
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเดินทาง 
หอดูดาวชมซงแด  - สุสานกษัตริย์แนมุล  -พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี  - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ

เคียงจู  โบสถ์ Jukseong  - ล็อตเต้ เอาท์เลท -  ศูนย์นํ้ามันสนเข็มแดง  - วัดแฮดง ยงกุงซา  - ศูนย์รวม
เคร่ืองสําอางค์  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  - สะพานเดินทะเล  - น่ังกระเช้าลอยฟ้า  - ปูซานทาวเวอร์  - 
ดาวทาวน์ -  เอเปค เฮ้าส์  - ดิวต้ีฟรี  - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  - ศูนย์โสม  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลาย

เงินวอน 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

กําหนดการเดินทาง 01 มีนาคม – 31 พฤษภาคม 2562 

 

 

19.30-21.30  น  คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ันผู้โดยสารขาออก 
เคาน์เตอร์สายการบิน  EASTAR JET  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

 

22.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE922   

  *สงวนสิทธิ์การเปล่ียนแปลงสายการบิน เท่ียวบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเคร่ือง นํ้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน/
1ช้ิน 

 

 

 

06.30-09.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน 
ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2ช่ัวโมง เพ่ือให้ตรง
กับเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลีใต้) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร   ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองปูซาน    

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  

ขอ้แนะนํา  ถา้ตอ้งการนําของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่
เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใสใ่นถุงทีโ่ปรง่ใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหนํ้าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเทา่นัน้ การนําผลติภณัฑข์องสดที่
ทาํจากสตัวไ์มว่า่เนื้อหม ูเนื้อววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหนํ้าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 

วนัท่ีสองของการเดินทาง หอดดูาวชมซงแด  - สสุานกษตัริยแ์นมลุ  - พระราชวงัดองกงุและทะเลสาบวอลรี  -  
                                                พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติเคียงจ ู - โบสถ ์Jukseong  - ลอ็ตเต้ เอาทเ์ลท 



 
 

 

เช้า จากน้ันพาทุกท่านชม Cheomseongdae Observatory ต้ังอยู่ท่ีเมืองเคียงจู โดย หอดูดาวชมซง
แด เป็นหอดูดาวท่ีมีอายุเก่าแก่ท่ีสุดในเกาหลีมีอายุกว่า 1,400 ปี เป็นสถานท่ีมีความสําคัญมากใน
อดีต สร้างข้ึนต้ังเเต่สมัยราชวงศ์ซอนต๊อก เเห่งเเคว้นชิลลา ซ่ึงมีการประมาณการกันว่าต้ังเเต่สมัย
ศตวรรษท่ี 7 โดยมีการสร้างด้วยหินนํามาเรยีงซ้อนกันเป้นช้ันๆ ในลักษณะของรูปขวด โดยมีความสูง
ถึง 9.4 เมตร นับว่าเป็นหอดูดาวท่ีมีความเก่าเเก่อย่างมาก ใช้ในการสังเกตดาวเพื่อพยากรณ์อากาศใน
อดีต เเละเเสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีท่ีค่อนข้างจะล้ํายุคของชนชาติเกาหลีต้ังเเต่ยุคโบราณ สภาพ
โดยรวมท่ัวไปของหอดูดาวน้ันยังมีสภาพท่ีดีอยู่เเม้จะผ่านกาลเวลามานานเเล้วก็ตาม  และได้ถูกยกให้
เป็น สมบัติแห่งชาติ ประกาศไว้เม่ือวันท่ี  20 ธันวาคม  2505 

   จากน้ันพาท่านเข้าชม "สุสานกษัตริย์แนมุล"(Gyeongju Royal Tomb Of King 
Naemul) พระ  เจ้าแนมุลเป็นพระราชาองค์ท่ี 17 แห่ง
ราชวงศ์ชิลลา สุสานน้ีเป็นสุสานหลวงในราชวงศ์ชิลล่า ต้ังอยู 
ณ เมืองเคียงจู ภายในมีสุสานขนาดใหญ่และขนาดเล็ก
ตามลําดับช้ันราชวงศ์และขุนนาง หลุมฝงัศพของกษัตริย์แน
มุลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 เมตร สูง 53 เมตร สุสานเเห่ง

น้ีมีความสวยงามเเละเป็นอีกหน่ึงเเหล่งท่องเท่ียวที่สําคัญ 

นําท่านเดินเข้าชม พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace Wolji Pond เป็น
ท่ีต้ังของพระราชวังรอง และเป็นห้องจัดเลี่ยงสําหรับงานสําคัญต่างๆของกษัตริย์และขุนนาง   ถูก
สร้างข้ึนในปีท่ี 14 ในการปกครองของกษัตรย์ิมุนมู  แห่งอาณาจักรชิลลา ภายในสระนํ้าต้ังอยู่ในใจ
กลางเมือง ลักษณะเป็นรูปทรงกลมขนาดใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 เมตร และความสูง 180 
เมตร ประกอบไปด้วยเกาะกลางนํ้าขนาดเล็ก 3 เกาะภายในสระ ในปี 1974-1986 ได้ทําการระบาย
นํ้าออก และทําการขุดปรับปรุงใหม่อีกครั้ง เพ่ือให้เป็นแหล่งศึกษาตามโครงการปรับปรุงแหล่ง
ประวัติศาสตร์ในเมืองคย็องจู และขุดพบเครื่องป้ันดินเผากว่า 80 ช้ินท่ีมีตัวอักษร “Wolji” (บ่อท่ี
สะท้อนดวงจันทร์) ถูกแกะสลักไว้ ทําให้พบว่าช่ือด้ังเดิมของบ่อคือ  “Wolji ” ในปัจจุบันสถานท่ีแห่ง
น้ีจึงถูกเปลี่ยนช่ือเป็น Donggung Palace และ Wolji Pond 

 

 



 
 

 

   

  

 

 

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนําผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอน
หมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยนํ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะ
เริ่มรับประทาน ก็จะนําอุด้งลงต้มอีกครั้ง จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้
ว่าเป็นรายการอาหารท่ีขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของนํ้าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทํา
ให้เป็นที่ช่ืนชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอนํ้าจ้ิมเกาหลี เติมเพ่ิม
รสชาติ 

  พาทุกท่านชม Gyeongju National Museum พิพิธภัณฑ์
ก่อต้ังข้ึนครั้งแรกในปี 1945 โดยเป็น  สาขาของพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี 
สําหรับอาคารหลักของพิพิธภัณฑ์ถูกสร้างในปี 1968 และในปี 1975 
ได้รับการยกฐานะให้เป็น “พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติเคียงจู” นับเป็น
พิพิธภัณฑ์ขนาดใหญ่ ท่ีเก็บรวบรวมมรดกวัฒนธรรมทางโบราณคดีและ
ประวัติศาสตร์ของเมืองเคียงจูไว้จํานวนมากท่ีสุด โครงสร้างของพิพิธภัณฑ์
แบ่งออกเป็น 4 ส่วนได้แก่อาคารจัดแสดงทางโบราณคดี หอศิลป์ อาคารจัดแสดงเก่ียวกับสระอานับจี 
และสวนจัดแสดงกลางแจ้ง 

จากน้ันพาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong 
เป็นโบสถ์หรือคริสตจักร ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซานแห่ง
หน่ึง โบสถ์แห่งน้ีอยู่ติดริมทะเล เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิท่ี
ชาวเมืองปูซานนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียว 
โบสถ์แห่งน้ีได้รับการประดับประดาตกแต่งท้ังภายในและ
ภายนอกด้วยศิลปะผสมผสานอย่างสวยงาม มีคุณค่าท้ัง

ทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์โดยรอบตัวโบสถ์งดงามตามธรรมชาติมี
โขดหินลักษณะแปลกตาและล้อมรอบด้วยทะเลเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเมืองปูซาน 



 
 

 

จากน้ันพาท่านช็อปป้ิง "ล็อตเต้ เอาท์เลท"
(Lotte Outlet) นับว่าเป็น outlet mall ท่ีมีพ้ืนท่ีขนาด
ใหญ่ของเกาหลีแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นศูนย์รวมของสินค้า
หลากหลายแบรนด์ท่ีส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้วนํามา
ขายในราคาพิเศษ สินค้าแบรนเนมด์ลดราคากันมากกว่า

ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซ้ืออย่างมากมาย และท่ีน่ีรับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่าย
ได้อย่างสบายใจ  ต้ังแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไป
จนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น 

เย็น  พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการนําหมูสามช้ันไป
ย่างงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน   ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริก
เขียว กระเทียมห่ันบางๆ พริกไทยป่น เกลือ และนํ้ามันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการ
ท่ีสุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมท่ีหลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่า
พลาดไม่ได้เลย 

ท่ีพัก The Mark Haeundae  OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากน้ันพาท่านเดินทางต่อท่ี ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์
แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและนํ้าตาลในกระแสเลือด 
ป้องกันการเกิดเส้นเลือด  ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษใน

ร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิต้านทานและทําให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเป็นสิ่งท่ีได้รับความนิยมจาก
คนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 

  

 

 

จากน้ันพาท่านนมัสการพระท่ี วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) 
เป็นวัดท่ีสร้างบนโขดหินริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ท่ีมักจะสร้างอยู่
ตามเชิงเขา วัดแห่งน้ีถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ 
Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากน้ันในปี 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพ่ือให้คงไว้ซ่ึง
เอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่
ทางเดินบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูป
ศักด์ิสิทธ์ิองค์สีดํา ต้ังตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานท่ีทอดยาวเข้าสู่บริเวณตัววัด 
ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก 
มีเจดีย์สูง 3 ช้ัน และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข 
นอกจากน้ี ภายในวัดประดิษฐาน    เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลาราย วัด
แห่งน้ีเป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิคู่บ้านคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ศนูยน้ํ์ามนัสนเขม็แดง  - วดัแฮดง ยงกงุซา  - ศนูยร์วมเคร่ืองสาํอางค ์ - หมูบ่้านวฒันธรรมคมัชอน  -
สะพานเดินทะเล  - นัง่กระเช้าลอยฟ้า  - ปซูานทาวเวอร ์ - ดาวทาวน์ 



 
 

 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ Midam 
Cosmetic  ประเภทเวชสําอางค์ท่ีหมอ  ศัลยกรรมเกาหลีร่วม
ออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า เครื่องสําอางค์ 
หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียังมีครีมท่ีโด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็
อก , Aloevera Gel . ครีมนํ้าแตก , BB Cream , etc 

จากน้ันพาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamchoen 
Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโต
ริน่ีเกาหลี)โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้าน
วัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านท่ีต้ังอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกัน
ไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านน้ีเคยเป็นท่ีอยู่อาศัยของของผู้ลี้
ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาล  เกาหลี ได้ส่งเสรมิ
การท่องเท่ียวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มาก
ย่ิงข้ึน โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการ

ทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและ
แกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ท้ังสินค้าพ้ืนเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่ง
ดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ท่ีมาถ่ายทําท่ีน่ี จึงทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จักมี
นักท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากข้ึน 

กลางวัน พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดน่ึง เมนูประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง อาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุก
ท่านได้ลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเคร่ืองเคียงต่างๆ 

 จากน้ันพาท่านชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky 
Walkway  อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo 
Beach)    ซองโด (Songdo)น้ันแปลว่าเกาะสน เพราะ
ชายหาดน้ีมีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพาน
เดินทะเล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็น
แลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานย่ืน
ออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพาน



 
 

 

ทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพ้ืนของสะพานสามารถมองเห็นนํ้าทะเลผ่านกระจกนิรภัย 
สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม  
นอกจากน้ียังเป็นท่ีถ่ายทํารายการ เช่น We Got Married ทําให้เป็นท่ีนิยมอย่างมากสําหรับคน
เกาหลี 

 จากน้ันพาท่านน่ัง กระเช้าลอยฟ้า Busan Air 
Cruise  ซ่ึงจะพาทุกท่านได้สัมผัสกับทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ท่ี  
สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบ 360 องศากับกระเช้าลอย
ฟ้า Busan Air Cruise  นับว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดใน
เมืองปูซาน เปิดบริการเม่ือวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 ท่ีผ่านมา 
ท่ีบริเวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มี
ระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาข้ามฝั่ง
ตะวันออกมายังฝั่งตะวันตก จาก Songnim Park มา 

Amnam Park ได้ภายใน 8 นาทีเท่าน้ัน และมีความสูงจากพ้ืนถึง 86 เมตร ทําให้มองเห็นวิวของหาด
ซองโดไปถึงเกาะยองโดได้อย่างสวยงาม(หมายเหตุ น่ังกระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car ข้ึนอยู่กับ
สภาพอากาศในแต่ละวัน) 

  จากน้ันพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ต้ังอยู่ใน สวนยองดูซาน 
(Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ต้ังอยู่บนเนินเขาใจ
กลางเมือง เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 
120 เมตร ถือเป็น  Landmark สําคัญของเมือง สําหรับช้ัน
แรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงาน
หัตถกรรมแบบด้ังเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, 
เครื่องป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอ่ืนๆอีกมากมายคนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ี
ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ท้ังชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ 

คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รัก
ท่ีได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ,ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต์) ส่วนด้าน
บนสุดของหอคอยเป็นจุดสําหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา 



 
 

 

 จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ปูซาน  แหล่งช้อปป้ิงสินค้าท้องถ่ิน ช่ือดัง อาทิเสื้อผ้า รองเท้า 
กระเป๋า เครื่องสําอางเครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปป้ิงท่ี
เร้าใจท่ีสุดของคุณ 

 

 

 

 

 

เย็น  พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ําปลี 
ฟักทองอ่อน ถ่ัวงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ท้ังแบบแห้งและนํ้า 
เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถ่ัวงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะ
อ่ิมอร่อยกับเมนูอาหารน้ีอย่างแน่นอน 

ท่ีพัก The Mark Haeundae  OR SML ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานท่ีจัดการประชุม 
APEC  เม่ือปี 2005 คําว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนคําว่า 
(Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง "บ้าน 
ท่ีสุดยอดผู้นําของโลกมารวมตัวกันเพ่ือประชุมเอเปค" ท่ีน่ีต้ังอยู่บนเกาะทง
แบค (Dongbaekseom) มีภูมิทัศน์ท่ีสวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วย
ดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ช้ัน ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรม

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



 
 

 

สมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี ท่ีคงความงดงามของธรรมชาติ และความทันสมัย
ท่ีผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็นห้องประชุมท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ 

ระเบียงของอาคารเป็นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo 
Bridge” เปรียบเสมือน “สะพานโกลเด้นท์เกท” นับเป็นสะพานท่ีสร้างข้ามทะเลที่ใหญ่ท่ีสุดของ
เกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรูปเก็บความประทับใจได้ ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานท่ี
ท่องเท่ียวบางแห่งข้ึนอยู่กับวันหยุดประจํา) 

จากน้ันนําท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ( Duty Free 
Shop) ท่ีน่ีมีสินค้าปลอดภาษีช้ันนําให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500  
ชนิด  นํ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ 
หลากหลาย     แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis  

 จากน้ันนําท่านชมวิว Oryukdo Sunrise Park 
หรือ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝ่ังไป
ทางตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจาก
แผ่นดิน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ 
ข้ึนอยู่กับนํ้าข้ึนนํ้าลง ทําให้ได้ช่ือว่า ออยุคโด ท่ีแปลว่า 5 6 
เกาะ เป็นเกาะท่ีเป็นหินท้ังหมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาติ 
มีเพียงเกาะเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีคนอยู่อาศัย และมี
ประภาคารต้ังอยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, 

Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ท่ีมีประภาคารอยู่ นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟ้า ออยุค
โด สร้างจากหน้าผาย่ืนออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้ืนท่ีทําด้วยกระจกหนา 50 mm 
เคลือบด้วยสารกนักระสุนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ตรงแนวท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเล
ตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ข้ึนได้ ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียง
ของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) หมู่เกาะออยุคโดได้รับการข้ึนทะเบียน
เป็นสถานท่ีสําคัญของชาติเพราะเรือส่วนใหญ่ท่ีจะมาติดต่อกับเมืองปูซาน มักจะต้องผ่านมาทางหมู่
เกาะออยุคโด 

 



 
 

 

 พร้อมเสริฟด้วยเมนู ทัคคาลบ้ี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี นําไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ 
ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เม่ือทานไป
ระยะหน่ึงจะนําข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบ้ีเพ่ือให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัค
คาลบ้ีโปคีมหรือข้าวผัดทัคคาลบ้ีท่ีท้ังหอม อร่อย เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 

จากน้ันนําท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งน้ีรัฐบาล
รับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุด  ภายในจะมีเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม 

พร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลอืกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและ
ราคาถูก กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนับถือ 

  จากน้ันนําท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุด
ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  
(ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับ
บุคคลท่ี นิยมด่ืมเหล้า ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยใน

การล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมันท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่าน
แข็งแรงข้ึน ซ่ึงยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากน้ันพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ 
Supermarket ท่ีน่ีมีขนม  พ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด 
อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้ม
อบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน 

เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า  เครื่องสําอางช้ันนํา Etude , Skinfood  และของฝาก
ของท่ีระลึกมีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย พร้อมท้ังมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

ได้เวลาอันสมควรนําท่านสู่สนามบินกิมแฮเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ   

17.30 – 20.00 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE921 พร้อมความ
ประทับใจ 

21.30 – 00.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ท่านถึงบ้านอย่าง
ปลอดภัย 



 
 

 

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

**กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี
ใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของ
สายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ี
เกิดข้ึนอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุใน
โปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆท้ังสิ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และ

ค่าใช้จ่ายท่ีลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว 

 

 

 

 

 



 
 

 

 
เงื่อนไขการให้บริการกรณีสํารองท่ีน่ัง  
   1. ราคาโปรโมช่ันชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือชําระเต็มจํานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีท่ีไม่ชําระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตาม
เวลาท่ีกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิใน
การเดินทางกับทางบริษัท 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริม

เตียง 
พักเด่ียวเพ่ิม 

มีนาคม : 3-6 , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 ,12-15 , 17-20 , 18-21 , 
19-22 , 24-27  
เมษายน : 16-19 , 21-24 , 22-25 , 23-26 , 28-1 พ.ค.  
พฤษภาคม : 5-8 , 6-9 , 7-10 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 20-23 ,21-24 
, 26-29 , 27-30 , 28-31  

15,300.-/คน 

4,900.- 

มีนาคม : 2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 25-28  
เมษายน : 17-20 , 20-23 , 24-27 , 27-30 , 29-2 พ.ค. ,30-3 พ.ค.  
พฤษภาคม : 1-4 , 4-7 , 8-11 , 11-14 , 15-18 ,18-21 , 19-22 , 22-25 
,25-28 , 29-1มิ.ย. 

15,600.-/คน 

มีนาคม : 1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 26-29 
เมษายน : 18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29  
พฤษภาคม : 2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 , 23-26 , 24-27 , 30-2มิ.ย. , 31-
1มิ.ย. 

15,900.-/คน 

เมษายน : 15-18  16,600.-/คน 
พฤษภาคม : 16-19 16,900.-/คน 
เมษายน : 14-17 
พฤษภาคม : 17-20 

19,900.-/คน 

เมษายน : 11-14  20,900.-/คน 
เมษายน : 12-15 , 13-16  22,900.-/คน 



 
 

 

หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิราคาโปรโมช่ันสําหรับ 
1. ลูกค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียวตัวจริง ไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน  
2. ลูกค้าท่ีเคยเดินทางท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้แล้วเท่าน้ัน (อ้างอิงพาสปอร์ตเก่าได้) 
3. ลูกค้าท่ีไม่เคยเดินทางเข้าเกาหลีใต้ ลูกค้าต้องมีวันออกพาสปอร์ตไม่ตํ่ากว่า 6 เดือน นับจากวัน

เดินทาง (กรณีลูกค้ามีเล่มเก่าสามารถนําแสดงกับเจ้าหน้าท่ี) 
หมายเหตุ :กรณีลูกค้าท่ีพาสปอร์ตใหม่หรือสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ขออนุญาติใช้
ราคาเต็ม ณ วันเดินทางเท่าน้ัน) 
 
 
 
ราคานี้รวม 
-   ค่าต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และนําเท่ียวตามรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหน้าทัวร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
            (กรณีมีการเคลมประกันเอกสารขอเป็นภาษาอังกฤษเท่าน้ัน) 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, 

รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 
-           ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัว
คนต่างด้าว 3) ใบสําคัญถ่ินท่ีอยู่ 4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 
2 น้ิว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการย่ืนวีซ่าด้วยตนเองเท่าน้ัน  (สําหรับหนังสือ
เดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) 



 
 

 

-  ค่าอาหารท่ีลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากท่ีโปรแกรมกําหนด หาก
ลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปส่วนตัวสํารองมา
ด้วย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันข้ึนไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ท้ังหมด 
 (ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุก

กรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางได้*** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ท้ังหมด 

หมายเหตุ 
-           จํานวนผู้เดินทาง ข้ันตํ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ข้ึนไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาสําหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน 
(นักท่องเท่ียวต่างประเทศชําระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินท้ังไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่าน้ัน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่
สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานท้ังจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่
เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้
ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
-           ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวัน
หรือคืนเงิน 



 
 

 

-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวันทําการของ
บริษัทดังน้ี วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัต
ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีน้ันๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มีอํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษัทท้ังสิ้น เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอํานาจขอบริษัทกํากับเท่าน้ัน 
-           หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ี
เจ้าหน้าท่ีทุกครั้งก่อนทําการออกต๋ัว เพ่ือป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การ
ยกเลิกไฟลท์บิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าซ่ึงอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุก
กรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้าน
ละ 3,000 บาท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้า
พัก และโรงแรมท่ีเข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเท่ียวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงิน
วันละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพักสําหรับผู้ท่ีไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับลูกค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 
-            เม่ือท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 
 

 
 

 

  

กรณุาอา่นเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
ี ้ ั ้ ้ ี่ ่ ํ

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บแจง้เตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้ และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเท่ียว 
แต่ไปดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม BUSAN PLUS + ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นตอ้ง
เกบ็ค่าประกนัเพื่อใหลู้กคา้ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจาํนวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลูกคา้เป็นนกัท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียว
พร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีกาํหนด สามารถขอรับเงินประกนัน้ีคืนเตม็จาํนวน ดงันั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกคา้ปฎิบติัตามเง่ือนไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลุกคา้ไม่ผา่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทั้งท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย 
ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัร์ไม่มีนโยบายใหค้ณะรอ ท่านท่ีติดด่าน
ตรวจคนเขา้เมือง หากสามารถผา่นเขา้เมืองไดจ้ะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัร์ได ้เพื่อความเป็น

ระเบียบและคณะไดท่้องเท่ียวอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 


