
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SPECIAL BUSAN  
5 วัน 3 คืน 
 

• นั่งกระเช้าลอยฟ้า ชมวิวแบบ 360 องศา Busan Air Cruise 
• ชมวิวสวนสาธารณะริมหน้าผา Daewangam Park 
• ชมธรรมชาติที่ Taehwagang Grand Park ทางเดินเลียบป่าไผ ่
• ถ่ายรูปฟินๆ หมู่บ้านสีพาสเทล Gamcheon Culture Village 
• เดินเล่นชิลๆ ณ หาดแฮอนุแด หาดที่มีช่ือเสียงมากที่สุดในปูซาน 
• แวะวัด Haedong Yonggungsa วิวริมทะเลสวยที่สุดในปูซาน 
• ช้อปปิ้ง Street food ย่านนัมโพดง 

 
 
 
 
 



 

 

กำหนดการเดนิทาง 
 

วันที่ 1  สมุทรปราการ (ท่าอากาศยาน สุวรรณภูมิ)  

 
21:00 น. คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิอาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้า ... เคาน์เตอร์ 

... สายการบิน Jin Air โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ 
 

วันที่ 2 กิมแฮ - สวนแทวังกัม - สวนสาธารณะแทฮวากัง - แหลม Ganjeolgot 

 
00:50 น. ออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยาน เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ LJ012  

(บริการ Snack Box) 
 
08:00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน กิมแฮ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) 

กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย หลังผ่านขั้นตอนการตรวจ
หนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อย เดินทางสู่ สวนแทวังกัม Daewangam Park เป็น
สวนสาธารณะริมทะเลตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออก ก่อนเดินทางถึงชายทะเลจะผ่านต้นไม้นานาชนิด อาทิ 
ป่าสน ต้นเชอร์รี่ แมกโนเลีย คามีเลีย แอปริคอตและฟอร์ซิเซีย ซึ่งริมทะเลเต็มไปด้วยโขดหินที่ถูกคลื่น
ทะเลและลมกัดเซาะเป็นรูปทรงต่างๆ ทำให้เกิดภาพที่สวยงาม นอกจากนี้ยังมีประภาคารอุลกี (Ulgi) ให้
ทุกท่านได้ถ่ายรูป แต่สิ่งที่พลาดไม่ได้คือเกาะหินขนาดใหญ่กลางทะเลที่ดูเหมือนมังกรกำลังบินขึ้นสู่
ท้องฟ้า โดยมีสะพานเหล็กเชื่อมต่อเพื่อข้ามไปชมวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลอันสวยงาม จากนั้นเดินทางสู่ 
สวนสาธารณะแทฮวากัง Taehwagang Grand Park สวนสาธารณะขนาดใหญ่ โดยบริเวณด้านข้าง
จะเป็นแม่น้ำแทฮวากัง เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนหย่อนใจ ไฮไลท์คือทุ่งไม้ไผ่ที่กว้างขวาง 
มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร กว้างประมาณ 20-40 กิโลเมตร ถูกสร้างโดยชาวบ้านเพื่อป้องกันการ
เกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งที่เกิดขึ้นในยุคอาณานิคมของญี่ปุ่น ปัจจุบันเป็นป่าไผ่ที่อุดมสมบูรณ์ และในฤดูใบไม้
ผลิจะเต็มไปด้วยดอกไม้กว่า 60 ล้านดอกจาก 7 สายพันธุ์ที่แตกต่างกัน ได้แก่ ดอกป็อปปี้ คอร์นฟลาว
เวอร์ และดอก Coreops สีทอง เป็นต้น ซึ่งเป็นสวนไม้ดอกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ 

 



 

 

 
เที่ยง  บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมน ูชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี)  
 จากนั้นนำทุกท่านเดินทางสู่ แหลม Ganjeolgot Cape สถานที่แห่งนี้เหมาะสำหรับครอบครัว และ

คู่รัก เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ ชมวิวทิวทัศน์ของทะเล รวมไปถึงถ่ายรูปตามแลนด์มาร์คต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตู้
ไปรษณีย์ขนาดใหญ่ ประภาคาร หรือแปลงดอกไม้สวยๆ นอกจากนี้ยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารที่ให้ท่าน
ได้นั่งชมวิวพร้อมรับประทานอาหารและจิบกาแฟชิวๆ และสถานที่แห่งนี้ยังเคยถ่ายทำรายการวาไรตี้ 
Love Me Actually อีกด้วย 

 
 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู จิมทคั ไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้นซอสดำ) 
 
ที่พัก  Busan Tourist Hotel หรือเทียบเท่า 
 

วันที่ 3 Songdo Sky Walk - นั่งกระเช้าลอยฟ้า - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานควังอัล - หาดแฮอุน
แด  

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ Songdo Sky Walk ตั้งอยู่ชายหาดซองโด ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล ระยะทาง
ความยาวถึง 365 เมตร ในส่วนของสะพานสามารถมองเห็นน้ำทะเลผ่านกระจกนิรภัย Skywalk ที่นี่จะ
แตกต่างจากที่อื่นตรงที่มีสร้างเป็นแบบลักษณะโค้งไปมาคล้ายกับมังกรที่บินอยู่บนทะเล พิเศษ!! พาทุก
ท่านนั่งกระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ความสูงจากพื้น 86 
เมตร นับว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองปุซาน เพิ่งเปิดทำการเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ท่าน
จะได้สัมผัสวิวทิวทัศน์ชายฝั่งทะเล แบบพาโนราม่า 360 องศา (การนั่งกระเช้าลอยฟ้าขึ้นอยู่กับสภาพ
อากาศของแต่ละวัน) 

 



 

 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู ข้าวยำบิบิมบบั+ซุป) 

จากนั้นนำท่านสู่ ซานโตรีนีแห่งเกาหลี หมู่บ้านสีลูกกวาด Gamcheon Culture Village ใครชอบ
เสพงานศิลปะมาที่นี่รับรองไม่ผิดหวัง ระหว่างทางมีร้านอาหารท้องถิ่น คาเฟ่เก๋ๆ ร้านขายของที่ระลึกตั้ง
ขายอยู่เป็นระยะๆ เสน่ห์ของหมู่บ้าน นอกจากตัวบ้านสีสันโดดเด่น ยังมีศิลปะบนกำแพงและงานกราฟ
ฟิตี้ ให้เราได้ตื่นเต้นกับความน่ารัก เป็นต้องแวะถ่ายรูปกันตลอดทาง และใครที่เป็นแฟน “เจ้าชายน้อย” 
ห้ามพลาด!! เพราะมีจุดถ่ายรูปสุดฮิตที่นักท่องเที่ยวต่อแถวกัน  จากนั้นนำท่านสู่ สะพานควังอัล 
Gwangan Bridge หรือสะพานเพชร เป็นสะพานแขวนที่ทอดยาวข้ามทะเล มีความยาวถึง 7,420 เมตร 
เป็นสะพานที่มีความยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ สะพานนี้สร้างเมื่อปี 1994 แล้วเสร็จเมื่อปี 2004 ซึ่ง
เป็นปีที่ปูซาน เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ในตอนนั้น และสาเหตุที่เรียกสะพานนี้ว่า สะพาน
เพชร เพราะเมื่อยามค่ำคืน แสงไฟที่ประดับอยู่บนสะพานจะส่องแสงระยิบระยับประดุจเพชร และจุดที่
มองเห็นสะพานนี้สวยงามที่สุด ก็คือหน้าหาด ควังอัลลี นำท่านไปชมวิว หาดแฮอุนแด Haeundae 
Beach เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สุดในเมืองปูซาน มีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 
58,400 ตารางเมตร เป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรมและงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี   

 



 

 

 
ค่ำ บริการอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร (เมนู คาลบี้ หมูย่างเกาหล)ี 
 
ที่พัก  Busan Tourist Hotel หรือเทียบเท่า             
 

วันที่ 4 โบสถ์ Jukseong - Cosmetic Shop - วัดแฮดง ยงกุกซา - Herb Shop & Red Pine - สวนยงดู
ซาน & หอคอยปูซาน - ตลาดนัมโพดง & BIFF Square      

 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong Church เป็นโบสถ์เก่าแก่และโอบล้อมด้วยน้ำทะเลตัดกันกับ
ท้องฟ้าสวยราวภาพวาดเลย โบสถ์นี้ได้รับการตกแต่งอย่างสวยงาม ด้วยศิลปะผสมผสาน ซีรีย์หลายๆ
เรื่องก็มาถ่ายทำกันที่นี่ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ Midam Cosmetic ท่านสามารถ “ชมการสาธิตวิธีใช้
เครื่องสำอาง” เคล็ดไม่ลับหน้าใสของสาวเกาหลี และเลือกซื้อเวชสำอางยอดนิยมของเกาหลีได้ในราคา
ท้องถิ่น อาทิเช่น หน้ากาก Led ช่วยลด ฝ้า กระ, Dewins ครีมหอยทาก, Aloevera Gel, Dr.Rojukiss, 
โบท็อก เป็นต้น  

 

 
นำท่านเดินทางสู่ วัดยงกุง หรือ ยงกุงซา Haedong Younggungsa Temple เป็นวัดเก่าแก่มาก 
ก่อกำเนิดมาตั้งแต่ปี 1376 และได้ทำการบูรณะอีกครั้ง โดยวิหารหลักของวัดถูกสร้างขึ้นใหม่ในปี 1970 
ตั้งอยู่บนเขาริมทะเลชายฝั่งภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน ที่มีเจดีย์สามชั้น และสิงโตสี่ตัว หัน
หน้าออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตทั้งสี่ตัวนี้ คือสัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข 
ที่นี่มีบันไดหินถึง 108 ขั้น และมีภูมิทัศน์เป็นหินเรียงรายตามเนินเขา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สำคัญ เพราะจะ
ทำให้เพลิดเพลินไปกับบรรยากาศของเสียงคลื่นทะเล และการชมพระอาทิตย์ขึ้นที่งดงาม หลายคน
มักจะมาที่นี่ในวันขึ้นปีใหม่ เพื่อมาชมพระอาทิตย์แรกของปี  นำท่านชม ศูนย์สมุนไพรบำรุงตับ ฮอตเก
นามู Herb Shop (Hergaenamu) ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ 



 

 

และระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ผลิตภัณฑ์น้ำมันสนเข็มแดง Red Pine นิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย 
ล้างไขมันในเส้นเลือด ทั่วทั้งร่างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ เป็นต้น 
อุทยานแทจงแด ”เป็นอุทยานทางธรรมชาติ ที่มีลักษณะทางภูมิศาสตร์ เป็นป่าดิบช้ืนบนยอดเขาสูง 250 
เมตรเหนือระดับน้ำทะเล ซึ่งเต็มไปด้วยต้นไม้เขียวชอุ่มหนาทึบ , ป่าไม้สนและพืชพันธุ์กว่า 200 ชนิด, 
ชายหาดหิน, หน้าผาหิน และประภาคารสีขาว ที่สามารถมองเห็นทะเลสีฟ้าเขียวที่สวยงาม 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู แฮมูลทัง ซุปรวมมิตรทะเล) 

นำท่านสู่ สวนยงดูซาน Yongdusan Park & Busan Tower เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่
บนเนินเขาใจกลางเมืองปูซาน ซึ่งชื่อยงดูซานมาจากการที่ผู้คนคิดว่าภูเขานี้มีลักษณะคล้ายกับหัวของ
มังกร และเชื่อว่ามีเทพสิงสถิตอยู่ที่ช่วยปราบศัตรูที่มารุกรานทางทะเล สวนแห่งนี้มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์ของเกาหลีมากมาย และภายในสวนแห่งน้ี ยังมี “หอคอยปูซาน” ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนมาร์ค
ของเมืองปูซาน ที่สูง 120 เมตร และเปิดให้ขึ้นไปชมวิวของเมืองได้โดยรอบที่จะสวยงามมาก โดยเฉพาะ
ช่วงค่ำ ที ่จะเห็นแสงสีของเมืองปูซานอย่างชัดเจน (ไม่รวมค่าลิฟต์) นำท่านสู ่ ตลาดนัมโพดง 
Nampodong Street แหล่งช้อปปิ้งอีกแห่งของปูซาน เต็มไปด้วย ร้านค้า เสื ้อผ้า เครื ่องประดับ 
เครื ่องสำอาง ของฝาก ของที ่ระลึก อีกทั ้งยังมี Street Food ให้ลองชิมตลอดเส้นทาง  และ Biff 
Square เป็นบริเวณที่ใช้จัดงานภาพยนตร์นานาชาติปูซานหรือ Busan International Film Festival 
(Biff) ที่รู้จักกันไปทั่วโลก ซึ่งจะเต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์มากมาย ถนนอาหารสตรีทฟู้ดแห่งปูซาน ถนน
เส้นนี้ก็มีสินค้าแฟชั่นให้เลือกซื้อ แต่ที่มากกว่านั้นคือ อาหารรถเข็นริมทาง เป็นที่ชื่นชอบของวัยรุ่น
เกาหลี และนักท่องเที่ยวจากทั่วโลก 
 
 
 



 

 

 
ค่ำ อิสระให้ท่านรบัประทานอาหารคำ่ ตามอธัยาศัย 
 
ที่พัก  Busan Tourist Hotel หรือเทียบเท่า        
      

วันที่ 5 ศูนย์โสมและดิวตี้ฟรี - ถนนซ็อมย็อน - Lotte Outlet - Supermarket 

 
เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

นำท่านชม ศูนย์โสม Ginseng Shop หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการ
ผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลกซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด จากนั้น
นำท่านช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษี Duty Free ที่นี่มีสินค้าชั้นนำ ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด 
ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา นำท่านสู่ ถนนซ็อมย็อน Seomyeon Street ระยะทาง
ยาวกว่า 330 เมตร ที่เต็มไปด้วยร้านอาหารหลากหลายให้เลือกชิม ทั้งอาหารพื้นเมืองและอาหาร
นานาชาติ ร้านคาเฟ่ให้นั่งชิลล์ ร้านขายสินค้ามากมายหลายประเภทให้เลือกซื้อ รวมไปถึงสถานบันเทิง
ต่างๆ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ โรงละคร เป็นต้น 

 

 



 

 

 
เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (เมนู บลูโกกิ หมูผัดซอสบาร์บีควิ) 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งต่อที่ Lotte Outlet Mall มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง เป็นศูนย์รวม
สินค้าแบรนด์เนม เช่น Paul Smith, Mulberry, Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกที่นิยม เช่น 
Mcm, Nike, Adidas, Polo เป็นต้น ระหว่างทางแวะซื ้อส ินค้าของฝากที่  ร ้านละลายเง ินวอน 
Supermarket ร้านแห่งนี ้มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ ๋นโสมที่บรรจุอยู ่ในถุง
สุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าวและของฝากของที่ระลึก หลังจากนั้นได้เวลานำท่านสู่ ท่าอากาศยาน 
เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ 

 

 
19:40 น. ออกเดินทางกลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน Jin Air เที่ยวบินที่ LJ011 
 
23:40 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยาน สุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพพร้อมด้วยความประทับใจ 
 
อัตราค่าบริการ 
 

วันเดินทาง หมายเหต ุ

ราคาทัวร์ (บาท / ท่าน) พักห้องละ 2 ทา่น 

ผู้ใหญ ่

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พัก
กับผู้ใหญ ่
 (มีเตียง) 

เด็กไม่เกิน 
12 ปี พักกับ

ผู้ใหญ่  
(ไม่มีเตียง) 

พักเดี่ยว 
วีซ่า 

- 

เดือน  มกราคม 

06 ม.ค. 63 - 10 ม.ค. 63  17,900 17,900 17,900 5,900 - 



 

 

10 ม.ค. 63 - 14 ม.ค. 63  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

12 ม.ค. 63 - 16 ม.ค. 63  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

14 ม.ค. 63 - 18 ม.ค. 63  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

16 ม.ค. 63 - 20 ม.ค. 63  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

18 ม.ค. 63 - 22 ม.ค. 63  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

28 ม.ค. 63 - 01 ก.พ. 63  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

30 ม.ค. 63 - 03 ก.พ. 63  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

31 ม.ค. 63 - 04 ก.พ. 63  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

เดือน  กุมภาพันธ ์

02 ก.พ. 63 - 06 ก.พ. 63  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

04 ก.พ. 63 - 08 ก.พ. 63 * วันมาฆบูชา 17,900 17,900 17,900 5,900 - 

06 ก.พ. 63 - 10 ก.พ. 63 * วันมาฆบูชา 18,900 18,900 18,900 5,900 - 

08 ก.พ. 63 - 12 ก.พ. 63 * วันมาฆบูชา 18,900 18,900 18,900 5,900 - 

10 ก.พ. 63 - 14 ก.พ. 63  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

12 ก.พ. 63 - 16 ก.พ. 63  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

14 ก.พ. 63 - 18 ก.พ. 63  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

16 ก.พ. 63 - 20 ก.พ. 63  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

18 ก.พ. 63 - 22 ก.พ. 63  17,900 17,900 17,900 5,900 - 

20 ก.พ. 63 - 24 ก.พ. 63  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

22 ก.พ. 63 - 26 ก.พ. 63  18,900 18,900 18,900 5,900 - 

24 ก.พ. 63 - 28 ก.พ. 63  17,900 17,900 17,900 5,900 - 
 
ข้อแนะนำก่อนการเดนิทาง 

• รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 

• หนังสือเดินทางต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 



 

 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน ,การประท้วง,การนัดหยุดงาน,
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

• ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชำระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว                                

• ***ทัวร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผู้เดินทางจะต้องอยู่กับกรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่กำหนดเท่านั้น ไม่สามารถ
แยกตัวออกจากโปรแกรมเพื่อไปทำอย่างอื่นได้ หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็
ตาม จะมีค่าใช้จ่ายในการแยกตัวออกจากทัวร์ตามที่แลนด์กำหนด และการชำระเงินเข้ามาถือว่าผู้ซื้อได้
ศึกษาโปรแกรมและยอมรับเงื่อนไขการให้บริการเป็นที่เรียบร้อย*** 

• *** ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกำหนด บริษัทขอปรับทา่นละ 
300 USD*** 

• ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่ เกิด
จาก   

• ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  

• ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้ หากท่าน
ต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั ้งนี ้เพื ่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการ
เปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสาย
การบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีกา ร
เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิง
พาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและ
ไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี  

• กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

• **เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด** 

• ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ป **ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชำระเพิ่ม
ท่านละ 3,000 บาท** 

• หมายเหตุ **บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะเกิดจาก 



 

 

ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามหมายกำหนดการได้ 
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือ
ทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ อัตราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางต้ังแต่ 20 ท่าน **ผู้เดินทางไม่ผ่านการ
ตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ หรือการ
ถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น** 

• กรุ๊ปเฟิร์ม 15 ท่านขึ้นไป จึงจะเดินทางถ้าไม่ถึงจะต้องโยกไปพีเรียดอื่น หรือทำการคืนเงิน 

• ***หากจองตั๋วภายใน ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อทำการรีเช็คก่อน*** 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม 

• ค่าตั๋วเครื่องบินระหว่างประเทศ ไป – กลับพร้อมคณะ สายการบิน Jin Air 

• ค่าที่พัก โรงแรมระดับมาตราฐานหรือเทียบเท่า 3-4 ดาว สำหรับพักห้องละ 2 ท่าน (ในกรณีมีงานเทรดแฟร์ 
การแข่งขันกีฬา หรือกิจกรรมอื่นๆ ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการย้ายพักในเมืองใกล้เคียงแทน อาจจะมีการ
ปรับเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสม) 

• ค่าอาหารครบทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ ทางบริษัทจึงขอสงวนสิทธิ์นการเปลี่ยนแปลง 

• ค่ารถรับ-ส่งสนามบิน และตลอดรายการทัวร ์

• ค่าอัตราเข้าชมสถานที่ต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการ  

• ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
หมายเหตุ **ในกรณีลูกค้าท่านใดสนใจ ซื้อประกันการเดินทางเพื่อให้ครอบคลุมในเรื่องสุขภาพ ท่านสามารถ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เจ้าหน้าของบริษัท** อัตราเบี้ยประกันเริ่มต้น 390 บาท ขึ้นอยู่ระยะเวลาการ
เดินทาง 

• ค่ารถปรับอากาศนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ พร้อมพนักงานขับรถที่ชำนาญทาง (ไม่รวมทิปพนักงานขับรถ) 
 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

• ค่าบริการ และค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการ 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น และพนักงานขับรถตามธรรมเนียมคือ 1,400 บาท หรือ 40,000 /ท่าน  ตลอดทริปการ
เดินทาง 

• ค่าทิปมัคคุเทศก์ไทย พิจารณาตามพึงพอใจเพื่อให้เป็นสินน้ำใจ 

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด ฉะนั้นกระเป๋าจะต้องไม่เกณฑ์น้ำหนักดังนี้ 
กระเป๋าโหลดใต้เครื่องบินจำนวนไม่เกินท่านละ 1 ใบ ใบละไม่เกิน 15 กิโลกรัม และกรณีถือขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 
กิโลกรัม 

• ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง อาหารที่สั่งเพิ่ม ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ 

• ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ และสำหรับราคานี้ทางบริษัทจะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม 



 

 

• ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว 

• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

• ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด 

• ค่ายกกระเป๋าเดินทางใบใหญ่ในโรงแรมท่านละ 1 ใบ 

• ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1. พาสปอร์ต 2. ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3. ใบสำคัญ
ถิ่นที่อยู่ 4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ถ้ามี) 5. สมุดบัญชีเงินฝาก (ถ้ามี) 6. รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ทางบริษัทจะเป็น
ผู้ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยชำระค่าบริการต่างหาก (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทาง
ต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 

 
 
อัตราค่าบริการ 
 

เอกสารในการเดินทาง  ☒  พาสปอรต์  ☐  วีซ่า 
 
หมายเหต ุ
 

1. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางก่อนล่วงหน้า ในกรณีที่ไม่สามารถทำกรุ๊ปได้อย่างน้อย 15 ท่าน ซึ่งในกรณี
นี้ ทางบริษัทยินดีคืนเงินให้ทั้งหมดโดยหักค่าธรรมเนียมวีซ่า (ถ้ามี) หรือจัดหาคณะทัวร์อื่นให้ ถ้าต้องการ 

2. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไข
ได้ และจะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีที่สูญหาย สูญเสียหรือได้รับบาดเจ็บที่นอกเหนือความรับผิดชอบของหัวหน้า
ทัวร์ และเหตุสุดวิสัยบางประการเช่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การจลาจลต่างๆ 

3. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สำรองที่นั่งบนเครื่อง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
เนื่องจากความล่าช้าของสายการบิน โรงแรมที่พักในต่างประเทศ เหตุการณ์ทางการเมืองและภัยธรรมชาติฯลฯ 
โดยบริษัทจะคำนึงถึงความสะดวกของผู้เดินทางเป็นสำคัญ และบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้า
เมืองห้ามผู้เดินทางเนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมายหรือสิ่งของห้ามนำเข้าประเทศ หรือเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ
ความประพฤติส่อไปในทางเสื่อมเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามที่กองตรวจคนเข้าเมืองพิจารณาแล้ว  ทางบริษัท
ไม่อาจคืนเงินให้ท่านได้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่สถานทูตงดออกวีซ่า อัน
สืบเนื่องมาจากผู้โดยสารเอง รวมทั้งบริษัทจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองประเทศไทยงดออก
เอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือคนต่างด้าวที่พำพักอยู่ในประเทศไทย 

4. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัท นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทกำกับเท่านั้น 



 

 

5. เมือ่ท่านได้ชำระเงินมัดจำ หรือทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการชำระผ่านตัวแทนของบริษัท หรือชำระโดยตรงกับทางทาง
บริษัทจะถือว่าท่านรับทราบ และยอมรับในเงื่อนไขต่างๆ ของบริษัทที่ได้ระบุไว้โดยทั้งหมด 

 
 
เงื่อนไขการจอง / การยกเลิก 
 
การจอง หรือสำรองที่นั่ง 

• กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมชำระ งวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจำ 10,000 บาท *
หากเป็นราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวนเท่านั้น    

• ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง  
 
 
การยกเลิก 

• แจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนการเดินทาง คืนเงินมัดจำทั้งหมด  
• แจ้งล่วงหน้า 20 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจำท่านละ 50% ของราคาทัวร์ 
• แจ้งล่วงหน้า 1 – 15 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดำเนินการต่างๆ รวม 100% ของราคาทัวร์  
• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฎิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทั้งหมด  
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ 
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของ

สายการบิน, อุบัติเหต,ุ ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึน้
เหนือการควบคุมของบริษัท 

  



 

 

ใบจองทัวร์  เกาหล ี
 
ชื่อ – นามสกลุผู้จอง *:     
จำนวนผู้เดินทาง *:           ทา่น 
โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก *:  เบอร์โทรศพัท:์     เบอร์แฟกซ์:    
                                       เบอร์มือถอื:    
E-mail *:     
จำนวนวัน *:           วัน          คืน 
เดินทางโดยสายการบิน:     
วันเดินทาง *:     
 
รายชื่อผู้เดนิทาง (กรณีเดินทางไปต่างประเทศระบุเป็นภาษาอังกฤษ ให้ตรงกับหน้าหนังสือเดนิทาง):  

1. ชื่อ – นามสกลุ:    
เลขที่พาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

2. ชื่อ – นามสกลุ:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

3. ชื่อ – นามสกลุ:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

4. ชื่อ – นามสกลุ:    
เลขที่พาสปอร์ต:   สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

5. ชื่อ – นามสกลุ:    
เลขที่พาสปอร์ต:    สะสมไมล์ (ถ้ามี)    

 
ห้องพัก 1 ท่าน:            ห้อง   ห้องพัก 2 ท่าน:            ห้อง 
 
เตียงเสริม:           ห้อง   เด็กพักกับผู้ใหญ่:            
ห้อง  

อาหาร:  ☐  ไม่ทานเนือ้วัว ☐  ไม่ทานเนือ้หม ู ☐  ไม่ทานสัตว์ปีก ☐  ทานมังสาวิรัต 
 
ข้อมูลเพิ่มเติม: 
  
  



 

 

 

 
 
 



 


