
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเดินทาง 
หอดูดาวชมซงแด  - สุสานกษตัริยแ์นมุล  -พระราชวงัดองกงุและทะเลสาบวอลรี  - พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติเคียงจู  

โบสถ์ Jukseong  - ล็อตเต้ เอาท์เลท -  ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง  - วดัแฮดง ยงกุงซา  - ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค์  - 

หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  - สะพานเดินทะเล  - นัง่กระเชา้ลอยฟ้า  - ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ -  เอเปค เฮา้ส์  - 

ดิวต้ีฟรี  - จุดชมวิว หมู่เกาะออยคุโด  - ศูนยโ์สม  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน 

ก ำหนดกำรเดินทำง 29 พฤษภำคม – 30 มิถุนำยน 2562 

 

 

19.30-21.30  น คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน  

EASTAR JET  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… โดยมีเจา้หน้าท่ีจากบริษทัฯคอยให้การตอ้นรับและ

อ านวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋ำถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิำณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่

เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงทีโ่ปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่ำนัน้ กำรน ำผลติภณัฑข์องสดที่

ท ำจำกสตัวไ์มว่่ำเนื้อหม ูเนื้อววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่ำปรบั 

 



 
 

22.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินที่ ZE922   

  *สงวนสิทธ์ิกำรเปลีย่นแปลงสำยกำรบิน เที่ยวบินโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ 

*สำยกำรบิน LOW COST ไม่เสริฟอำหำรบนเคร่ือง น ้ำหนักกระเป๋ำ 15 กโิลกรัม /ท่ำน/1ช้ิน 

 

 

 

06.30-09.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2ชัว่โมง 

เพ่ือใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลีใต)้  

ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร   ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองปูซาน    

เช้ำ จากนั้นพาทุกท่านชม Cheomseongdae Observatory ตั้ งอยู่ท่ีเมืองเคียงจู โดย หอดูดาวชมซงแด เป็นหอดูดาวท่ีมีอายุ

เก่าแก่ ท่ี สุดใน เกาหลี มีอายุกว่า 1,400 ปี  เป็นสถานท่ี มี

ความส าคญัมากในอดีต สร้างข้ึนตั้งเเต่สมยัราชวงศซ์อนต๊อก 

เเห่งเเคว้นชิลลา ซ่ึงมีการประมาณการกันว่าตั้ งเเต่สมัย

ศตวรรษท่ี 7 โดยมีการสร้างดว้ยหินน ามาเรียงซ้อนกันเป้น

ชั้ นๆ ในลักษณะของรูปขวด โดยมีความสูงถึง 9.4 เมตร 

นบัว่าเป็นหอดูดาวท่ีมีความเก่าเเก่อย่างมาก ใชใ้นการสังเกต

ดาวเพื่ อพยากรณ์อากาศในอดีต เเละ เเสดงให้ เห็น ถึง

เทคโนโลยีท่ีค่อนขา้งจะล ้ายคุของชนชาติเกาหลีตั้งเเต่ยคุโบราณ สภาพโดยรวมทัว่ไปของหอดูดาวนั้นยงัมีสภาพท่ีดีอยูเ่เม้

จะผา่นกาลเวลามานานเเลว้ก็ตาม  และไดถู้กยกใหเ้ป็น สมบติัแห่งชาติ ประกาศไวเ้ม่ือวนัท่ี  20 ธนัวาคม  2505 

   จากนั้นพาท่านเขา้ชม "สุสำนกษัตริย์แนมุล"(Gyeongju Royal Tomb Of King Naemul) พระ  เจา้แน

มุลเป็นพระราชาองคท่ี์ 17 แห่งราชวงศชิ์ลลา สุสานน้ีเป็นสุสานหลวงใน

ราชวงศ์ชิลล่า ตั้งอยู ณ เมืองเคียงจู ภายในมีสุสานขนาดใหญ่และขนาด

เลก็ตามล าดบัชั้นราชวงศแ์ละขนุนาง หลุมฝังศพของกษตัริยแ์นมุลมีขนาด

เส้นผ่าศูนยก์ลาง 22 เมตร สูง 53 เมตร สุสานเเห่งน้ีมีความสวยงามเเละ

เป็นอีกหน่ึงเเหล่งท่องเท่ียวท่ีส าคญั 

 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง หอดดูาวชมซงแด  - สสุานกษตัริยแ์นมลุ  - พระราชวงัดองกงุและทะเลสาบวอลรี  -  

                                                พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติเคียงจ ู - โบสถ ์Jukseong  - ลอ็ตเต้ เอาท์เลท 

 

 



 
 

น าท่านเดินเข้าชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace Wolji Pond เป็นท่ีตั้ งของพระราชวงัรอง และเป็นห้องจัด

เล่ียงส าหรับงานส าคัญต่างๆของกษัตริยแ์ละขุนนาง   ถูกสร้างข้ึนในปีท่ี 14 ในการปกครองของกษัตริยมุ์นมู  แห่ง

อาณาจกัรชิลลา ภายในสระน ้าตั้งอยูใ่นใจกลางเมือง ลกัษณะเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลาง 200 เมตร 

และความสูง 180 เมตร ประกอบไปดว้ยเกาะกลางน ้าขนาดเลก็ 3 เกาะภายในสระ ในปี 1974-1986 ไดท้  าการระบายน ้าออก 

และท าการขดุปรับปรุงใหม่อีกคร้ัง เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาตามโครงการปรับปรุงแหล่งประวติัศาสตร์ในเมืองคยอ็งจู และ

ขดุพบเคร่ืองป้ันดินเผากวา่ 80 ช้ินท่ีมีตวัอกัษร “Wolji” (บ่อท่ีสะทอ้นดวงจนัทร์) ถูกแกะสลกัไว ้ท  าใหพ้บวา่ช่ือดั้งเดิมของ

บ่อคือ  “Wolji ” ในปัจจุบนัสถานท่ีแห่งน้ีจึงถูกเปล่ียนช่ือเป็น Donggung Palace และ Wolji Pond 

   

  

 

 

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมูรวมกนัไวใ้นหมอ้ และ

จะเติมดว้ยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แลว้ตม้จนเดือด ก่อนจะเร่ิมรับประทาน ก็จะน าอุดง้ลงตม้อีกคร้ัง จะทาน

พร้อมกบัขา้วสวย หรืออุดง้ก็ได ้เมนูชาบูชาบู ถือไดว้า่เป็นรายการอาหารท่ีขาดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติ

ของน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็สามารถขอน ้าจ้ิมเกาหลี เติม

เพ่ิมรสชาติ 

  พาทุกท่านชม Gyeongju National Museum พิพิธภณัฑก่์อตั้งข้ึนคร้ังแรกในปี 

1945 โดยเป็น  สาขาของพิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเกาหลี ส าหรับอาคารหลกัของพิพิธภณัฑถู์ก

สร้างในปี 1968 และในปี 1975 ไดรั้บการยกฐานะใหเ้ป็น “พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติเคียง

จู” นับเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ท่ีเก็บรวบรวมมรดกวฒันธรรมทางโบราณคดีและ

ประวติัศาสตร์ของเมืองเคียงจูไวจ้  านวนมากท่ีสุด โครงสร้างของพิพิธภณัฑแ์บ่งออกเป็น 

4 ส่วนไดแ้ก่อาคารจดัแสดงทางโบราณคดี หอศิลป์ อาคารจดัแสดงเก่ียวกบัสระอานับจี 

และสวนจดัแสดงกลางแจง้ 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็นโบสถ์

หรือคริสตจกัร ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซานแห่งหน่ึง โบสถแ์ห่งน้ีอยู่

ติดริมทะเล เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ีชาวเมืองปูซานนักท่องเท่ียว

นิยมเดินทางมาท่องเท่ียว โบสถ์แห่งน้ีได้รับการประดับประดา

ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกดว้ยศิลปะผสมผสานอยา่งสวยงาม มี

คุณค่าทั้ งทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ วิว

ทิวทศัน์โดยรอบตวัโบสถ์งดงามตามธรรมชาติมีโขดหินลกัษณะ



 
 

แปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเลเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเมืองปูซาน 

จากนั้นพาท่านช็อปป้ิง "ลอ็ตเต้ เอำท์เลท"(Lotte Outlet) นับว่าเป็น outlet mall ท่ีมีพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ของเกาหลี

แห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นศูนยร์วมของสินคา้หลากหลายแบรนดท่ี์ส่งตรงจาก

โรงงานผูผ้ลิตแลว้น ามาขายในราคาพิเศษ สินคา้แบรนเนมดล์ดราคา

กันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซ้ืออย่าง

มากมาย และท่ีน่ีรับบตัรเครดิตท่านสามารถจบัจ่ายไดอ้ย่างสบายใจ  

ตั้ งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate 

Spade ไปจนถึงแบรนดข์ายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ 

เยน็  พร้อมเสริฟดว้ยเมนู ซัมกยอ็บซัล  เป็นอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมูสามชั้นไปย่างงบนแผ่นโลหะท่ี

ถูกเผาจนร้อน   ซัมกยอ็บซลัจะเสิร์ฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียงต่างๆ ไดแ้ก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหัน่บางๆ พริกไทยป่น เกลือ 

และน ้ ามันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการท่ีสุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมท่ี

หลากหลาย แต่วา่ถา้พูดถึงรสชาติแลว้ นบัวา่พลาดไม่ไดเ้ลย 

ท่ีพกั The Mark Haeundae  OR SMLระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อท่ี ร้ำนน ้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยั

แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด

เส้นเลือด  ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้อายุยืน

แบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก 

  

 

 

จากนั้นพาท่านนมสัการพระท่ี วัดแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัท่ีสร้างบนโขดหิน

ริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ท่ีมกัจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนโดยพระ

วนัท่ีสามของการเดินทาง ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - วดัแฮดง ยงกงุซา  - ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  - 
สะพานเดินทะเล  - นัง่กระเช้าลอยฟ้า  - ปซูานทาวเวอร ์ - ดาวทาวน์ 

 

 



 
 

อาจารย ์Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมยัของกษตัริย ์Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo จากนั้นในปี 1970 ไดมี้การบูรณะดว้ย

ความพิถีพิถนัเพื่อให้คงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุม้มงักรสีทองอร่าม ลอดผา่นอุโมงคข์นาด

เลก็ ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมววิความงดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐานพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคสี์

ด า ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานท่ีทอดยาวเขา้สู่บริเวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวิหารและศาลาเรียงราย

ลดหลัน่กันไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหน้าของวิหารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสัญลกัษณ์ของความ

สนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐาน    เจา้แม่กวนอิม, พระสังกจัจายน์องคสี์ทอง

อร่าม, ศาลาราย วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงค์ Midam Cosmetic  ประเภทเวช

ส าอางค์ท่ีหมอ  ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุง

ผิวหน้า เคร่ืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B 

,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอย

ทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครีมน ้าแตก , BB Cream , etc 

จากนั้นพาท่านสู่ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (Gamchoen Culture Village) 

หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี)โดยช่ือเรียกน้ีมาจาก

ลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นท่ีตั้งอยู่บนเนิน

เขา เรียงตวัสลบักันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านน้ีเคยเป็นท่ีอยู่อาศัย

ของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาล  เกาหลี ไดส่้งเสริมการ

ท่องเท่ียวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้ น่ าอยู่มากยิ่ง ข้ึน  โดย

ปรับเปล่ียนหมู่บ้านคมัชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตาม

ก าแพงและตวับา้น ใหดู้สดใส น่ารัก บา้นเรือนหลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอ

และแกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้สมยัใหม่ 

รวมไปถึงร้านกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง Running Man ท่ีมาถ่ายท า

ท่ีน่ี จึงท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากข้ึน 

กลางวนั พร้อมเสริฟทุกท่านดว้ยเมนู ซีฟู๊ดน่ึง เมนูประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ อาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านไดลิ้้มความหอม 

หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมขา้วสวยและเคร่ืองเคียงต่างๆ 

 จากนั้นพาท่านชม สะพำนเดินทะเล หรือ Sky Walkway  อยู่

ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach)    ซองโด (Songdo)นั้น

แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด 

สะพานเดินทะเล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นแลนด์

มาร์คของหาดซองโดเลยที เดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล

เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 

เมตร ในส่วนพ้ืนของสะพานสามารถมองเห็นน ้าทะเลผ่านกระจกนิรภยั 



 
 

สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองขา้งทางมองเห็นวิวทิวทศัน์สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นท่ีถ่าย

ท ารายการ เช่น We Got Married ท าใหเ้ป็นท่ีนิยมอยา่งมากส าหรับคนเกาหลี 

 จากนั้นพาท่านนั่ง กระเช้ำลอยฟ้ำ Busan Air Cruise  ซ่ึงจะพา

ทุกท่านไดสั้มผสักบัทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเลใตท่ี้  สวยงามของประเทศเกาหลี

ใต้แบบ 360 องศากับกระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise  นับว่าเป็นแลนด์

มาร์คใหม่ล่าสุดในเมืองปูซาน เปิดบริการเม่ือวนัท่ี 21 มิถุนายน 2560 ท่ีผา่น

มา ท่ีบริเวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 

1.62 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาข้ามฝ่ังตะวันออกมายังฝ่ังตะวันตก จาก 

Songnim Park มา Amnam Park ไดภ้ายใน 8 นาทีเท่านั้น และมีความสูงจาก

พ้ืนถึง 86 เมตร ท าให้มองเห็นวิวของหาดซองโดไปถึงเกาะยองโดไดอ้ย่าง

สวยงาม(หมายเหตุ นั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car ข้ึนอยู่กับสภาพ

อากาศในแต่ละวนั) 

  จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซำนทำวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็น

อุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อน

ใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น  Landmark ส าคัญของเมือง 

ส าหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงานหตัถกรรม

แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอ่ืนๆ

อีกมากมายคนท่ีมาเท่ียวท่ี น่ี ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้ งชาวเกาหลีและ

นักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงท่ีราว

ระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจ

ท่ีน่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ,ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์) 

ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมววิทิวทศัน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา 

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดำวทำวน์ปูซำน  แหล่งช้อปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน ช่ือดงั อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง

เคร่ืองประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ 

 

 

 

เยน็  พร้อมเสริฟดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปลี ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แค

รอท เห็ดและวุน้เส้นมาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และน ้า เคร่ืองเคียงต่าง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุน้เส้นปรุงรส

สาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัขา้วสวยร้อนๆ ท่านจะอ่ิมอร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่งแน่นอน 



 
 

ท่ีพกั The Mark Haeundae  OR SML ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานท่ีจัดการประชุม 

APEC  เม่ือปี 2005 ค  าว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนค าว่า 

(Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง "บา้น 

ท่ีสุดยอดผูน้ าของโลกมารวมตวักนัเพ่ือประชุมเอเปค" ท่ีน่ีตั้งอยูบ่นเกาะทง

แบค (Dongbaekseom) มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วย

ดอกไมแ้ละต้นสน เป็นอาคาร 3 ชั้ น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

สมยัใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี ท่ีคงความงดงามของ

ธรรมชาติ และความทนัสมยัท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน ถูกจดัเป็นห้อง

ประชุมท่ีมีช่ือเสียงระดบันานาชาติ 

ระเบียงของอาคารเป็นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน 

“สะพานโกลเดน้ท์เกท” นับเป็นสะพานท่ีสร้างขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรูปเก็บ

ความประทบัใจได ้ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งข้ึนอยูก่บัวนัหยดุประจ า) 

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ( Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินค้า

ปลอดภาษีชั้ นน าให้ ท่ านเลือก ซ้ือมากมายกว่า 500  ชนิด  น ้ าหอม เส้ือผ้า 

เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ หลากหลาย     แบรนด์ดัง อาทิเช่น 

Dior ,Chanel , Prada ,Louis  

 จากนั้นน าท่านชมวิว Oryukdo Sunrise Park หรือ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด เรียงตวักนัออกจากฝ่ังไปทางตอนใตข้อง

เมืองปูซาน สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากแผน่ดิน บางคร้ังจะเห็นวา่มี 5 

เกาะ บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ ข้ึนอยู่กบัน ้ าข้ึนน ้ าลง ท าให้ไดช่ื้อว่า ออยุค

โด ท่ีแปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะท่ีเป็นหินทั้ งหมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์

ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีคนอยู่อาศยั และมีประภาคาร

ตั้ งอยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และ

เกาะ Deungdaedo ท่ีมีประภาคารอยู่ นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟ้า ออยุค

โด สร้างจากหนา้ผายืน่ออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้ืนท่ีท า

ด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพ่ือเพ่ิมความ

ปลอดภัยแข็งแรง อยู่ตรงแนวท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวนัออก

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง เอเปค เฮ้าส ์ - ดิวต้ีฟรี  - จดุชมวิว หมู่เกาะออยคุโด  - ศนูยโ์สม  - ร้านสมนุไพร  - ร้านละลายเงินวอน 

 

 



 
 

และทะเลใตข้องเกาหลี สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นได ้ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมววิท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอย

ฟ้า ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) หมู่เกาะออยุคโดไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสถานท่ีส าคญัของชาติเพราะเรือส่วนใหญ่ท่ีจะมา

ติดต่อกบัเมืองปูซาน มกัจะตอ้งผา่นมาทางหมู่เกาะออยคุโด 

 พร้อมเสริฟดว้ยเมนู ทคัคาลบ้ี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี น าไก่ บาร์บีคิว ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอสบาร์บี

คิวเกาหลีในกระทะแบน วธีิการทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมา

ผดัรวมกบัทคัคาลบ้ีเพ่ือให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทคัคาลบ้ีโปคีมหรือขา้วผดัทคัคาลบ้ีท่ีทั้งหอม อร่อย เสิร์ฟพร้อมเคร่ือง

เคียง 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพว่า

ผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  ภายในจะมีเจา้หน้าท่ีให้

ความรู้เก่ียวกบัตน้โสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบติัและผลิตภณัฑท่ี์ผลิต

จากโสม ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกาย

หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ 

  จากนั้นน าท่านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมี

การจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์

เรียกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ 

เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของ

ตบัหรือไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของ

ท่านเอง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket 

ท่ีน่ีมีขนม  พ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง 

ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้เส้น รวมไปถึงของใช้

ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า  

เคร่ืองส าอางชั้นน า Etude , Skinfood  และของฝากของท่ีระลึกมี

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบินกิมแฮเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ   

17.30 – 20.00 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินที่ ZE921 พร้อมความประทบัใจ 

21.30 – 00.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และขอใหท่้านถึงบา้นอยา่งปลอดภยั 

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



 
 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง 

ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผดิชอบ

ของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจร

ติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หน้าท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาใน

การท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้ งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และ

ค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณสี ำรองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติช าระเงินมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 

อตัรำค่ำบริกำร 

พเีรียตเดนิทำง ผู้ใหญ่ 
เด็ ก ไ ม่ เส ริม
เตยีง 

พกัเดีย่วเพิม่ 

มิถุนายน : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 ,16-19 , 17-20 , 18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 
, 30-3 ก.ค. 

11,800.- 

4,900.- 
พฤษภาคม : 29-1 มิ.ย.  
มิถุนายน : 1-4 , 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 , 29-2 ก.ค. 

12,100.- 

พฤษภาคม : 30-2 มิ.ย. , 31-3 มิ.ย. 
มิถุนายน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 , 28-1 ก.ค. 

12,400.- 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บแจง้เตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้ และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเท่ียว 

แต่ไปดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม BUSAN PLUS + ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้ง

เก็บค่าประกนัเพ่ือใหลู้กคา้ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลูกคา้เป็นนกัท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียว

พร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรับเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกคา้ปฎิบติัตามเง่ือนไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลุกคา้ไม่ผา่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทั้งท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้  าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัร์ไม่มีนโยบายใหค้ณะรอ ท่านท่ีติดด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง หากสามารถผา่นเขา้เมืองไดจ้ะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัร์ได ้เพ่ือความเป็น

ระเบียบและคณะไดท่้องเท่ียวอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 



 
 

   2. ส่วนท่ีเหลือช าระเต็มจ านวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูก
ปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบัทางบริษทั 
หมำยเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิรำคำโปรโมช่ันส ำหรับ 

1. ลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียวตวัจริง ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น  
2. ลูกคา้ท่ีเคยเดินทางท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใตแ้ลว้เท่านั้น (อา้งอิงพาสปอร์ตเก่าได)้ 
3. ลูกคา้ท่ีไม่เคยเดินทางเขา้เกาหลีใต ้ลูกคา้ตอ้งมีวนัออกพาสปอร์ตไม่ต  ่ากว่า 6 เดือน นับจากวนัเดินทาง (กรณีลูกคา้มีเล่มเก่าสามารถน า

แสดงกบัเจา้หนา้ท่ี) 
หมำยเหตุ :กรณลูีกค้ำที่พำสปอร์ตใหม่หรือสุ่มเส่ียงที่จะไม่เดนิทำงกลบัพร้อมคณะ ขออนุญำติใช้รำคำเต็ม ณ วนัเดนิทำงเท่ำนั้น) 
 
รำคำนีร้วม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
            (กรณีมีการเคลมประกนัเอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 
รำคำนีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือ
รายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 
-           ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนา
ทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและด าเนินการยืน่วีซ่าดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับ
หนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารท่ีทาง
ทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
กรณยีกเลกิกำรเดนิทำง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

 (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra 
Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมำยเหตุ 
-           จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเท่ียวต่างประเทศช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 
บาท) 



 
 

 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู ้
เดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
-           หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น (หาก
หนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภยั
ธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ
ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ 
เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 
18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ  านาจในการให้ค  าสญัญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เพ่ือป้องกนั
ปัญหาเท่ียวบินล่าช้า เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้
ให้ทราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใชจ่้ายให้ในทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัห้องว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM 
ให้ได ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัห้องพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้้องพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
 
 

   
 

  

กรณุำอ่ำนเงือ่นไขกำรจองทวัรต์ำมทีร่ะบุในรำยกำรขำ้งตน้ 
หำกมขีอ้สงสยักรณุำสอบถำมเจำ้หน้ำทีก่่อนท ำกำรจอง 


