ME ACTUALLY อีกดวย 
อาหารกลางวันเมนู: ชาบู ชาบู หมอไฟสไตลเกาหลี   
อาหารเย็นเมนู: จิมทัค เปนไกผัดรวมกับวุนเสน มันฝร่ัง แค

รอท พริก และ 
ซอสดํา เน้ือไกที่น่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี 

ทานกับขาว หอม 
อรอย รสเผ็ดถึงเครื่อง 
โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 
 
 
 



 

 

DAY 3
Songdo Sky Walk - น่ังกระเชาลอยฟ�า  (Busan Air Cruise )   
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน  -  Nurimaru APEC House - สะพานควังอัล  (B/L/D) 
 
SONGDO SKY WALK & BUSAN AIR CRUISE 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

“Songdo Sky Walk” ต้ังอยู
ชายหาดซองโด ตัวสะพานย่ืนออกไป
ในทะเล ระยะทางความยาวถึง 365 
เมตร ในสวนของสะพานสามารถ
มองเห็นน้ําทะเลผานกระจกนิรภัย 

Skywalk ที่น่ีจะแตกตางจากท่ีอ่ืนตรงที่มีสรางเปนแบบลักษณะโคงไปมาคลายกับมังกรที่บินอยู
บนทะเล พิเศษ!! พาทุกทานน่ังกระเชาลอยฟ�า Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 
กิโลเมตร ความสูงจากพ้ืน 86 เมตร นับวาเปนแลนดมารคใหมของเมืองปุซาน เพ่ิงเปดทําการ
เม่ือ 21 มิถุนายน 2560 ท่ีผานมา ทานจะไดสัมผัสวิวทิวทัศนชายฝم�งทะเล แบบพาโนรามา 
360 องศา (การน่ังกระเชาลอยฟ�าข้ึนอยูกับสภาพอากาศของแตละวัน) 
 
GAMCHEON CULTURE VILLAGE 

“ซานโตรีนีแหงเกาหลี” 
หมูบานสีลูกกวาด ใครชอบ
เสพงานศิลปะมาที่น่ีรับรอง
ไมผิดหวัง ระหวางทางมี
รานอาหารทองถ่ิน คาเฟ�เกๆ 
รานขายของที่ระลึกต้ังขาย
อยูเปนระยะๆ เสนหของ
หมูบาน “GAMCHEON 
CULTURE VILLAGE” 



 

 

นอกจากตัวบานสีสันโดดเดน ยังมีศิลปะบนกําแพงและงานกราฟฟต้ี ใหเราไดต่ืนเตนกับความ
นารัก เปนตองแวะถายรูปกันตลอดทาง และใครท่ีเปนแฟน “เจาชายนอย” หามพลาด!! เพราะมี
จุดถายรูปสุดฮิตท่ีนักทองเที่ยวตอแถวกัน 
 
NURIMARU APEC HOUSE  
“Nurimaru APEC House” คือจุดชมวิวที่นาสนใจที่หาดแฮอุนแด ที่น่ีคือสถานท่ีที่เคยจัดการ
ประชุมเอเปคเม่ือป 2005 น่ันเอง ซ่ึงมีภูมิทัศนท่ีสวยงามตามธรรมชาติ รายลอมไปดวยดอก 
Camellia และตนสน อาคาร 3 ช้ัน ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรมสมัยใหม และ
สถาปตยกรรมแบบด้ังเดิมของเกาหลี จึงทําใหมีทั้งความงดงามของธรรมชาติ และความ

สวยงามทันสมัยผสมผสานกันอยางสวยงามและกลมกลืน 
 
GWANGAN BRIDGE 
“สะพานควังอัล” หรือสะพานเพชร 
เปนสะพานแขวนที่ทอดยาวขาม
ทะเล มีความยาวถึง 7,420 เมตร 
เปนสะพานที่มีความยาวเปนอันดับ 
2 ของประเทศ สะพานน้ีสรางเม่ือป 
1994 แลวเสร็จเมื่อป 2004 ซ่ึง
เปนปท่ีปูซาน เปนเจาภาพจัดการ
แขงขันเอเชียนเกมสในตอนน้ัน และ
สาเหตุท่ีเรียกสะพานน้ีวา สะพานเพชร เพราะเม่ือยามค่ําคืน แสงไฟที่ประดับอยูบนสะพานจะ
สองแสงระยิบระยับประดุจเพชร และจุดที่มองเห็นสะพานน้ีสวยงามที่สุด ก็คือหนาหาด ควังอัลลี 



 

 

อาหารกลางวันเมนู: ขาวยําบิบิมบับ+ซุป เปนอาหารท่ีมี
ความสมดุลเพราะมันมีผักตางๆพรอมกับเน้ือสัตวหมัก 
พริกเกาหลีปรุงพิเศษเพ่ิมเขาไปเพ่ือสรางรสชาติท่ียอด
เย่ียม รสชาติของสวนผสมท่ีสมดุลที่ไดประสมประสาน
รวมกันท้ังหมด 
อาหารเย็นเมนู: คาลบ้ี หมูยางเกาหลี 

โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 
DAY 4
โบสถ Jukseong -  Cosmetic Shop - Lotte Outlet Mall  -  วัดแฮดง ยงกุกซา 
 Herb Shop & Red Pine - สวนยงดูซาน & หอคอยปูซาน   
 ตลาดนัมโพดง & BIFF Square     (B/L/-)  
 
JUKSEONG CHURCH 
 รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของ
โรงแรม   
 
“โบสถ  Jukseong” เปนโบสถเกาแกและโอบ
ลอมดวยน้ําทะเลตัดกันกับทองฟ�าสวยราว
ภาพวาดเลย โบสถน้ีไดรับการตกแตงอยาง
สวยงาม ดวยศิลปะผสมผสาน ซีร่ียหลายๆ
เร่ืองก็มาถายทํากันที่น่ี  
MIDAM COSMETIC & LOTTE OUTLET  

ทานสามารถ “ชมการสาธิตวิธีใช
เคร่ืองสําอาง”เคล็ดไมลับหนาใสของสาว
เกาหลี และเลือกซ้ือเวชสําอางยอดนิยมของ
เกาหลีไดในราคาทองถ่ิน อาทิเชน หนากาก 
LED ชวยลด ฝ�า กระ, DEWINS ครีมหอย
ทาก, ALOEVERA GEL, 
DR.ROJUKISS, โบท็อก เปนตน 
“LOTTE OUTLET MALL”  มีพ้ืนท่ีขนาด
ใหญของเกาหลีแหงหน่ึง เปนศูนยรวมสินคา



 

 

แบรนดเนม เชน Paul  Smith, Mulberry, Kate Spade ไปจนถึงแบรนดขายปลีกที่นิยม 
เชน MCM, Nike, Adidas, Polo เปนตน  
 
HAEDONG YOUNGGUNGSA TEMPLE 
“วัดยงกุง”  เปนวัดเกาแกมาก กอกําเนิดมา
ต้ังแตป 1376 และไดทําการบูรณะอีกคร้ัง โดย
วิหารหลักของวัดถูกสรางข้ึนใหมในป 
1970 ต้ังอยูบนเขาริมทะเลชายฝم�งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ท่ีมีเจดีย
สามช้ัน และสิงโตส่ีตัว หันหนาออกไปทางทะเล 
ซ่ึงสิงโตทั้งส่ีตัวน้ี คือสัญลักษณของความยินดี 
ความโกรธ ความเศรา และความสุข ท่ีน่ีมีบันได
หินถึง 108 ข้ัน และมีภูมิทัศนเปนหินเรียงรายตามเนินเขา ซ่ึงเปนจุดชมวิวท่ีสําคัญ เพราะจะทํา
ใหเพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของเสียงคล่ืนทะเล และการชมพระอาทิตยข้ึนที่งดงาม หลายคน
มักจะมาท่ีน่ีในวันข้ึนปใหม เพ่ือมาชมพระอาทิตยแรกของป  
 
HERB SHOP & RED PINE  
ชม “ศูนยสมุนไพรบํารุงตับ ฮอตเกนาม”ู  ตนไมชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุนใหม
นิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง 
“ผลิตภัณฑน้ํามันสนเข็มแดง”  นิยมมารับประทานเพ่ือลาง
สารพิษในรางกาย ลางไขมันในเสนเลือด ทั่วทั้งรางกาย 
ป�องกันไขมันอุดตันในเสนเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ เปน
ตน  
 
YONGDUSAN PARK & BUSAN TOWER 



 

 

“สวนยงดูซาน” เปนสวนสาธารณะ
ขนาดใหญท่ีต้ังอยูบนเนินเขาใจ
กลางเมืองปูซาน ซึ่งช่ือยงดูซานมา
จากการท่ีผูคนคิดวาภูเขาน้ีมี
ลักษณะคลายกับหัวของมังกร และ
เช่ือวามีเทพสิงสถิตอยูท่ีชวยปราบ
ศัตรูที่มารุกรานทางทะเล สวนแหงน้ี
มีความสําคัญทางประวัติศาสตรของ
เกาหลีมากมาย และภายในสวนแหง

น้ี ยังมี “หอคอยปูซาน” ซ่ึงเปนหน่ึงในแลนมารคของเมืองปูซาน ท่ีสูง 120 เมตร และเปดใหข้ึน
ไปชมวิวของเมืองไดโดยรอบที่จะสวยงามมาก โดยเฉพาะชวงค่ํา ที่จะเห็นแสงสีของเมืองปูซาน
อยางชัดเจน (ไมรวมคาลิฟต) 

NAMPODONG STREET & BIFF SQUARE 
 
“ตลาดนัมโพดง” แหลงชอปปم�งอีกแหงของปู
ซาน เต็มไปดวย รานคา เส้ือผา เคร่ืองประดับ 
เคร่ืองสําอาง ของฝาก ของท่ีระลึก อีกทั้งยังมี 
Street food ใหลองชิมตลอดเสนทาง  
“BIFF SQUARE” เปนบริเวณท่ีใชจัดงาน
ภาพยนตรนานาชาติปูซานหรือ Busan 
International Film Festival (BIFF) ท่ี

รูจักกันไปท่ัวโลก ซ่ึงจะเต็มไปดวยโรงภาพยนตร
มากมาย ถนนอาหารสตรีทฟู�ดแหงปูซาน ถนนเสนน้ีก็
มีสินคาแฟช่ันใหเลือกซ้ือ แตท่ีมากกวาน้ันคือ อาหาร
รถเข็นริมทาง เปนท่ีช่ืนชอบของวัยรุนเกาหลี และ
นักทองเท่ียวจากทั่วโลก 
 
 
 

 



 

 

อาหารกลางวันเมนู: แฮมูลทัง ซุปรวมมิตรทะเล เปนการ
นําอาหารทะเลสดๆ เชน ปลาหมึก เน้ือปลา หอย และปู 
และผักชนิดตางๆ เชน ผักกาด กะหล่ําปลี หัวไชเทา เห็ด
เข็มทอง มาตมรวมกันในกระทะบนเตาแกส ทานกับ
น้ําจ้ิมแบบเกาหลี และเคร่ืองเคียง เชน กิมจิ และ
สาหราย 
อิสระอาหารเย็นเพ่ือใหทานไดชอปปم�งไดอยางเต็มท่ี 
โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL หรือเทียบเทาระดับ 3 ดาว 
 

DAY 5
ศูนยโสมและดิวต้ีฟรี -  ถนนซ็อมย็อน - SUPERMAKET      (B/L/-) 
 
GINSENG SHOP & DUTY FREE 
รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม   

นําทานชม  “ศูนยโสม”  หรือราชาแหงมวลสมุนไพร เพราะเกาหลี
ใตเปนประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 
ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด จากน้ันช
อปปم�งสินคาปลอดภาษี “Duty Free”  ที่น่ีมีสินคาช้ันนํา ใหทาน
เลือกซ้ือมากมายกวา 500 ชนิด ไมวาจะเปนเส้ือผา กระเป�า 
รองเทา นาฬิกา 

 
 
SEOMYEON STREET 

“ถนนซ็อมย็อน” ระยะทางยาวกวา 330 เมตร 
ท่ีเต็มไปดวยรานอาหารหลากหลายใหเลือกชิม 
ท้ังอาหารพ้ืนเมืองและอาหารนานาชาติ รานคา
เฟ�ใหน่ังชิลล รานขายสินคามากมายหลาย
ประเภทใหเลือกซ้ือ รวมไปถึงสถานบันเทิง
ตางๆ ไดแก โรงภาพยนตร โรงละคร เปนตน 

 



 

 

อาหารกลางวันเมนู: บุลโกกิ เมนูอาหารด้ังเดิมของเกาหลี เปนหมูผัด
ซอสบารบีคิวเกาหลีที่ปรุงสุกโดยใชเทคนิคการยาง หรือการตมแบบ
ด้ังเดิม นํามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกระทะรอน พรอมผักและเคร่ือง
เคียงตางๆ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ 
 

SUPERMARKET 
หลังจากน้ันไดเวลานําทานสู ทาอากาศยานนานาชาติอินชอน เพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับ
กรุงเทพฯ ระหวางทางแวะ    ชอปปم�งที่ “รานละลายเงินวอน” เพ่ือซ้ือของฝากคนทางบาน ท่ีราน
แหงน้ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไกตุนโสมที่บรรจุอยูในถุงสุญญากาศ 
ตะเกียบ ถวยใสขาวและของฝากของที่ระลึกหลังจากน้ัน  ออกเดินทางกลับกรุงเทพฯ  
โดยสารการบิน JIN AIR LJ 011   เวลา  19.05 น. 
ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ เวลา  22.30 น. 
................................................................................................................................................................. 

วันเดินทาง ราคาทัวร  (บาท/ทาน)     
พักหองละ 2-3  ทาน 

พักเดียว*เพ่ิม 
(บาท / ทาน) ท่ีน่ัง 

กรกฎาคม  
8 - 12 กรกฎาคม 2562 13,888 4,900 25 
10 - 14 กรกฎาคม 2562 13,888 4,900 25 
12 - 16 กรกฎาคม 2562 13,888 4,900 25 
สิงหาคม 
19 – 23 สิงหาคม 2562 13,888 4,900 25 
21 – 25 สิงหาคม 2562 13,888 4,900 25 
23 – 27 สิงหาคม 2562 13,888 4,900 25 
26 – 30 สิงหาคม 2562 13,888 4,900 25 
28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562 13,888 4,900 25 
30 สิงหาคม – 3 กันยายน 
2562 13,888 4,900 25 
กันยายน 
1 – 5 กันยายน 2562 14,888 4,900 25 
2 – 6 กันยายน 2562 14,888 4,900 25 



 

 

อัตราคาบริการและเง่ือนไขการเดินทาง 
**ผูเดินทางตองไมนอยกวา 15 ทาน**  

**ราคาดังกลาวไมมีราคาเด็ก /พักหองละ 2-3 ทาน / เด็กทารก 5,500 บาท** 
 
   

4 – 8 กันยายน 2562 14,888 4,900 25 
17 – 21 กันยายน 2562 14,888 4,900 25 
22 – 26 กันยายน 2562 14,888 4,900 25 
24 – 28 กันยายน 2562 14,888 4,900 25 
25 – 29 กันยายน 2562 14,888 4,900 25 
29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562 14,888 4,900 25 
ตุลาคม 
1 – 5 ตุลาคม 2562 14,888 4,900 25 
2– 6 ตุลาคม 2562 15,888 4,900 25 
7 – 11 ตุลาคม 2562 14,888 4,900 25 
9 – 13 ตุลาคม 2562 15,888 4,900 25 
13 – 17 ตุลาคม 2562 14,888 4,900 25 
16 – 20 ตุลาคม 2562 15,888 4,900 25 
21 – 25 ตุลาคม 2562 14,888 4,900 25 
23 – 27 ตุลาคม 2562 15,888 4,900 25 
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 
2562 14,888 4,900 25 

**กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได 
ทั้งน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลง

วันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน** 



 

 

ULTRA KOREA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

ราคารวม 
    คา่พาหนะและนําเที�ยวตามรายการ                        
    คา่ตั�วเครื�องบนิและภาษีนํ�ามัน ไป-กลับ พรอ้มคณะ 
    นํ�าดื�มวนัละ 1 ขวด                                                                
    คา่เขา้ชมสถานที�ตามรายการ                          
    คา่โรงแรมตามรายการที�ระบุหอ้งละ 2-3 ทา่น     
    คา่อาหารตามรายการที�ระบ ุ 
    คา่นํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไม่เกนิ 15 กก.   
    คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตุระหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ                   
    ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

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

ราคาไมร่วม 
1.ค่าทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สําหรับ 
2.พาสปอรต์ต่างดา้ว                                                                                                             
3.ค่าใชจ้่ายสว่นตัวนอกเหนือจากรายการที�ระบ ุเชน่ ค่าซกัรดี,
มนิบิารใ์นหอ้ง  และอื�นๆ                                                                             
4.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิ�น  
  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                        
5. คา่ภาษมีูลคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3%   
(กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากับภาษี )                                                                                                   
6.ค่านํ�าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที�เกนิกวา่สายการบนิกําหนด 
 

เง ื�อนไขการสํารองที�น ั�ง 
กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระงวด
แรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมดัจํา 10,000 บาท 
*หากเป็นราคาโปรโมชั�นชําระเงนิเต็มจํานวน
เท่านั�น  สว่นที�เหลอืชําระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่
นอ้ยกวา่ 21 วัน มฉิะนั�นจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ
เดนิทางโดยอตัโนมตั ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 
* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วัน ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วันยดึมัดจํา 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 15 วันยดึเงนิคา่ทัวรทั์ �งหมด 

* ในกรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั�งที�กรุงเทพฯและ

ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้
ประเทศที�ระบุในรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ที�จะ
ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทั �งสิ�น กรณีเจ็บป่วย
จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ�งจะตอ้งมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทํา
การเลื�อนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่
ทั �งนี�ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคือ ค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตั�วท่านละ 10,000 บาท และค่าใชจ้่าย
อื�นๆ ที�ไม่สามารถเรียกคืนไดค้ือ ค่าธรรมเนียม ใน
การมัดจํา 



 

 

เง่ือนไขการเดินทาง 
* รายการทองเท่ียวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชนของผู
เดินทางเปนสําคัญ 
* หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพ่ือทองเท่ียวเทาน้ัน  หากลูกคาไมสามารถเดินทางไดเน่ืองจากเหลือ
พาสปอรตนอยกวา 6 เดือน ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน 
* ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน,การประทวง,
การนัดหยุดงาน,การกอจลาจล หรือกรณีท่ีทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 
* ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังส้ิน หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไม
เท่ียวบางรายการ,ไมทานอาหารบางมื้อเพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจาย
ใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว                                
 ***ทัวรเกาหลีทุกโปรแกรม ผูเดินทางจะตองอยูกับกรุปเท่ียวตามโปรแกรมที่กําหนดเทาน้ัน ไม
สามารถแยกตัวออกจากโปรแกรมเพ่ือไปทําอยางอ่ืนได หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม
วาจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีคาใชจายในการแยกตัวออกจากทัวรตามท่ีแลนดกําหนด และการ
ชําระเงินเขามาถือวาผูซื้อไดศึกษาโปรแกรมและยอมรับเง่ือนไขการใหบริการเปนท่ีเรียบรอย*** 
*ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน บริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์หากลูกคาตองการขอแยกออกจากกรุป หรือไมเที่ยวตามรายการที่บริษัทกําหนด 
บริษัทขอปรับทานละ 300 USD* 
* ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก   



 

 

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง  
* ต๋ัวเคร่ืองบินเปนต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือ
คืนเงินได หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซ้ือ
บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได ทั้งน้ีเพ่ือ
ป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวัน
เดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิก
เที่ยวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบิน
พิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผล
ทางดานความปลอดภัยเปนตน) โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถ
คืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี กรุปท่ีเดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผาน
ตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra 
Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรท้ังหมด 
**เมื่อออกต๋ัวแลว หากทานมีเหตุบางประการทําใหเดินทางไมได ไมสามารถขอคืนคาต๋ัวได 
เน่ืองจากเปนนโยบายของสายการบิน** 
**เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาท้ังหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือวาทานได
ยอมรับในเง่ือนไขขอตกลงตางๆ ท่ีไดระบุไวแลวท้ังหมด** 
 
 
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบิน ท้ังไปและกลับโดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนาทั้งน้ีข้ึนอยูกับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายการเพ่ือ
ความเหมาะสมไมวาจะเกิดจาก ความขัดของของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหน่ึงเหตุใดจนทําใหไม
สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได โปรแกรมการเดินทางเปล่ียนแปลงตามความ

ขอสงวนสทิธิ �สําหรบัลูกคา้ชาวไทยเท่านั�นที�เดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวตา่งชาตชิาํระเพิ�มทา่นละ 3,000 บาท** 



 

 

เหมาะสม หรือเปล่ียนแปลงรายการทองเท่ียวบางรายการหรือทดแทนรายการทองเที่ยวบาง
รายการ อัตราคาบริการน้ี เปนการเดินทางต้ังแต 20 ทาน 
ท่ีผูเดินทางไมผานการตรวจพิจารณาจากดานตรวจคนเขาเมืองในการ เขา-ออกทั้งประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธไมคืน
คาใชจายไมวากรณีใดๆทิ้งส้ิน** 


