
 

ULTRA SKI BUSAN 
 
 

 
 
Highlights 

 

 น่ังกระเชา้ลอยฟ้า...ชมววิแบบ 360 องศา  Busan Air Cruise 

 สนุกสนาน...เลน่สกบีนลานหมิะขาวโพลน 

 เสพงานศลิป์...ถา่ยรปูฟินๆหมูบ่า้นสพีาสเทล Gamcheon Culture Village 

 ชมแสงไฟประดับ...ระยบิระยบัของ Gwanan Bridge 

 แวะวดั...Haedong Yonggungsa ววิรมิทะเลสวยทีส่ดุในปซูาน 

 ชอ้ปป้ิง...กนิ Street food ยา่นนัมโพดง 

 สบาย สบาย...พักปซูาน 3 คนื ไมต่อ้งยา้ยโรงแรม 

 บนิสบายๆ...สายการบนิ JEJU AIR  

 
เวลานดัหมายและเคานเ์ตอรอ์าจมกีารเปลีย่นแปลงอนัเนือ่งมาจากการเปลีย่นแปลงจากสายการบนิ 
กรณุาเช็คกอ่นวนัเดนิทาง 

**พาสปอรต์ควรมอีายไุมต่ า่กวา่ 6 เดอืนนบัจากวนัเดนิทาง** 
 
 

 
 
 



 

DAY 1
สนามบนิสวุรรณภมู ิ (กรงุเทพฯ ) 

21.00 น.    คณะพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ชัน้ 4 ประต ู3-4  เคานเ์ตอร ์F 
สายการบนิ JEJU AIR (7C)  มเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

 

DAY 2
สนามบนิกมิแฮ - แหลม Ganjeolgot  - Songdo Sky Walk   

น ัง่กระเชา้ลอยฟ้า  (Busan Air Cruise) 
 01.50 น.   เหริฟ้า สูเ่มอืงปซูาน โดยสายการบนิ JEJU AIR (7C2252) 
 09.35 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 

2 ชม.) 
 

GANJEOLGOT CAPE 
 “แหลม Ganjeolgot” สถานที่แห่งนี้เหมาะส าหรับ
ครอบครัว และคู่รัก เพือ่พักผ่อนหย่อนใจ ชมววิทวิทัศน์ของ
ทะเล รวมไปถงึถ่ายรูปตามแลนด์มาร์คต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตู ้
ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ ประภาคาร หรือแปลงดอกไมส้วยๆ 
นอกจากนี้ยังมีรา้นกาแฟ รา้นอาหารที่ใหท้่านไดน่ั้งชมวิว
พรอ้มรับประทานอาหารและจบิกาแฟชวิๆ และสถานทีแ่ห่งนี้
ยังเคยถา่ยท ารายการวาไรตี ้LOVE ME ACTUALLY อกีดว้ย 

 
 
 

SONGDO SKY WALK & BUSAN AIR CRUISE 

 
“Songdo Sky Walk” ตัง้อยูช่ายหาดซองโด ตัวสะพาน
ยื่นออกไปในทะเล ระยะทางความยาวถงึ 365 เมตร ใน
สว่นของสะพานสามารถมองเห็นน ้าทะเลผ่านกระจกนริภัย 
Skywalk ทีน่ี่จะแตกต่างจากทีอ่ืน่ตรงทีม่สีรา้งเป็นแบบ
ลักษณะโคง้ไปมาคลา้ยกับมังกรทีบ่นิอยูบ่นทะเล พเิศษ!! 
พาทกุทา่นน ัง่กระเชา้ลอยฟ้า Busan Air Cruise มี
ระยะทางยาวถงึ 1.62 กโิลเมตร ความสงูจากพืน้ 86 เมตร 
นับวา่เป็นแลนดม์ารค์ใหม่ของเมอืงปซุาน เพิง่เปิดท าการ
เมื่อ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ท่านจะไดส้ัมผัสวิว
ทวิทัศนช์ายฝ่ังทะเล แบบพาโนรามา่ 360 องศา (การน ัง่
กระเชา้ลอยฟ้าขึน้อยูก่บัสภาพอากาศของแตล่ะวนั) 
 
อาหารกลางวนัเมน:ู ชาบ ูชาบ ูหมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีจะ
ใชเ้นือ้หมหูั่นชิน้บางๆใสผั่กนานาชนดิลงไปในหมอ้ แลว้
เตมิดว้ยน ้าซปุรอ้นๆ ตม้ตอ่จนเดอืด พอสกุก็ตักมาทาน
กบัขา้วสวย กมิจ ิและน ้าจิม้ 
 
อาหารเย็นเมน:ู จมิทัค เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และ 
ซอสด า เนือ้ไกท่ีน่ิม่ รสชาตคิลา้ยกบัไกพ่ะโลส้ตูรเกาหล ีทานกบัขา้ว หอม 
อรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
 
โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
DAY 3



 

สนุกสนานกบัการเลน่สก ี -  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน  -  Nurimaru APEC 
House  สะพานควงัอลั  

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

SKI RESORT                                                                                    

น าคณะเดนิทางสู่ ลานสกรีีสอร์ท อสิระใหทุ้กท่านได ้

สัมผัสหมิะและสถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็นที่ระลกึ  

เลน่สกทีา้ทายความสามารถของทา่นพรอ้มเพลดิเพลนิกับ

บรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและท ากจิกรรม

สนุกๆบนลานหิมะกวา้ง (ไม่รวมค่าเช่าชุด อุปกรณ์

ประมาณ 50,000 วอน) 

 
 

GAMCHEON CULTURE VILLAGE 
 

“ซานโตรนีแีหง่เกาหล”ี หมูบ่า้นสลีกูกวาด ใครชอบเสพ
งานศลิปะมาทีน่ีรั่บรองไมผ่ดิหวงั ระหวา่งทางมรีา้นอาหาร
ทอ้งถิ่น คาเฟ่เก๋ๆ รา้นขายของที่ระลึกตั ้งขายอยู่เป็น
ระยะๆ เสน่ห์ของหมู่บา้น “GAMCHEON CULTURE 
VILLAGE” นอกจากตัวบา้นสสีันโดดเด่น ยังมศีลิปะบน
ก าแพงและงานกราฟฟิตี้ ใหเ้ราไดต้ืน่เตน้กับความน่ารัก 
เป็นตอ้งแวะถ่ายรูปกันตลอดทาง และใครที่เป็นแฟน 
“เจา้ชายนอ้ย” หา้มพลาด!! เพราะมจีุดถ่ายรูปสุดฮติที่
นักทอ่งเทีย่วตอ่แถวกนั 

 

 

NURIMARU APEC HOUSE  
“Nurimaru APEC House” คอืจดุชมววิทีน่่าสนใจทีห่าดแฮอนุแด ทีน่ี่คอืสถานทีท่ีเ่คยจัดการประชมุเอเปค

เมือ่ปี 2005 น่ันเอง ซึง่มภีมูทิัศนท์ีส่วยงามตามธรรมชาต ิรายลอ้มไปดว้ยดอก Camellia และตน้สน อาคาร 3 ชัน้ 

ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีจงึท าใหม้ทีัง้ความงดงาม

ของธรรมชาต ิและความสวยงามทันสมัยผสมผสานกนัอยา่งสวยงามและกลมกลนื 

 

 
 

 

 

 



 

GWANGAN BRIDGE 
“สะพานควงัอลั” หรอืสะพานเพชร เป็นสะพานแขวนทีท่อด
ยาวขา้มทะเล มคีวามยาวถงึ 7,420 เมตร เป็นสะพานทีม่คีวาม
ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ สะพานนี้สรา้งเมือ่ปี 1994 แลว้
เสร็จเมือ่ปี 2004 ซึง่เป็นปีทีปู่ซาน เป็นเจา้ภาพจัดการแข่งขัน
เอเชยีนเกมสใ์นตอนนัน้ และสาเหตทุีเ่รยีกสะพานนี้วา่ สะพาน
เพชร เพราะเมือ่ยามค า่คนื แสงไฟทีป่ระดับอยูบ่นสะพานจะสอ่ง
แสงระยบิระยับประดุจเพชร และจดุทีม่องเห็นสะพานนี้สวยงาม
ทีส่ดุ ก็คอืหนา้หาด ควงัอลัล ี
 
อาหารกลางวนัเมนู: ขา้วย าบบิมิบับ+ซุป เป็นอาหารทีม่ีความสมดุล
เพราะมันมผัีกต่างๆพรอ้มกับเนื้อสัตวห์มัก พรกิเกาหลปีรุงพเิศษเพิม่เขา้
ไปเพือ่สรา้งรสชาตทิีย่อดเยีย่ม รสชาตขิองสว่นผสมทีส่มดลุทีไ่ดป้ระสม
ประสานรวมกนัทัง้หมด 
 
อาหารเย็นเมน:ู คาลบี ้หมยูา่งเกาหล ี
โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 

DAY 4
โบสถ ์Jukseong -  Cosmetic Shop - Lotte Outlet Mall  -  วดัแฮดง ยงกกุ
ซา - Herb Shop & Red Pine - สวนยงดซูาน & หอคอยปซูาน- ตลาดนมัโพดง 

& BIFF Square  
 
รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   
 

JUKSEONG CHURCH 
 
“โบสถ ์ Jukseong” เป็นโบสถเ์กา่แกแ่ละโอบลอ้มดว้ยน ้า
ทะเลตัดกันกับทอ้งฟ้าสวยราวภาพวาดเลย โบสถ์นี้ไดร้ับการ
ตกแตง่อยา่งสวยงาม ดว้ยศลิปะผสมผสาน ซรีีย่ห์ลายๆเรือ่งก็มา
ถา่ยท ากนัทีน่ี ่ 
 
 

 

 

MIDAM COSMETIC 

&LOTTE OUTLET  

ท่านสามารถ “ชมการสาธติวธิใีชเ้ครือ่งส าอาง”
เคล็ดไม่ลับหนา้ใสของสาวเกาหล ีและเลอืกซือ้เวช
ส าอางยอดนิยมของเกาหลไีดใ้นราคาทอ้งถิน่ อาทิ
เชน่ หนา้กาก LED ชว่ยลด ฝ้า กระ, DEWINS ครมี
หอยทาก, ALOEVERA GEL, DR.ROJUKISS, โบท็
อก เป็นตน้ 
“LOTTE OUTLET MALL”  มพีืน้ทีข่นาดใหญ่ของ
เกาหลแีห่งหนึง่ เป็นศูนยร์วมสนิคา้แบรนดเ์นม เชน่ 
Paul  Smith, Mulberry, Kate Spade ไปจนถงึแบ
รนดข์ายปลกีทีน่ยิม เชน่ MCM, Nike, Adidas, Polo 
เป็นตน้  
 
 



 

อาหารกลางวนัเมนู: แฮมูลทัง ซุปรวมมติรทะเล เป็นการน าอาหารทะเล
สดๆ เช่น ปลาหมกึ เนื้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด 
กะหล ่าปล ีหัวไชเ้ทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกันในกระทะบนเตาแก๊ส ทาน
กบัน ้าจิม้แบบเกาหล ีและเครือ่งเคยีง เชน่ กมิจ ิและสาหรา่ย 
 
 
 

HAEDONG YOUNGGUNGSA 
TEMPLE 
“วดัยงกุง”  เป็นวัดเก่าแกม่าก ก่อก าเนิดมาตัง้แต่ปี 1376 
และไดท้ าการบรูณะอกีครัง้ โดยวหิารหลักของวัดถูกสรา้งขึน้
ใ ห ม่ ใ น ปี  1970 ตั ้ ง อ ยู่ บ น เ ข า ริ ม ท ะ เ ล ช า ย ฝ่ั ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ที่มีเจดีย์สามชัน้ และ
สงิโตสี่ตัว หันหนา้ออกไปทางทะเล ซึง่สงิโตทัง้สี่ตัวนี้ คือ
สัญลักษณ์ของความยนิด ีความโกรธ ความเศรา้ และความสขุ 
ทีน่ี่มบีันไดหนิถงึ 108 ขัน้ และมภีมูทิัศน์เป็นหนิเรยีงรายตาม
เนนิเขา ซึง่เป็นจดุชมววิทีส่ าคัญ เพราะจะท าใหเ้พลดิเพลนิไป
กบับรรยากาศของเสยีงคลืน่ทะเล และการชมพระอาทติยข์ึน้ที่
งดงาม หลายคนมักจะมาที่นี่ในวันขึน้ปีใหม่ เพื่อมาชมพระ
อาทติยแ์รกของปี  
 

HERB SHOP & RED PINE  

ชม “ศนูยส์มนุไพรบ ารุงตบั ฮอตเกนามู”  ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบน
ภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะและระดับสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่น
ใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรง “ผลิตภณัฑ์
น า้มนัสนเข็มแดง”  นิยมมารับประทานเพื่อลา้งสารพษิในร่างกาย ลา้งไขมันใน
เสน้เลอืด ทั่วทัง้ร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเสน้เลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมแิพ ้
เป็นตน้  
 

YONGDUSAN PARK & BUSAN TOWER 
 

“สวนยงดูซาน” เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่

บนเนินเขาใจกลางเมอืงปูซาน ซึง่ชือ่ยงดูซานมาจาก

การทีผู่ค้นคดิวา่ภเูขานี้มลีักษณะคลา้ยกับหัวของมังกร 

และเชือ่วา่มเีทพสงิสถติอยู่ทีช่ว่ยปราบศัตรูทีม่ารุกราน

ทางทะเล สวนแห่งนี้มคีวามส าคัญทางประวัตศิาสตร์

ของเกาหลีมากมาย และภายในสวนแห่งนี้ ยังม ี

“หอคอยปูซาน” ซึง่เป็นหนึ่งในแลนมารค์ของเมอืงปู

ซาน ทีส่งู 120 เมตร และเปิดใหข้ึน้ไปชมววิของเมอืง

ไดโ้ดยรอบที่จะสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงค ่า ที่จะ

เห็นแสงสขีองเมอืงปซูานอยา่งชดัเจน (ไมร่วมคา่ลฟิต)์ 

 

NAMPODONG STREET & BIFF SQUARE 

 
“ตลาดนมัโพดง” แหล่งชอ้ปป้ิงอกีแห่งของปซูาน เต็มไปดว้ย รา้นคา้ 
เสื้อผา้ เครื่องประดับ เครื่องส าอาง ของฝาก ของที่ระลกึ อีกทัง้ยังม ี
Street food ใหล้องชมิตลอดเสน้ทาง  
 
“BIFF SQUARE” เป็นบรเิวณทีใ่ชจั้ดงานภาพยนตรน์านาชาตปิซูาน
หรอื Busan International Film Festival (BIFF) ทีรู่จั้กกันไปทั่วโลก ซึง่
จะเต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรม์ากมาย ถนนอาหารสตรทีฟู้ดแหง่ปซูาน ถนน



 

เสน้นี้ก็มสีนิคา้แฟชั่นใหเ้ลอืกซือ้ แต่ทีม่ากกว่านัน้คอื อาหารรถเข็นรมิทาง เป็นทีช่ ืน่ชอบของวัยรุ่นเกาหล ีและ
นักทอ่งเทีย่วจากทั่วโลก 

 
อสิระอาหารเย็นเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้ยา่งเต็มที ่
โรงแรม BUSAN TOURIST HOTEL หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

 
DAY 5

ศนูยโ์สมและดวิตีฟ้ร ี-  ถนนซ็อมย็อน - SUPERMAKET      

 

GINSENG SHOP & DUTY FREE 
 

รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม   

 

น าท่านชม  “ศูนยโ์สม”  หรอืราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลใีตเ้ป็น

ประเทศทีม่กีารผลติโสมเกาหลทีีม่คีณุภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึง่รัฐบาล

รับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด จากนัน้ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี 

“Duty Free”  ทีน่ีม่สีนิคา้ชัน้น า ใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิ ไม่

วา่จะเป็นเสือ้ผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬกิา 

 

 

SEOMYEON STREET 
 

“ถนนซ็อมย็อน” ระยะทางยาวกวา่ 330 เมตร ทีเ่ต็มไป

ดว้ยรา้นอาหารหลากหลายใหเ้ลือกชิม ทั ้งอาหาร

พืน้เมอืงและอาหารนานาชาต ิ รา้นคาเฟ่ใหน่ั้งชลิล ์ รา้น

ขายสนิคา้มากมายหลายประเภทใหเ้ลอืกซือ้ รวมไปถงึ

สถานบันเทงิตา่งๆ ไดแ้ก ่โรงภาพยนตร ์ โรงละคร เป็น

ตน้ 

 

 

 



 

อาหารกลางวนัเมนู: บลุโกก ิเมนูอาหารดัง้เดมิของเกาหล ีเป็นหมผัูดซอสบาร์

บีคิวเกาหลีที่ปรุงสุกโดยใชเ้ทคนิคการย่าง หรือการตม้แบบดั ้งเดิม น ามา

ขลุกขลกิกับซุปบุลโกกกิระทะรอ้น พรอ้มผักและเครือ่งเคยีงต่างๆ เสริฟ์พรอ้ม

ขา้วสวยรอ้นๆ 

 

SUPERMARKET 
หลังจากนัน้ไดเ้วลาน าท่านสู ่ ท่าอากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ระหวา่งทาง

แวะชอ้ปป้ิงที ่“รา้นละลายเงนิวอน” เพือ่ซือ้ของฝากคนทางบา้น ทีร่า้นแหง่นี้มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิ

รวมทัง้กมิจ ิไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจอุยูใ่นถงุสญุญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้วและของฝากของทีร่ะลกึหลังจากนัน้  ออก

เดนิทางกลับกรงุเทพฯ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19.30 น. โดยสารการบนิ JEJU AIR (7C2251)   
23.40 น. ถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ 

................................................................................................................................................................. 
**อตัราคา่บรกิารและเง ือ่นไขการเดนิทาง** 

**ผู้เดินทางต้องไม่น้อยกว่า 15 ท่าน**  

**ราคาดงักล่าวไม่มรีาคาเดก็ /พกัห้องละ 2-3 ท่าน / เดก็ทารก 5,500 บาท** 
 
 
 

 
 
 

วนัเดนิทาง 
ราคาทวัร ์ (บาท/ทา่น)     
พกัหอ้งละ 2-3  ทา่น 

พกัเดยีว*เพิม่ 
(บาท / ทา่น) 

ทีน่ ัง่ 

ธันวาคม 

19 - 23 ธันวาคม 2562 17,900 4,900 20 

25 - 29 ธันวาคม 2562 17,900 4,900 20 

**กรุณาเลอืกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่นวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนีเ้พือ่ป้องกนัปัญหา
เที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดินทางกรณีเกดิความผดิพลาดจากบริการจาก

สายการบิน** 



 

**เงือ่นไขการเดนิทาง** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

**ULTRA KOREA**         

 
 
 
 
 
       

***โปรดท าความเขา้ใจกอ่นเดนิทาง*** 
* รายการท่องเทีย่วสามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

* หนังสอืเดนิทางตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯรบัเฉพาะผูม้ีจดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่าน้ัน  หาก

ลูกคา้ไม่สามารถเดนิทางไดเ้น่ืองจากเหลอืพาสปอรต์นอ้ยกว่า 6 เดอืน ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ,การประทว้ง,การนัดหยุดงาน,การกอ่จลาจล หรอื

กรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ

ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

ราคารวม 

    คา่พาหนะและนําเทีย่วตามรายการ                        

    คา่ตั๋วเครือ่งบนิและภาษีน้ํามัน ไป-กลับ พรอ้มคณะ 

    น้ําดืม่วนัละ 1 ขวด                                                                                

    คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการ                          

    คา่โรงแรมตามรายการทีร่ะบหุอ้งละ 2-3 ทา่น     

    คา่อาหารตามรายการทีร่ะบ ุ 

    คา่น้ําหนักกระเป๋าสัมภาระทา่นละไมเ่กนิ 15 กก.   

    คา่ประกนัภยัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทางในวงเงนิ                         

    ทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

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

ราคาไมร่วม 

1.คา่ทําหนังสอืเดนิทางและคา่วซีา่สําหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว                                                                                                                                                            

2.คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนอืจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ซกัรดี,

มนิบิารใ์นหอ้ง  และอืน่ๆ                                                                             

3.คา่ทปิคนขบัรถ และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่  

  ทา่นละ 40,000 วอน หรอื1400 บาท/ตอ่ทา่น                                                                                        

4. คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3%   

(กรณีออกใบเสร็จในนามบรษัิทหรอืตอ้งการใบกํากับภาษี )                                                                                                   

5.คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีเ่กนิกวา่สายการบนิกําหนด 

 

 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่ 

กรณุาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางพรอ้มชําระงวด

แรก 5,000 บาท *ชว่งเทศกาลมัดจํา 10,000 บาท 

*หากเป็นราคาโปรโมชัน่ชาํระเงนิเต็มจํานวน

เทา่นัน้  สว่นทีเ่หลอืชาํระทันทกีอ่นการเดนิทางไม่

นอ้ยกวา่ 21 วนั มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการ

เดนิทางโดยอตัโนมัต ิ 

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 30 วนั ไมม่คีา่ใชจ้า่ย                              

* ยกเลกิการเดนิทางกอ่น 20 วนัยดึมัดจํา 50%                                            

* ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 15 วนัยดึเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 

* ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯและ

ในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้

ประเทศทีร่ะบใุนรายการ บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะ

ไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ กรณีเจ็บป่วย

จนไม่สามารถเดินทางได ้ซึ่งจะตอ้งมีใบรับรอง

แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทํา

การเลือ่นการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่

ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายคอื ค่าธรรมเนียมใน

การมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ย

อืน่ๆ ทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื ค่าธรรมเนียม ใน

การมัดจํา 

หมายเหต ุ: กรณีตัดกรุ๊ป 
กรณุาแจง้กลุม่ลกูคา้ทกุครัง้ 
กรุ๊ปนักเรยีน , นักศกึษา , ขายตรง , ดลีเลอร ์, ประกนัชวีติ , ขา้ราชการ กรุ๊ปดงูาน ม ีSurcharge 
ไมส่ามารถใชร้าคาปกตไิดค้ะ่ 
กรณีทีไ่มแ่จง้ หากทีเ่กาหลทีราบจะทําการปรับเพิม่ทันท ี2 เทา่จากคา่แลนดป์กตคิะ่ 

 



 

* ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ,ไม่ทานอาหารบางมือ้

เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอย่าง ทางบรษิทัฯ ไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหก้บัตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออกเดนิทางแลว้                                

 ***ทวัรเ์กาหลทีุกโปรแกรม ผูเ้ดนิทางจะตอ้งอยู่กบักรุป๊เทีย่วตามโปรแกรมทีก่ าหนดเท่าน้ัน ไม่สามารถแยกตวัออกจากโปรแกรม

เพือ่ไปท าอย่างอืน่ได ้หากมกีารแยกตวัออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตใุดก็ตาม จะมคีา่ใชจ้า่ยในการแยกตวัออกจากทวัร ์

ตามทีแ่ลนดก์ าหนด และการช าระเงนิเขา้มาถอืว่าผูซ้ ือ้ไดศ้กึษาโปรแกรมและยอมรบัเงือ่นไขการใหบ้รกิารเป็นทีเ่รยีบรอ้ย*** 

*ทวัรนี์้จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านั้น บรษิทัฯขอสงวนสทิธิห์าก

ลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุป๊ หรอืไม่เทีย่วตามรายการทีบ่รษิทัก าหนด บรษิทัขอปรบัทา่นละ 300 USD* 

* ทางบรษิทัฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก   

ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง  

* ตั๋วเคร ือ่งบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงินได ้หากท่านตอ้งซือ้บตัร

โดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ กรุณาเลอืกซือ้บตัรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวนัและเวลาใน

การเดนิทางได ้ทัง้นีเ้พือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้หรอืการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบนิหรอืการเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี

เกดิความผดิพลาดจากบรกิารจากสายการบนิ (ความล่าชา้ของเทีย่วบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มีการยุบเทีย่วบนิรวมกนั ตารางการ

เดนิทางมกีารเปลีย่นแปลง เน่ืองจากสายการบนิพจิารณาสถานการณแ์ลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย ์

หรอืเหตผุลทางดา้นความปลอดภยัเป็นตน้) โปรดเขา้ใจและรบัทราบว่า ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้า่ยต่างๆ ได ้

ในทุกกรณี กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ ัง้หมด 

**เมือ่ออกต ัว๋แลว้ หากท่านมเีหตุบางประการท าใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืคา่ต ัว๋ได ้
เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ** 

**เมือ่ทา่นตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯจะถอืว่าทา่นไดย้อมรบัในเง่ือนไข

ขอ้ตกลงต่างๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ท ัง้หมด** 

 

 

 

หมายเหตุ ** บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าท ัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่ว่าจะเกดิจาก ความ

ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหน่ึงเหตใุดจนท าใหไ้ม่สามารถด าเนินการตามหมายก าหนดการได ้โปรแกรม

การเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการ อตัราค่าบรกิารนี้ เป็นการเดนิทางต ัง้แต่ 20 ทา่น 

ทีผู่เ้ดนิทางไม่ผ่านการตรวจพจิารณาจากด่านตรวจคนเขา้เมอืงในการ เขา้-ออกท ัง้ประเทศไทยและประเทศเกาหลี
ใต ้หรอืการถูกปฎเิสธในกรณีอืน่ๆทกุกรณี ทางบรษิทัขอสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าใชจ้า่ยไม่ว่ากรณีใดๆทิง้สิน้** 

 
 

ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ชาวไทยเท่าน้ันทีเ่ดนิทางไปกลบัพรอ้มกรุป๊ 

**ถา้ลูกคา้เป็นชาวต่างชาตชิ าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท** 


	 แวะวัด...Haedong Yonggungsa วิวริมทะเลสวยที่สุดในปูซาน



