
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 4 วนั 2 คืน 

DAY 2 :วดัแฮดง ยงกงุซา -  โบสถค์ริสตจ์กุซอง–รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอนุแด – 

ชายหาดแฮอนุแด -ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์กต็ 

DAY 3 :เอเปค เฮาส ์– สะพานควงัอนัรี – โอรยุกโดสกายวอลค์ – ซงโดสกายวอลค์ - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน 

DAY 4 :ลอ็ตเต้ดิวต้ีฟรีปูซาน – ตลาดวอลค์ก้ิงสตรีทนัมโพดง - ปูซานทาวเวอร ์

 
 



21.30 น.คณะเดินทางพรอ้มกนัท่ี ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้
ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน สายการบิน JEJU AIR  (7C) หนา้
เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน ….ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ......  โดยมีเจา้หนา้ที่จาก
บรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสาร 
**สายการบิน JEJU AIR นํา้หนกักระเป๋า 15กก./ทา่น/1ชิน้** 

01.10 น. นาํทา่นเดินทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเที่ยวบินที่ 7C2252 

(ขอสงวนสทิธ์ิการเลอืกสายการบินใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึง่ มีบรกิารอาหารและเครือ่งบนเครือ่ง) 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 เดินทางถึงสนามบิน"กิมแฮ" หรอืสนามบินปซูาน อินเตอรเ์นชั่นแนลแอร์

พอรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกบั

ผูน้าํทวัรเ์พื่อทาํการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรยีมตวับรเิวณจดุนดัพบ

เพื่อออกเดินทางทอ่งเที่ยวพรอ้มกนั 

 

เมื่อผา่นเขา้ประเทศเกาหล ีแลว้น าท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Testตาม

นโยบาย และกฏระเบียบการเขา้ประเทศ ท่ีสนามบินนานาชาติอินชอน หลงัจากนัน้

พาทา่นเชคอินเขา้โรงแรมที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 

 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิ เมนขูึน้ช่ือเมืองปซูาน ทเวจี-กุกบับเป็นซุปนํา้ขา้ว ตวันํา้ซุปจะเป็นสี

ขาว หอม หวาน ใสเ่นือ้หมทูี่ผา่นการนึง่จนนุม่ เป่ือย ในนํา้ซุปก็จะมีผกั ตน้หอมยกัษ์ เวลา

รบัประทานปรุงรสดว้ยซอสโคชจูงั เซอจุงั รสชาติจะละมนุลิน้ ทานคูก่บัขา้วสวย เครือ่งเคียงตา่ง 

อาทิ กิมจิผกักาด กิมจิหวัไชเทา้ 

 

วนัแรกของกวนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูพบกนัท่ีสนามบิน

สุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู 
 

วันที่สองของการเดินทาง     สนามบินนานาชาติกิมแฮ -วัดแฮดง ยงกุงซา -  โบสถค์ริสตจุ์กซอง –  
รถรางแคปซูลบลูไลนแ์ฮอุนแด –ชายหาดแฮอุนแด -ตลาดแฮอุนแดไนทม์ารเ์ก็ต 

 



พาทกุทา่นเดินทางสู ่วัดแฮดง ยงกุงซาตัง้อยูบ่นชายฝ่ัตะ

วนัออกเฉียงเหนือ ของเมืองปซูาน เป็นวดัที่สรา้งบนเหลา่

โขดหินรมิชายหาด ที่แตกตา่งไปจากวดัสว่นใหญ่ ซึง่มกัจะ

สรา้งอยูต่ามเชิงเขา วดัแหง่นีก้่อตัง้โดย พระผูย้ิ่งใหญ่ซึง่มี

นามวา่ พระนาองซูโดซา ซึง่เป็นท่ีปรกึษาของกษัตรยิค์ง

มินวงัแหง่โครยอ เมื่อทกุทา่นเดินเทา้เขา้สูว่ดัแหง่นี ้จาก

ประตซูุม้มงักรสทีองอรา่ม เดินผา่นอโุมงคข์นาดเลก็ ไปสู่

บนัไดหิน 108 ขัน้และโคมไฟหิน ซึง่เป็นจดุสาํหรบัชมวิว และความงดงามของทอ้งทะเลสฟีา้คราม ก่อนจะเดินตอ่ลงไปสู่

บรเิวณซึง่เป็นท่ีประดิษฐานของ พระพทุธรูปศกัดิส์ทิธ์ิองคส์ดีาํ ซึง่ตัง้ตระหง่านอยูบ่นโขดหิน และมีทอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลงั

และเมื่อคณุเดินไปตามสะพานที่ทอดยาว และนาํพาคณุเขา้สูบ่รเิวณภายในของวดั ซึง่ประกอบไปดว้ยวิหารและศาลา ท่ีเรยีง

รายลดหลั่นกนัไปตามโขดหิน โดยบรเิวณดา้นหนา้ของวิหารหลกั มีเจดียห์ินสงู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณข์องความ

สนกุ, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนีภ้ายในวดั ยงัมีองคเ์จา้แมก่วนอิม, พระสงักจัจายนอ์งคส์ทีองอรา่ม, ศาล

เจา้ และพทุธสถานอื่นๆ อีกหลายแหง่ 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่โบสถค์ริสตจุ์กซองเป็นโบสถส์ครสิตจกัรรมิทะเลที่ไดช่ื้อวา่ 

สวยที่สดุในปซูาน โบสถแ์หง่นีไ้ดร้บัการประดบัประดาตกแตง่ทัง้ภายในและ

ภายนอกอยา่งวิจิตรงดงามตระการตา ดา้นศิลปกรรมแนวผสมผสานของ

สถาปัตยกรรมแบบยโุรปและเกาหลทีี่ลงตวั ทรงคณุคา่ทัง้ทางดา้น ศิลปะ และ

ดา้นจิตใจ และโดดเดน่ดว้ยทาํเลที่ตัง้วิวทิวทศันแ์วดลอ้มของธรรมชาติซึง่โอบลอ้ม

ดว้ยทอ้งทะเล ในบรรยากาศชิลล ์ๆ ที่คลาสสคิแบบสดุ ๆ มีโขดหินลกัษณะแปลก

ตา พิกดัแหง่ความสวยงามทัง้ทางสายตา จิตใจ และคณุคา่ทางวฒันธรรม ตอ้งยก

ใหท้ี่น่ี 

พาทา่นสมัผสัประสบการณใ์หม ่กบัการนั่งสกายแคปซูล บนรางรถไฟลอยฟ้า 

เลียบทะเลแฮอุนแดเมืองทา่อนัดบั1ของประเทศเกาหลใีต ้ตวัแคปซูลหนึง่คนัจะ

นั่งได ้4ทา่น แตล่ะแคปซูลก็จะมีสสีนัสดใส นํา้เงิน แดง เหลอืง เขียว แลน่สลบัๆกนั

ไป สสีวยตดักบัทอ้งฟา้ แลน่คูข่นานกบัรถไฟชมทะเลดา้นลา่ง ระหวา่งนั่งใน

แคปซูลทา่นจะไดช้มวิวเมืองปซูานไดท้ัง้ซา้ยและขวา แคปซูลจะแลน่ชา้ๆใหเ้ราไป

ช่ืนชมความงาม ของวิวทะเล และวิวตวัเมือง ถือวา่เป็นท่ีเที่ยวเปิดใหมล่า่สดุ ที่นา่

ไปเที่ยวมากๆเลยทีเดียว 

 

 



 

จากนัน้พาทกุทา่นเดินทางไป ชายหาดแฮอุนแดป็นชายหาดที่มีช่ือเสยีงมากที่สดุ ใน

เมืองปซูานชายหาดแฮอนุแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 58,400 

ตารางเมตร และเป็นสถานท่ีสาํหรบัจดักิจกรรมทางวฒันธรรม และงานเทศกาลตา่งๆ 

ตลอดทัง้ปี  ชายหาดแหง่นีจ้ึงมกัเป็นท่ีนิยม สาํหรบันกัทอ่งเที่ยวในช่วงฤดรูอ้น ใน

ระหวา่งเดือนมิถนุายน ถึงเดือนสงิหาคมของทกุๆ ปี 

จากนัน้พาทกุทา่นเดินทาง ตลาดแฮอุนแดไนทม์ารเ์ก็ตเป็นตลาดที่ตัง้อยูใ่กลก้บั

ชายหาดภายในตลาดแหง่นีส้ะอาด และมีรา้นคา้พรอ้มปา้ยสญัลกัษณท์ี่มีมาตรฐาน 

ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ที่จาํหนา่ยผลติภณัฑห์ลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รา้นอาหาร

ทะเลสดๆ, แผงขายอาหาร, อาหารแบบสตรทีฟูด้ รา้นอาหาร และรา้นคา้จาํหนา่ยขนม

ทอ้งถ่ิน 

 

อิสระอาหารเยน็ถึงเวลาที่รอคอย สาํหรบัทา่นท่ีตอ้งการความแปลกใหม ่หรอื

รบัประทานเมนเูกาหลทีี่ไมม่ีบรกิารใน ทวัร ์แตเ่ป็นเมนทูี่อยากทานมาก ทา่นจะได้

สมัผสัประสบการณใ์หม่ๆ  ไมว่า่จะ เป็นวฒันธรรมเรือ่งอาหาร การสั่งอาหาร และ

อื่นๆท่ีนา่ตื่นหตูื่นตา 

ทีพั่ก Hotel The Mark Haeundae(หรือเทยีบเท่า) 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

พาทกุทา่นเดินทาง Nurimaru APEC House(หอประชมุสดุยอดผูน้าํเอเปคนรูี

มารู) ซึง่เป็นหอประชมุที่มี รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดัง้เดิมของเกาหล ี

ผสมผสานกบัความทนัสมยัไดอ้ยา่งลงตวั ทาํใหม้ีช่ือเสยีงในระดบันานาชาติ 

และเป็นอีกหนึง่สถานท่ีทอ่งเที่ยว ท่ีมีช่ือเสยีงในเมืองปซูาน คาํวา่ Nurimaru 

APEC House เป็นการผสมผสานระหวา่งคาํภาษาเกาหล ีนรู ี(Nuri) ซึง่

หมายถึงโลก, คาํวา่มารู (Maru) หมายถึงปกติ และคาํวา่เอเปคเฮาส ์(APEC 

House) ซึง่มีความหมายโดยรวมคือ บา้นท่ีผูน้าํโลกมาพบกนั เพื่อจดัการประชมุเอเปค 

 

วันที่สามของการเดินทาง  เอเปค เฮ้าส ์– สะพานควังอันรี – โอรยุกโดสกายวอลค์ – ซงโดสกายวอลค์ - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัม
ชอน 

 



พาทา่นเที่ยวชายหาดสะพานควังอันรีเป็นสะพาน2ชัน้ขา้มทะเล ท่ีสดุอลงัการ

ของปซูาน เมืองทา่อนัดบั1ของประเทศเกาหลใีต ้ความยาวของสะพาน 6500 

เมตร ถือเป็นสะพานที่ยาวเป็นอนัดบั2 ของประเทศ รองจากสะพานอินชอน เปิด

ใชง้านเมื่อปี2002 ตอ้นรบัการเป็นเจา้ภาพ Asian Games ชายหาดเป็น

ทรายขาวละเอียด นํา้ทะเลสสีวย วิวงดงาม รวมถึงรา้นกาแฟ คาเฟ่นา่รกัๆ ให้

ทา่นไดเ้ชคอิน ถ่ายรูป 

พาทา่นรบัประทานอาหารเย็นเมนูหมูยา่งเกาหลทีี่รา้นMyeong Ryun 

Jinsagalbiเป็นรา้นท่ีโดง่ดงัระดบัตาํนาน มีเฟรนไชส ์หมคูลับี หมกัซอส อรอ่ย 

รสชาติกลมกลอ่ม พรอ้มเครือ่งเคียง กิมจิ ผกัสด เติมไมอ่ัน้ อิ่มจใุจแนน่อน 

 

 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่Oryukdo Skywalk (โอรยุกโดสกายวอลค์)ตัง้อยูบ่รเิวณพืน้ท่ีดัง้เดิมที่เรยีกวา่ “ซงึดมูลั” ซึง่เป็นจดุ

แบง่ระหวา่ง ทะเลตะวนัออกและทะเลใต ้สาํหรบัผูค้นทอ้งถ่ิน จะเรยีกที่แหง่นี ้

วา่ “ซงึดมูา” และเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในช่ือวา่ “ชลัลกแก” อยูท่ี่เมืองปซูาน โอรยกุโด

สกายวอลค์ เป็นสะพานรูปเกือกมา้ ตัง้อยูเ่หนือหนา้ผารมิทะเล สะพานมีพืน้

กระจกใส ซึง่มีความยาว 15 เมตร และเสาเหลก็ที่มีความสงู 35 เมตร โดยใน

สว่นของพืน้กระจกจาํนวน 24 แผน่นัน้ ถกูเคลอืบดว้ยแผน่ฟิลม์กนักระสนุ ที่มี

ความหนา 55.49 มิลลเิมตร ทาํใหโ้ครงสรา้งของสะพาน มีความแข็งแรงและปลอดภยั เป็นจดุชมวิวของชายทะเล และทิวทศัน์

ของเกาะโดยรอบ โดยเฉพาะวนัท่ีอากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง เกาะแทมาโด หรอืเกาะสชิึมะ ในประเทศญ่ีปุ่ น 

เลยทีเดียว 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่Songdo Skywalk (ซงโดสกายวอลค์)ซึง่มีความหมาย

ในภาษาองักฤษวา่ ซงโดคลาวดว์อลค์เวย ์(Songdo Cloud Walkway) เป็น

เสน้ทางเดินที่เป็นสะพาน ท่ีมีรูปรา่งโคง้คลา้ยกบัมงักร ทอดยาวเหนือนํา้ทะเล 

บรเิวณรมิชายหาดซงโด โดยทางเดินมีความกวา้ง 2.3 เมตร และมีความยาว

กวา่ 396 เมตร ทกุทา่นสามารถเพลดิเพลนิ กบัทิวทศันอ์นังดงามรอบๆ บรเิวณ

ชายหาดซงโด ซึง่คณุจะสามารถรูส้กึราวกบัวา่ คณุกาํลงัเดินอยูก่ลางทะเล โดย

มีบางสว่นของสะพานเป็นบรเิวณที่มีพืน้กระจกใส ท่ีคณุสามารถมองเห็น นํา้

ทะเลสฟีา้ครามดา้นลา่งไดอ้ีกดว้ย 

 

 



พาทกุทา่นเดินทางสู ่Gamcheon Culture Village (หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน)

เป็นหมูบ่า้นท่ีเกิดจากการตัง้รกราก ยา้ยถ่ินฐานของชาวเกาหล ีซึง่หนีภยัจากสงคราม

เกาหล ีในระหวา่งปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศยัอยูจ่นถึงปัจจบุนั ดว้ยลกัษณะการ

สรา้งบา้นเรอืนผา่นถนนทกุสาย ท่ีเรยีงรายไปตามแนวภเูขา จนเป็นขัน้บนัไดที่เป็น

ระเบียบ และดสูวยงามแปลกตา ไปกบัสสีนัท่ีสลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคา จึง

กลายเป็นเอกลกัษณส์าํคญัของหมูบ่า้นแหง่นี ้จนไดร้บัฉายาวา่ “มาชปิูกชแูหง่ปซูาน” 

(Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมูบ่า้นแหง่นีแ้ลว้ ภายในหมูบ่า้น

ยงัมีสถานท่ี และสิง่อาํนวยความสะดวก ซึง่ทาํใหค้ณุเพลดิเพลนิ ไปกบัการเดินทอ่งเที่ยวภายในหมูบ่า้น ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์

ขนาดเลก็, รา้นศิลปะ, รา้นขายของที่ระลกึ, คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลาย

ประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย 

อิสระอาหารเยน็ถึงเวลาที่รอคอยสาํหรบัทา่นท่ีตอ้งการความแปลกใหม ่หรอืรบัประทาน

เมนเูกาหลทีี่ไมม่ีบรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนทูี่อยากทานมาก ทา่นจะไดส้มัผสัประสบการณ์

ใหม่ๆ  ไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมเรือ่งอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีนา่ตื่นหตูื่นตา 

 

ทีพั่ก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทยีบเท่า) 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่ล็อตเต้ดิวตีฟ้รีปูซานเป็นรา้นคา้ปลอดภาษีชัน้นาํระดบัโลก และ

สถานท่ีสาํหรบัการชอ้ปป้ิง ท่ีมีการบรกิารแบบครบวงจร ภายในมีรา้นบตูิก แบรนดช์ัน้

นาํกวา่ 50 รา้นคา้ และสนิคา้ปลอดภาษี มีสนิคา้หลากหลายประเภท ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้

เลอืกหา ไดแ้ก่ นํา้หอม, เครือ่งสาํอาง, สนิคา้แฟชั่น, แวน่ตา, แวน่ตากนัแดด, 

เครือ่งใชไ้ฟฟา้, ผา้ปทูี่นอน, ยาสบู, นาฬิกา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

นาํทกุทา่นเดินทางสู ่ตลาดตลาดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง (Nampodong)แหลง่ช้

อปเมืองปซูาน แหลง่ชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆท่ีขาชอ้ปแหลกทัง้หลายรูจ้กักนัเป็นอยา่งดี 

เพราะยา่นนีถื้อเป็นศนูยร์วมแฟชั่นชัน้น าของหนุม่สาวปซูาน และนกัทอ่งเที่ยวเลยก็วา่

ได ้หากอยากดเูทรนดก์ารแตง่ตวั เหลส่าวหนา้เดง้ หรอืจะมองหนุม่หนา้ใส มาที่นี่รบัรอง

วา่ไมผิ่ดหวงัแนค่ะ่ ถา้จะใหเ้ปรยีบก็คลา้ยๆกบัยา่นสยามของบา้นเรานั่นเอง รวมถึง

อาหารฟดูสตรที อาหารทอ้งถ่ินตา่งๆอีกเพียบ 

 

วันทีส่ี่ของการเดินทาง  ล็อตเต้ดิวตีฟ้รีปูซาน – ตลาดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง -  ปูซานทาวเวอร ์- กรุงเทพฯ 
 



 

พาทกุทา่นเดินทางสู ่ปูซานทาวเวอรท์ี่เป็นอีกหนึง่แลนดม์ารค์สาํคญั ซึง่อยูใ่นบรเิวณ

ของ อทุยานยงดซูาน (Yongdusan Park) และเป็นสถานท่ีทอ่งเที่ยวยอดนิยมอีกแหง่ 

สาํหรบัการชมวิวทิวทศัน ์ท่ีสวยงามทัง้ในยามกลางวนัและยามคํ่าคืน ของเมืองปซูาน ปู

ซานทาวเวอรถ์กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็นจดุชมวิว หอคอยสงู 120 เมตร เป็น

สถานท่ีสาํหรบั การพกัผอ่นหยอ่นใจซึง่แตกตา่งจากหอคอยอื่นๆ ที่มีหอสงัเกตการณ ์

เพื่อใชเ้ป็นหอสง่สญัญาณโทรทศันแ์ละวิทย ุบรเิวณชัน้ลา่งของอาคาร ยงัมีในสว่นของ

แกลเลอรี ่และรา้นขายของที่ระลกึ รวมถึงงานหตัถกรรม แบบดัง้เดิมของเกาหล ี

 

 

อิสระอาหารกลางวันถึงเวลาที่รอคอยสาํหรบัทา่นท่ีตอ้งการความแปลกใหม ่หรอื

รบัประทานเมนเูกาหลทีี่ไมม่ีบรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนทูี่อยากทานมาก ทา่นจะไดส้มัผสั

ประสบการณใ์หม่ๆ  ไมว่า่จะเป็นวฒันธรรมเรือ่งอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีนา่ตื่น

หตูื่นตา 

 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุทา่นเดินทางกลบัประเทศไทย สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจา้

หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครือ่งบิน และอาํนวยความสะดวก เพื่อสง่ทกุทา่น

กลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ Flight : 7C2251 เวลา : 20.30-00.10 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ข้อก าหนดและเงือ่นไข 

1. การส ารองที่น่ัง 

 แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้10 ทา่นขึน้ไป 

การช าระเงนิ : 

 ชาํระมดัจาํ 50% และชาํระสว่นท่ีเหลอืก่อนเดินทางขัน้ตํ่า 15 วนั 

 หากจองทวัรก์่อนเดินทางนอ้ยกวา่ 7วนั ชาํระเต็มเทา่นัน้ 

 กรณีมดัจาํ และไมช่าํระสว่นท่ีเหลอืถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิ ไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนเงินไดท้กุกรณี 

การบริการตามนโยบายควบคุมโรคที่บริษัทจัดการให้ : 

 การลงทะเบียน Q-Code ยกเวน้การกกัตวั ทา่นตอ้งแสดงเอกสารภาษาองักฤษที่เช่ือถือได ้เช่น วคัซีนพาสปอรต์ และ

ไดร้บัวคัซีนขัน้ตํ่าเข็ม2 ไมเ่กิน 180วนั (ยกเวน้ Johnson เข็ม1ไมเ่กิน 180วนั) หากเป็นเข็มบสูเตอร ์ตอ้งก่อน

เดินทาง 14วนั ***ไมม่ีคา่ใชจ้่าย 

 การลงทะเบียนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินกิมแฮ ***ทา่นตอ้งชาํระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 

วอน 

อตัราค่าบริการBUSAN 4D2N 

พีเรียตเดินทาง 
ราคา

โปรโมชัน่ 
ราคาปกติ 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

มถุินายน: 23-26 16,999 19,999 

5,000.- 
มถุินายน: 30 – 3 ก.ค. 17,999 20,999 

กรกฏาคม : 7-10 18,999 21,999 

กรกฏาคม : 14-17 19,999 22,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 6,000.-      จอยกรุป๊ =6,000.- 



 การลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อกลบัเขา้ประเทศไทย ***ไมม่ีคา่ใชจ้่าย 

หมายเหตุ : 

 ทา่นตอ้งยื่นผลตรวจโควิด ATKก่อนขึน้เครือ่ง 24 ชั่วโมงกรณีผลเป็นบวก หรอืติดโควิด สามารถยา้ยวนัเดินทาง

เฉพาะทา่นท่ีติดโควิดมีเอกสารจากทางโรงพยาบาล หกัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ หรอืยกเลกิสามารถรฟัีนคืนไดเ้ฉพาะคา่ตั๋ว

ตามกฏสายการบินเทา่นัน้ 

 ทา่นอื่นในคณะหากตอ้งการยกเลกิ หรอืยา้ยวนัจะตอ้งมีคา่ใชจ้่ายตามเง่ือนไขปกต(ิตั๋วกรุป๊ไมส่ามารถยกเลกิได)้ 

 ราคานีส้าํหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาติมีคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งทาํตามเง่ือนไขการเขา้

ประเทศเกาหลใีต ้

2. การยกเลิกการเดินทาง 

 ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ชาํระแลว้ 

 ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ชาํระแลว้ 

 ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

 ยกเลกิจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ  ๆ

 ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลกิ/Refund ไดท้กุกรณี 

 ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปลีย่นช่ือ/Refund ไดท้กุกรณี 

ราคานี้รวม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบิน ไป-กลบัพรอ้มคณะ(JEJU AIR) 

 คา่ภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่ม ี

 คา่อาหารมือ้เชา้ที่โรงแรม 

 คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ  

 คา่ที่พกัระดบัมาตรฐาน จาํนวนคืนตามระบใุนโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ทา่น) 

 คา่รถรบั-สง่ และนาํเที่ยวตามรายการ 

 คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิน้ 

 คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นาํทา่นทอ่งเที่ยวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์มบิ่นขึน้ไป

พรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

ราคานี้ไม่รวม 

 คา่ลงทะเบียน K-ETA 

 คา่ตรวจ PCR ที่สนามบินกิมแฮ และที่อื่นๆ(หากใช)้ 



 คา่ธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถ่ิน 1,500 บาท หรอื 50,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 

 คา่วีซา่สาํหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเทา่นัน้) 

 คา่นํา้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินกาํหนด 

 คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่ทาํหนงัสอืเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรดี, คา่อาหารและเครือ่งดื่มนอกเหนือรายการ

ทวัร ์

 คา่ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เต็มรูปแบบ) 

 คา่ปรบั หรอืคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

 กรณีทา่นติดโควิทท่ีเกาหลตีอ้งเสยีคา่ใชจ้่ายคา่กกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 หากผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหล ีไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

 หากผูเ้ดินทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลใีต ้บรษัิทไมม่ีอาํนาจใดๆ หรอืสว่นเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้ง

จดัการเอกสารสว่นตวั เที่ยวบิน และคา่ใชจ้่ายตา่งๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหตุ 

กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

1. หนงัสอืเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสอืเดินทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดือนทาํใหไ้ม่

สามารถเดินทางได ้อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. บรษัิทมีสทิธ์ิในการ ปรบัเปลีย่นเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเท่ียว ไดต้ามความ

เหมาะสม โดยคาํนงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 

3. บรษัิทขอสงวนสทิธ์ิในการเปลีย่นแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

4. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอยา่ง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 

เดินทางแลว้ 

5. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก 

ความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยวเองี 

6. ตั๋วเครือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทา่นไมเ่ดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถ

เปลีย่นแปลงวนั/ช่ือ หรอืยกเลกิคืนเงินได ้

7. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรอืกรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธ การเขา้หรอืออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้

เมือง หรอืเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ 



8. คา่เดินทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิท หากไมม่ั่นใจ กรุณาติดตอ่เจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อ

ยืนยนัเวลา และการเปลีย่นแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยูน่อกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิทฯ เช่นกนั ไม่

สามารถนาํมาเรยีกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

9. ขอสงวนสทิธ์ิหอ้งพกัสาํหรบัผูท่ี้ไมเ่ดินทาง ไมส่ามารถ Refund หรอืใหผู้อ่ื้นใชส้ทิธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึง่บรษัิทไมส่ามารถการนัตี ทาํไดเ้พียงรเีควสใหไ้ด้

เทา่นัน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

11. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไมม่ีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษัิททัง้สิน้ เวน้แตม่ีเอกสารลงนามโดยผู้

มีอาํนาจของบรษัิทฯกาํกบัเทา่นัน้ 

12. ทางคณะทวัรไ์มม่ีอาํนาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบิน

หลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากทา่นไมม่าแสดงตนถือวา่สละสทิธ์ิในการรว่มเดินทาง หากทา่นลา่ชา้ในการ

ผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรยีกรอ้ง

คา่ใชจ้่าย หรอืรฟัีนคา่ทวัร/์คา่อาหารท่ีไมไ่ดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13. หากทา่นมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์อ่งเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทตอ่วนั เพื่อ

รกัษาตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้ถือวา่ทา่นสละสทิธ์ิยกเลกิการเดินทางทนัที และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมกาํหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อ

ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเง่ือนไขทอ่งเที่ยวที่ทา่นไดซ้ือ้มา 

15. ถา้ลกูคา้ติดโควิทท่ีเกาหล ีจะไมส่ามารถรฟัีนคา่ทวัรไ์ดท้กุกรณี (และทา่นตอ้งชาํระคา่กกัตวั/คา่โรงพยาบาลเอง

ทัง้หมด) 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถอืว่าท่านได้ยนิยอม และยอมรับใน
ข้อก าหนด เงือ่นไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


