
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 



 

 

อตัราคา่บรกิาร 
 

***ราคาคา่า ั๋ ร ขนวักงา่๋ษากงวการับงวคาริบงวคา่ต ัว๋ ัคร่คอวบริกาหวั รางบริกาหวร่ ลางรั์อวัาาการบริ*** 

บรหิาัย์อัว๋รัาิาิารรการบรบัราคา์ิลรตางัาาการบริ****** 

 
 

๋รัิรก ัรางบริัุ๋ รรณกงู ิ                                                                                                          (- / - / -) 
 

21.30  น. คณะพรอ้มกนัที่ั รางบริัุ๋ รรณกงู ิอาคารผูโ้นาัาร์าออก ช ัลร 4 บระต ู3 ัคารขั ตอรข F ัาาการบริัจจู

ิอรข  ( 7C) มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ันริาาว ราคาผูร้ษญ ่ ราคาัน็ก พกัันวคา๋ จอาิงรนข ษงาาัษต ุ

๋รัาวค 4-7 ตงุาคง  61  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค 5-8 ตงุาคง  61  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค 6-9 ตงุาคง  61  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  1 1-14 ตงุาคง  61  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  1 2-15 ตงุาคง  61  18,999 18,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  1 3-16 ตงุาคง  61  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  18 -21 ตงุาคง  61  18,999 18,999 5,000 10,999  

๋รัาวค 19-22 ตงุาคง  61  19,999 19,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  2 0-23 ตงุาคง  61  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค  2 5-28 ตงุาคง  61  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค 26-29 ตงุาคง  61  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค 27-30 ตงุาคง  61  15,999 15,999 5,000 10,999  

๋รัาวค 1-4 พฤศจกิาาร  61  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 3-6 พฤศจกิาาร  61  12,987 12,987 5,000 9,999  

๋รัาวค 9-12 พฤศจกิาาร  61  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 10-13 พฤศจกิาาร  61  12,987 12,987 5,000 9,999  

๋รัาวค 15-18 พฤศจกิาาร  61  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 16-19 พฤศจกิาาร  61  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 17-20 พฤศจกิาาร  61  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค  22 -25 พฤศจกิาาร  61  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 23-26 พฤศจกิาาร  61  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค 24- 27 พฤศจกิาาร  61  14,999 14,999 5,000 9,999  

๋รัาวค  2 9 พ.า.-2 า.ค.  61  14,999 14,999 5,000 9,999  

INFANT (ัน็กัง็กอาาุ ็ง่ั กริ 2 บว )ราคา 6 , 000 บาา  



 

 

๋รัาวคั อว ัรางบริกงิิฮ – โบัถขจกุซอว – ๋นัิฮนวาวกวุซา – ผา่รชงัะพารก๋าวอรั – บซูาร       (- / L / D) 

 

00.50 น. เหนิฟ้าสูเ่มอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้โนาัาาการบริัจจูิ อร ข ัา วคา๋บริาวค 7C2252  

08.10 น. เดนิทางถงึัรางบริกงิิฮ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง) ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืง รับกระเป๋าสัมภาระ น า

คณะเดนิทางโดยรถโคช้ปรับอากาศ ตอ้นรับทุกท่านสู่ั งอ่วบูซาร (Busan) เมืองท่าทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศ

เกาหลใีต ้ตัง้อยู่ทางทศิตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศเกาหลใีต ้บรเิวณหุบเขาแคบของแม่น ้านักดง (Nakdong) 

และเป็นเมอืงทา่หลักส าหรับการขนสง่สนิคา้ไปต่างประเทศ มปีระชากรประมาณ 3.65 ลา้นคน ถอืว่าเป็นเมืองที่

ใหญอั่นดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล ปซูานเคยเป็นเจา้ภาพการแข่งขันกฬีาเอเชยีนเกมส ์2002 และงาน

เอเปค 2005 และยังคงเป็นเมอืงหนึง่ทีร่่วมจัดการแข่งขัน ฟุตบอลโลก 2002 และไดเ้ขา้ร่วมประมูลเพื่อจะเป็น

เจา้ภาพจัดงานแข่งขันโอลมิปิกฤดูรอ้น 2020 อีกดว้ย จากนัน้พาชม โบัถขจุกซอว )Juk Seong Church) 

ตัง้อยู่รมิทะเล ถกูสรา้งขึน้เพือ่ใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าในละครเรื่อง "Dream" ในชว่งตน้ปี 2000 มคีวามสวยงาม

และเป็นทีน่ยิมของนักทอ่งเทีย่วทีช่ ืน่ชอบการถา่ยภาพ 

ัา วคาว บรกิารอาษารกงาว๋รั )ง ่ลอาวค 1) ังรบูงุโกก(ิ BULGOGI) อาหารเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่อกีอย่างหนึง่ เป็นเนือ้สัตว์

กับซอสบารบ์คีวิเกาหลี  ปรุงสุกใชเ้ทคนคิการย่างแบบดัง้เดมิ เสริ์ฟพรอ้มน ้าซปุกระทะรอ้นแบบขลุกขลกิ  และ

เครือ่งเคยีงต่าง ๆ เชน่ ถั่วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเป็นตน้ 

 น าชม ๋นัิฮนวาวกวุซา (Haedong Yonggungsa Temple) หรอืเรยีกสัน้ๆ ว่า วัดยงกุงซา เป็นวัดเก่าแก ่

ตัง้อยู่บนเขารมิทะเลชายฝ่ังภาคตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงปซูาน กอ่ก าเนดิมาตัง้แต่ปี 1376 และไดท้ าการ

บรูณะอกีครัง้โดยสรา้งวหิารหลักขึน้มาใหม่ในปี 1970 หลังคาและตัวโบสถม์ลีวดลายทีอ่ลังการโดดเด่นดว้ยงาน

สถาปัตยกรรมทีล่ะเอียดมากสวยงาม ทีน่ี่มีเจดีย์ 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตัว หันหนา้ออกไปทางทะเล เป็นเสมือน

สัญลักษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสขุ ชาวเกาหลีนยิมมาสวดมนต์ขอพรทีวั่ดนี้ โดยน า

ตุ๊กตาเณรนอ้ยวางไวต้ามหนิจดุต่างๆ รอบวัด ผา่นชม ัะพารค๋าวอรัินัควา๋ (Gwangandaegyo Bridge 

or Diamond Bridge) เป็นสะพานทีส่รา้งขึน้เพือ่จดุประสงคใ์นการเชือ่มต่อระหว่างสว่นของเมอืงปซูานเกา่กับ

ย่านธุรกจิแห่งใหม่ของเมอืงปูซาน มีความยาวมากกว่า 7 กโิลเมตร โดยสะพานนี้เป็นสะพานแขวนแห่งแรกใน

เกาหลใีต ้ซึง่ในยามค ่าคนืจะประดับประดาดว้ยแสงไฟทีส่วยงามท าใหเ้ป็นอีกจุดชมววิทีน่ยิมอย่างมากส าหรับ

นักทอ่งเทีย่ว    

ค่คา บรกิารอาษารค่คา )ง ่ลอา วค 2) ังรู ็ก่ตุร๋โัง  (SAMGYETANG) อาหารยอดนยิมในวังหลวงในสมัยก่อน 

ปัจจบัุนเป็นอาหารเลื่องชือ่ของเมืองหลวงเชือ่กันว่าบ ารุงสุขภาพ ในตัวไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดง 

และเคล็ดลับในการตุ๋นเสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีงทีเ่รยีกว่า กักตุก ีคอื เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด าและเกลอื 

าวคพกั  HILL SIDE HOTEL ษรอ่ัาวาบัาา่  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๋รัาวคั าง ษานซอวโน - อาุาาริษว่ชาติิ าจวิน )็งร่๋งรถ็ฟรา่ัาวคา๋( – ศรูาขโัง - ศรูาขร่างรััรั์็งินว –  

  ศรูาขั คร ่คอวั่าอาว - ตงานบงาจากงัช ิ– ถรรช็อบบิล วรงัโพนว                                       (B / L / D) 

 

ัชา้  บรกิารอาษารัชา้ (ง ่ลอาวค 3) ณ ษอ้วอาษาร์อวโรวิรง 

 เดนิทางสู ่ชาาษานซอวโน )Busan Songdo Beach) ทีน่ี่เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนยิมของชาวปูซาน ค าว่า 

ซองโด นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดแห่งนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด เนื่องจากชายหาดนี้ถูก

ท าลายหลายครัง้จากพายุทีพั่ดพาเอาทรายออกไป จงึมีการบรูณะใหม่พรอ้มทัง้ปรับปรุงทัศนียภาพและเพิม่สิง่

อ านวยความสะดวกต่างๆ เชน่ น ้าพุ และลานชมววิ เปิดตัวใหม่เมื่อปี ค.ศ.2000 จนกลายเป็นสถานทีย่อดฮติ

ส าหรับจัดงานเทศกาลดนตรีชายหาด จากนัน้น าชม อุาาาริษว่ชาติิ าจวิน (Taejongdae National 

Park) เป็นหนึง่ในแลนดม์ารค์ส าคัญของปูซาน ลักษณะทางภูมศิาสตร์เป็นป่าดบิชืน้บนยอดเขาสูง 250 เมตร 



 

 

เต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวชอุ่มหนาทบึนานาชนดิ ชายหาดหนิ หนา้ผาหนิ และประภาคารสขีาวทีส่ามารถมองเห็น

ทะเลสเีขยีวทีส่วยงาม บรเิวณชายหาดหนิทางดา้นล่างของประภาคารนัน้เรียกว่า “Sinseon Rock” ทีตั่ง้ชือ่ตาม

ต านานว่าเป็นสถานทีพ่ระเจา้และเทพธดิาลงมาจากสวรรคเ์พือ่ผอ่นคลาย และมกีอ้นหนิทีม่ลัีกษณะเหมอืนผูห้ญงิ

ทีน่ั่งรอสามทีีถ่กูพาตัวไปญีปุ่่ นกลับมา ซึง่เรียกว่า “Mangbuseok” ส าหรับชือ่ “แทจองแด” นัน้ไดรั้บการตัง้ชือ่

ตามพระนามของกษัตรยิแ์ทจงมูยอล กษัตรยิอ์งคท์ี ่29 แห่งราชอาณาจักรชลิลา ครองราชย์ ค.ศ. 654 – ค.ศ. 

661 ผูซ้ ึง่โปรดปรานการเดนิทางไปทั่วประเทศ และมักจะฝึกซอ้มยงิธนูทีน่ีเ่ป็นประจ า (ราคาทัวร์ไม่รวมค่ารถไฟ

น าเทีย่วรอบอุทยาน)  

ัา วคาว บรกิารอาษารกงาว๋รั )ง ่ลอาวค 4) ังรู บบิงิบบั (BIBIMBUP) ษรอ่ ์า้๋า่าักาษงว ับ็รอาษารักาษงว

บระักา์า้๋ ััริ ขฟงาับ็รชางรอ้รกบั์า้๋ั๋า โราษรา้น้๋ ารางุง )ผกัาวคผนัิงะบรุวรัิง้๋ ( โคชูจวั 

)ร่ ลาพรกิ( ิงะ/ษรอ่าั๋็รจวั )ัตา้ัจ วลา๋( รอกจากรวลาวัราิงรั่็ ์น่บิ ิงะัร่ลอัตั๋ ขา วคษ ัครบาว ๆ จากร ัลร

คงกุั่๋ รผังตา่ว ๆ รษ้ั ์า้กรัน วกอ่รรบับระาาร 

 จากนัน้เยีย่มชมศรูาขโังรฐับาง (Ginseng) ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปีซึง่ถอืว่าเป็น

โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและน ากลับไปบ ารุง

ร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอืน าท่านสู่ศรูาขร่ ลางรััรั์็งินว (Red Pine) ซึง่ผลติจากใบ

สนเข็มแดงในประเทศเกาหลีซึง่จะใชต้น้สนเข็มแดงจากยอดเขามาผลติโดยใชเ้ทคโนโลยีพรอ้มกับการวจัิยที่

ประเทศเกาหลใีตอ้อกมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดง โดยกว่าจะมาเป็นน ้ามันสนเข็มแดงได ้1 แคปซลูตอ้งใชใ้บสนเข็ม

แดงประมาณ 2.7 กโิลกรัม มาสกัดเอาน ้ามันมาผลติและวจัิยออกมาเป็นน ้ามัน สามารถชว่ยในการลดระดับไขมัน

ในเสน้เลือดไดเ้ป็นอย่างดี เลือกซือ้เครื่องส าอางแบรนด์ชัน้น าของเกาหลีทีศ่รูาขั คร ่คอวั่าอาว )Cosmetic 

Outlets) อสิระทา่นเลอืกซือ้ไดต้ามอัธยาศัย เดนิเล่นเทีย่วชม ตงานบงาจากงัช ิ)Jagalchi Fish Market) 

เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหล ีโดยมคีนขายสว่นใหญเ่ป็นผูห้ญงิ จงึเรยีกกันว่า “Jagalchi 

Ajumma” ทีต่ลาดแห่งนียั้งเป็นสถานทีส่ าหรับลิม้ลองอาหารทะเลสดใหม่ เชน่ เนือ้ปลา หอย กุง้ ปู และภายใน

ตลาดก็จะมรีา้นอาหารทะเลสดๆขายใหล้องชมิกันดว้ย นอกจากนี ้ยังจะไดเ้ห็นวถิชีวีติจรงิๆของชาวประมงในเมอืง

ปซูานอกีดว้ย 

ค่คา บรกิารอาษารค่คา )ง ่ลอา วค 5) ังรบู วบ วค ิ๋ บฟุัฟ่ต ข 

 หลังอาหารใหท้า่นไดเ้ดนิเล่นชอ็ปป้ิงที ่ถรรรงัโพนว ถนนช็อปป่้ิงทีร่ายลอ้มไปดว้ยรา้นอาหารรถเข็นรมิทาง

เกอืบ 100 รา้น วัยรุ่นเมอืงปซูานจะมารวมตัวกันเดนิซือ้สนิคา้แฟชัน่ ขนม ของทานเล่นกันทีน่ี่ สนุกสนานกับการ

ตามล่าลายเซน็นักแสดงระดับประเทศมากมายที ่BIFF STREET 
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๋รัาวคั วค  ษงูบ่า้ร๋ฒัรารรงคงัชอร -  ออาคุโนักาา๋อรขค - ศรูาขั งรุ็พรฮอกักราง ู– น ิ๋ ต วลฟร ว – ซุบับอรขงา

  ัก็ต - ัรางบริกงิิฮ                                                                                                (B / L / อิั ระ) 

 

ัชา้  บรกิารอาษารัชา้ ณ ษอ้วอาษาร์อวโรวิรง 

เยีย่มชม ษงูบ่า้ร๋ฒัรารรงคงัชอร )Busan Gamcheon Culture Village) เป็นหมู่บา้นทีเ่กดิขึน้จากการ

ยา้ยถิน่ฐานของชาวเกาหลีซึง่หนีภัยจากสงครามเกาหลีในระหว่างปี ค.ศ. 

1950 -1953 จนถงึปัจจบัุน นับเป็นสถานทีท่ีเ่ก็บรักษาและด ารงไวซ้ ึง่ประวัติ

ความเป็นมาของเมืองปูซาน และเป็นส่วนหนึง่ของประวัตศิาสตร์สมัยใหม่

ของประเทศ ดว้ยลักษณะการสรา้งบา้นเรือนผ่านถนนทุกสายทีเ่รียงรายไป

ตามแนวภเูขาจนเป็นขัน้บันไดทีเ่ป็นระเบยีบ และดูสวยงามแปลกตาไปกับ

สสัีนสลับไปมาของตัวบา้นและหลังคา จนกลายเป็นเอกลักษณ์ส าคัญของ

หมู่บา้นแห่งนี้ ในปี ค.ศ. 2015 ศิลปินทอ้งถิน่และชาวบา้นในหมู่บา้นได ้

รวมตัวกันในการสรา้งสรรค์ผลงานจติรกรรมฝาผนังและประตมิากรรมต่างๆ 

เพื่อฟ้ืนฟูคุณค่าทางประวัติศาสตร์และลักษณะอันเป็นเอกลักษณ์ของ

หมู่บา้น  

น าทา่นชม จนุชง๋ิ๋ ออาคุโน )Oryukdo Viewpoint) ชมววิหมู่เกาะออ

ยุคโด ณ จุดนี้คือทางตอนใตข้องเมืองปูซาน ในบางครั้งจะเห็น 5 เกาะ 

บางครัง้ 6 เกาะ ขึน้อยู่กับสภาพอากาศ และจังหวะน ้าขึน้น ้าลง ทีน่ี่ยังมี

สะพานกระจก ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิพสิูจน์ความทา้ทาย สรา้งจากกระจกหนา 



 

 

50 มลิลเิมตร ยื่นออกจากหนา้ผาไปสู่ทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร เคลือบดว้ยสารกันกระสุนเพื่อเพิม่ความ

ปลอดภัยแข็งแรง อยู่ตรงแนวทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใตข้องเกาหลี สามารถชมพระ

อาทติยข์ึน้ได ้ทีน่ีเ่ป็นอกีหนึง่จดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงปซูาน  

ัา วคาว บรกิารอาษารกงาว๋รั )ง ่ลอาวค 7) ังร ูักุ วลั ็ตงขั กาษงวบรษงอ้็ฟรอ้รๆ (SHABU SHABU) คลา้ยกับสกุีย้า

กี ้มสีว่นผสมต่าง ๆ เชน่ ผัก เนือ้ห่ันบาง ๆ และอาหารทะเล โดยการปรุงจะน าวัตถุต่าง ๆ เหล่านี้จุ่มแชล่งในน ้า

เดือด หรือน ้าซปุ และปล่อยทิง้ไวสั้กพัก จากนัน้น าส่วนผสมอย่างอื่น เชน่ เตา้หู ้บะหมี่ ลงตุ๋นใหเ้ขา้กัน แลว้

รับประทานโดยจุม่ลงในซอส 

เยี่ยมชม ศรูาขั งุร็พรฮ็อกักตรางู (Heotgaenamu / Raisin Tree) เป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกรวมถงึ

สถาบันต่างๆยอมรับว่าเป็นสมุนไพรทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุในการบ ารุงตับและดูแลตับ ชมการสาธติการทดลองตัวยา

จากสมุนไพร มสีรรพคุณโดดเดน่ในการลา้งพษิจากแอลกอฮอล ์โรคตับแข็ง และโรคตับอืน่ๆ ผูท้ีม่ปัีญหาการย่อย 

การขับถ่าย และป้องกันการเกดิความผดิปกตขิองตับ รวมทัง้ยังบ ารุงสุขภาพอีกดว้ย จากนัน้น าท่านชอ้บบิล ว

ัริคา้บงอนกาหวา วคน ิ๋ ต วลฟร ว  (Duty Free) ทีน่ี่มีสนิคา้ชัน้น าใหท้่านเลือกซือ้มากมายกว่า   500  ชนิด  อาท ิ

น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ ฯลฯ แวะซือ้ของฝากทีร่า้รซุบับอรขงาัก็ต  เลือก

ซือ้สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ชอ็กโกแลต ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสมในรูปขนมโสม ชาโสม โคลนพอก

หนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม กมิจ ิเป็บเปโรห้รอืป๊อกกีเ้กาหล ีชนิราเมงหรอืมาม่าเกาหล ีเป็นตน้ 

ค่คา อิั ระอาษารค่คาตางอาัาาศาั 

20.25 น. ออกเดนิทางกลับสูก่รุงเทพฯ โนาัาาการบริัจจูิ อร ข ัา วคา๋บริาวค 7C2251  

23.45 น. เดนิทางถงึัรางบริัุ๋ รรณกงู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

**โบริกรงัางารถังบับรบัับงวคาร็นโ้นา็งต่อ้วิจว้ง่๋ วษรา้** 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

ษากผูโ้นาัารถูกบฎิั ัาการออกรอกบระัาศ็าาษรอ่ั์า้บระัาศักาษงวรต ้ 

จากัจา้ษรา้าวคิ รววาร็าาษรอ่ัจา้ษรา้าวคตร๋จครออกรอกบระัาศ็าาิงะัจา้ษรา้าวคตร๋จครั์า้ังอ่วาวค
บระัาศักาษงวรต ้าาวผูจ้นัิงะาาวัาาการบริจะ็ง่ั างารถรบัผนิชอบคา่รชจ้า่าาวคั กนิ์ ิลรากุกรณว   

ผูโ้นาัารอาจจะตอ้วรบัผนิชอบคา่บรบัาวคบระัาศักาษงวรต้ั ร วากัก็บ   

ผูโ้นาัารตอ้วรอกงบับระัาศ็าารรัาวคา๋บริถนั็บาวคง วา วคร ัคว๋า่วษรอ่ตาง๋รัันริาาว์อวต ัว๋ ัคร่คอวบริ   
า ัลวรวลิ ง ้๋ ิตา่าวัจา้ษรา้าวคตร๋จคริงะัาาการบริ าาวผูจ้นั็ง่ั างารถั์า้็บิารกิซว็น ้

าาวบรหิาััร ิคงตร้ิงะจบการบรกิาราวคั รางบริัุ๋ รรณกงู ิั าา่ร ัลร  
กรณวาา่รันริาาวงาจากตา่วจวัษ๋นัษรอ่ตา่วบระัาศ ิงะจะา่าการั่ารอวต ัว๋ ัคร ่คอวบริษรอ่าารพาษระอ่ครๆ 

ัพ่คอรช้ั นริาาวงาิงะกงบัจากัรางบริัุ๋รรณกงูริ ัลร าาวบรหิาัจะ็งร่บัผนิชอบคา่รชจ้า่ารรั่๋ รรวลา วคั กนิ์ ิลร 
ัร่คอวจากับ็รคา่รชจ้า่าาวครอกัษรอ่จากโบริกรงการันริาาว์อวบรหิาั  

ฉะร ัลราา่รค๋รจะรษก้รุ๊บ Final 100% กอ่ราวคจะั่ารอวต ัว๋ ัคร ่คอวบริ ษรอ่าารพาษระอ่ครๆ 

* ต ัว๋ ัาาการบริ็ง่ั างารถระบุาวคร ัคว รช้๋ าิ ว RANDOM คอ่การัุง่ังอ่กาวคร ัควโนาระบบัาาการบริ * 
การจนัาวคร ัควบรัคร่คอวบริ ับ็ร็บโนาัาาการบริับ็รผูก้่าษรน าาวผูจ้นั็ง่ั างารถั์า้็บิารกิซว็น ้

ิตจ่ะาา่การ Request รษ้็ น้ั าา่ร ัลร วนการคร่บตัรโนาัาร  
ิงะษากากังกิการันริาาว าาวัาาการบริ็งง่วระบบคร่ัวริบาวั่๋ ร 

ัร่คอวจากบัจจุบรังวผู ้ั นริาาวิอบิฝวันริาาวกบับรหิาัา ั๋ ร ขั พ่คอ็บบระัาศักาษงวรต้ั บ็รจ่าร๋รงาก 

นวัร ัลรััร้าาวบซูาร าาวบรหิาัา ั๋ ร ข์ ออรุญาตัก็บคา่บระกรัการันริาาว าา่รงะ 3,000 บาา 

โนาช่าระาวคั รางบริัุ๋รรณกูงริร๋รััช็คอริ ษากผู ้ั นริาาวาอ่วัาวคา๋ครบตางโบริกรง 
ิงะันริาาวกงบับระัาศ็าาพรอ้งคณะิง้๋  าาวบรหิาัา ั๋ ร ขารินวคร่คา่บระกรัรวลา ัลวษงนิกผู่ ้ั นริาาวรร๋รัันริาาวกงบั  



 

 

ราคาา ั๋ ร ขร๋ง 

1. ค่าต๋ัวเครือ่งบนิไป -กลับ ตามรายการ    2.   ค่าอาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ 

3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ   4.   ค่าทีพั่กหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามรายการ 

5. ค่ารถรับ -สง่ และน าเทีย่วตามรายการ   6.   ค่าภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี

7. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระไป กลับ-ทา่นละ 15 กก.  8.   หัวหนา้ทัวรน์ าเทีย่ว ตามรายการ 

9. ค่าประกันอุบัตเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000, 000 บาท  )เงือ่นไขตามกรมธรรม์(  

 

ราคาา ั๋ ร ข็ งร่๋ง  

1.   ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% )กรณีตอ้งการใบเสร็จรับเงนิ / ใบก ากับภาษี( 

2.   ค่าใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง ค่าโทรศัพทส์ว่นตัว ค่าซกัรดี มนิบิารใ์นหอ้ง อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ั่งเพิม่ 

3. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด )ปกติ ขาไป 15 กก  / .ขา กลับ 15 กก .(   

4. ค่าท าวซีา่ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างชาติ  )ไม่ใชห่นังสอืเดนิทางไทย(  

5. คา่าบิคร์บัรถ ิงะ็กนขาอ้วถิคราา่รงะ 1,200 บาา (ช่าระพรอ้งคา่า ั๋ ร ข) 

6. คา่าบิษ ั๋ ษรา้า ั๋ ร ข็ าา ตางค๋างพวิพอรจ 

 

การันริาาวรริตง่ะคร ัลวจะตอ้วงวผูโ้นาัารอาา่วรอ้าจ่าร๋ร 20 าา่ร์ิลร็บ ษากผูโ้นาัาร็งค่รบจ่าร๋รนวักงา่๋ 

บรหิาัย ์อัว๋รัาิาิารรการัง่คอรการันริาาว ษรอ่ับงวคาริบงวราคาา ั๋ ร ข 

กรณุาช่าระงนัจ่า าา่รงะ 5,000 บาา  ษรอ่าา่รงะ 10,000 )กรณวันริาาวตรวกบั๋รัษานุรกั์ตัฤกหข(  

กรณุาช่าระคา่า ั๋ ร ขั ่๋ ราวคั ษงอ่ กาารร 30 ๋รักอ่รการันริาาว )รบัร๋ง๋รัััารข-อาาติาข( 

 

ัว ่คอร็์การับงวคาร๋รัันริาาวษรอ่ับงวคารช่คอผู ้ั นริาาว 

1. กรณีวันเดนิทางตรวกับวันหยุดนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทาง ไม่

นอ้ยกว่า 45 วัน กอ่นการเดนิทาง  ) นับรวมเสาร-์อาทติย ์(สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง  1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควร

หาผูเ้ดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

2. กรณีวันเดนิทาง็งต่รวกบัวันหยดุนักขัตฤกษ์หรอืชว่งเทศกาล ผูจ้องทัวรต์อ้งแจง้เปลีย่นวันเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางไม่

นอ้ยกว่า  30 วัน กอ่นการเดนิ  ) นับรวมเสาร-์อาทติย ์(สามารถเปลีย่นไดเ้พยีง  1 ครัง้เทา่นัน้ หากแจง้หลังจากนี ้ผูเ้ดนิทางควรหาผู ้

เดนิทางทา่นใหม่มาแทนผูท้ีไ่ม่สามารถเดนิทางได ้

3. กรณีจองทัวรภ์ายใน  15 วันกอ่นออกเดนิทาง  ) นับรวมเสาร-์อาทติย์  (ผูจ้องทัวร์ไม่สามารถเปลี่ยนวันเดนิทางหรือเปลี่ยนชือ่ผู ้

เดนิทางไดท้กุกรณี 

4. กรณีแจง้เปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางหลังจากออกต๋ัวโดยสารเรยีบรอ้ยแลว้ ผูเ้ดนิทางจะตอ้งช าระค่าต๋ัวโดยสารเพิม่ดว้ยตนเองจากค่า

ทัวรท์ีช่ าระมาแลว้ ณ วันทีต่อ้งการเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทาง ตามขอ้ก าหนดของทางบรษัิทและสายการบนิ  

 

ัว ่คอร็์การากังกิการันริาาว 

1. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลื่อนการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี ่  (ผูง้ วช ่คอรร

ัอกัารการจอว)  จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อแจง้ยกเลกิการจอง

กับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผา่นทางโทรศัพทไ์ม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิค่าบรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่  (ผูง้ วช ่คอรรัอกัารการจอว  ) จะตอ้ง

แฟกซ ์อเีมล หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพื่อท าเรื่องขอรับเงนิค่าบรกิารคืน โดยแนบ

หนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารที่

ตอ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิค่าบรกิารดังนี้ 

2. 1 ิจว้ากังกิกอ่รการันริาาว ็งร่อ้าก๋า่  45 ๋รั  (รบัร๋ง๋รัััารข-อาาติาข )  คร่ัวริคา่บรกิาร 100% ์อว

คา่บรกิาราวคช่าระงาิง้๋   

2.2 ิจว้ากังกิกอ่รการันริาาวกาารร 31-44 ๋รั  (รบัร๋ง๋รัััารข-อาาติาข )  านิัวริคา่งนัจ่าา ัลวษงน์อว

คา่บรกิาราวคช่าระงาิง้๋  

2.3 ิจว้ากังกิก่อรการันริาาวกาารร   30  ๋รั    (รบัร๋ง๋รัััารข-อาาติาข )  านิัวริคา่บรกิาร 100% ์อว

คา่บรกิาราวคช่าระงาิง้๋   



 

 

เนือ่งจากบรษัิทตอ้งด าเนนิการจัดเตรยีมน าเทีย่วใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่วลว่งหนา้ เชน่ การส ารองทีน่ั่งต๋ัวเครือ่งบนิโดยสาร การ

จองโรงแรมทีพั่ก ยานพานหะส าหรับเดนิทาง รา้นอาหาร เป็นตน้ 

3. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมัีดจ าหรอืเป็นเทีย่วบนิเชา่เหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบนิ จะไม่มีการคืน

เงนิมัดจ าหรอืค่าบรกิารทัง้หมด   

4. การตดิต่อประสานงานกับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล หรอืจดหมาย ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี ้ 

วันจันทรถ์งึวันศุกร ์เวลา 09.00 น .– 17.30 น . 

วันเสาร ์เวลา 09.00 น .– 16.00 น . 

หรอืสามารถตดิต่อประสานงานผา่นแอพพลเิคชัน่อืน่ๆตามชอ่งทางของบรษัิทได ้

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาทัวร ์หรอืยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่ว จองเดนิทางนอ้ยกว่า  2 0 ทา่น  

 

 

 

 

 
 

์อ้ิระร่ากอ่รการันริาาว 

1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจภุัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และรวมกันทุก

ชิน้ไม่เกนิ  1 ,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่าง

สะดวก ณ จดุเอ็กซเ์รย์ อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1  ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใส่

กระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครื่องบนิเทา่นัน้  

2. สิง่ของทีม่ลัีกษณะคลา้ยกบัอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อุปกรณ์กฬีา ฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญแ่ละฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  

3. ประเทศเกาหลใีต ้มกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพชื และเนือ้สัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก ผลไมส้ด  ไข ่เนือ้สัตว ์

  ไสก้รอก ฯ เพือ่เป็นการป้องกันโรคตดิต่อทีจ่ะมาจากสิง่เหล่านี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีค่าปรับในอัตราทีส่งูมาก 

 

ษงาาัษต ุ

1. ทัวรน์ีส้ าหรับผูม้วัีตถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

2. ทัวรน์ีเ้ป็นทัวรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืไม่ใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวร ์ไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมด หรอื 

ถกูปฏเิสธการเขา้ -ออกเมอืงดว้ยเหตุผลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิค่าบรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดให ้แ้กท่า่น 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 20 ทา่น โดยจะแจง้ใหก้ับ 

นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีท่ราบลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 7 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซีา่  และอย่างนอ้ย 1 5 วันกอ่นการ 

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักทอ่งเทีย่วทกุทา่นยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง 

นอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารต่อไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกลุ ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอื 

เดนิทาง และอืน่ๆ เพือ่ใชใ้นการจองต๋ัวเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิท 

พรอ้มการช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัสถานการณ์ ภมูอิากาศ 

และเวลา ณ วันทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์มรั่บผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้า่ยใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิ 

ของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวัิต ิอุบัตเิหตุ ความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของ 

สัมภาระ ความล่าชา้ของสายการบนิ เปลีย่นแปลงตารางบนิ การบรกิารของสายการบนิ และเหตุสดุวสัิยอืน่ เป็นตน้. 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดงันัน้ ทางบรษัิทขอสงวน

สทิธิ ์ในการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ค่าต๋ัวเครือ่งบนิ คา่ภาษี 
เชือ้เพลงิ ค่าประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ฯลฯ 

8. กรณวงกูคา้็ง่ั ์า้รา้รช็อบ์อวรฐับาง ช่าระัพิคงรา้รงะ  50USD ตอ่าา่ร 

์อ้ค๋ราราบ 
จากงาตรการากั๋ร้๋วซา่ั์า้บระัาศักาษงวรตร้ษก้บัคร็าา ผูา้ วคบระัวคขจะพ่ารกัระาะั ัลรรรบระัาศักาษงวรต้

็ง่ั กริ 90 ๋รั็ง่๋ า่จะน้๋ า๋ตัถุบระัวคขั พ่คอการาอ่วัาวคา๋ ัาวคางญาต ิษรอ่าุรกจิ จะตอ้วา่ครัอกัารรร์ ัลรตอรการตร๋จ

ั์า้ังอ่วัพ่คอาร่ารัการงวคณุังบตักิารั์า้บระัาศักาษงวรต ้นวัตอ่็บรวล 
- ต ัว๋ ัคร่คอวบริ์าออกจากบระัาศักาษงวรต ้าาวา ั๋ ร ขจนััตรวางรษ ้

- ัิควาวคาร่ารั๋า่าา่รัางารถรบัผนิชอบคา่รชจ้า่าาวคอาจักนิ์ิลรรรระษ๋า่วาวคพ่ารกัรรบระัาศักาษงวรต้็ น ้ 
(ัชร่ ัวริัน บตัรัครนติ ับ็รตร้)  

- ช่คอ าวคอาู ่ิงะษงาาัง์ตนิตอ่รรระษ๋า่วาวคพ่ารกัรรบระัาศักาษงวรต ้

(ัชร่ ครรูจ้กั โรวิรง ิงะอ่ครๆ)  าาวา ั๋ ร ขจนััตรวางรษ ้
- ก่าษรนการันริาาวระษ๋า่วาวคพ่ารกัรรบระัาศักาษงวรต ้าาวา ั๋ ร ขจนััตรวางรษ ้



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ษงาาัษต ุ: คณะา ั๋ ร ขจะออกันริาาวาอ่วัาวคา๋ษงวัั๋งาัคร่คอวงวิง้๋  บระงาณ 2 ช ัค๋ โงว  

าาวา ั๋ ร ข็ งง่ วรโาบาารษค้ณะรอาา่ราวคตนินา่รตร๋จครั์า้ังอ่ว 
ษากาา่รัางารถผา่รั์า้ังอ่ว็นก้าาษงวั าา่รจะตอ้วันริาาว็บพบกบัคณะา ั๋ ร ขน ้๋ าตรัอว 

ิงะ็ง่ั างารถัร วากรอ้วคา่ันริาาวจากา ั๋ ร ข็ น ้ัพ่คอค๋างับ็รระับวาบิงะคณะ็นา้อ่วัาวคา๋อาา่วัต็งั๋งา  

์ออกาัรรค๋าง็ง่ั ะน๋ก 
 

โบรนอา่รากุ์อ้รรราาการา ั๋ ร ขโนางะัอวาน  
ษากงว์ อ้ัวัาักรณุาัอบถางกอ่รา่าการจอวากุคร ัลว 


