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ก ำหนดกำรเดินทำง 01 มีนำคม – 31 พฤษภำคม 2562 

 

19.30-21.30  น คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ  

EASTAR JET  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยให้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

วนัท่ี 1  พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู 

 

โปรแกรมเดินทำง 

หอดดูำวชมซงแด  - สสุำนกษตัริยแ์นมลุ  -พระรำชวงัดองกงุและทะเลสำบวอลรี  - พิพิธภณัฑส์ถำน

แห่งชำติเคียงจ ู โบสถ ์Jukseong  - ลอ็ตเต้ เอำทเ์ลท -  ศนูยน์ ้ำมนัสนเขม็แดง  - วดัแฮดง ยงกงุซำ  - 

ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์ - หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน  - สะพำนเดินทะเล  - นัง่กระเช้ำลอยฟ้ำ  - ปซูำน

ทำวเวอร ์ - ดำวทำวน์ -  เอเปค เฮ้ำส ์ - ดิวต้ีฟรี  - จดุชมวิว หมู่เกำะออยคุโด  - ศนูยโ์สม  - ร้ำน

สมนุไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน 
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22.50 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE922   

*สงวนสิทธ์ิกำรเปล่ียนแปลงสำยกำรบิน เท่ียวบินโดยไม่แจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ 

*สำยกำรบิน LOW COST ไม่เสริฟอำหำรบนเครือ่ง น ้ำหนักกระเป๋ำ 15 กิโลกรมั /ท่ำน/1ช้ิน 

 

 

 

06.30-09.00 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิมิแฮ  เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2ชัว่โมง 

เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลใีต)้  

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร   ขอตอ้นรบัทุกท่านสูเ่มอืงปซูาน    

เช้ำ จากนัน้พาทุกท่านชม Cheomseongdae Observatory 

ตัง้อยู่ทีเ่มอืงเคยีงจ ูโดย หอดดูาวชมซงแด เป็นหอดดูาวทีม่ี

อายุเก่าแก่ทีส่ดุในเกาหลมีอีายุกว่า 1,400 ปี เป็นสถานทีม่ี

ความส าคญัมากในอดตี สรา้งขึน้ตัง้เเต่สมยัราชวงศซ์อนต๊อก 

เเห่งเเควน้ชลิลา ซึง่มกีารประมาณการกนัว่าตัง้เเต่สมยั

ศตวรรษที ่7 โดยมกีารสรา้งดว้ยหนิน ามาเรยีงซอ้นกนัเป้น

ชัน้ๆ ในลกัษณะของรปูขวด โดยมคีวามสงูถงึ 9.4 เมตร 

นบัว่าเป็นหอดดูาวทีม่คีวามเก่าเเก่อย่างมาก ใชใ้นการสงัเกตดาวเพื่อพยากรณ์อากาศในอดตี เเละเเสดงใหเ้หน็ถงึ

เทคโนโลยทีีค่่อนขา้งจะล ้ายุคของชนชาตเิกาหลตีัง้เเต่ยุคโบราณ สภาพ

โดยรวมทัว่ไปของหอดดูาวนัน้ยงัมสีภาพทีด่อียู่เเมจ้ะผ่านกาลเวลามา

นานเเลว้กต็าม  และไดถู้กยกใหเ้ป็น สมบตัแิห่งชาต ิประกาศไวเ้มื่อวนัที ่ 

20 ธนัวาคม  2505 

 จากนัน้พาท่านเขา้ชม "สุสำนกษตัริยแ์นมุล"(Gyeongju Royal Tomb 

Of King Naemul) พระ  เจา้แนมุลเป็นพระราชาองคท์ี ่17 แห่งราชวงศ ์

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครื่องใสก่ระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไม่เกนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใสใ่นถุงทีโ่ปรง่ใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบ

เดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดทีท่ าจากสตัวไ์มว่่าเนื้อหม ูเน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนั

โรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

วนัท่ี 2 หอดดูาวชมซงแด  - สสุานกษตัริยแ์นมลุ  - พระราชวงัดองกงุและทะเลสาบวอลรี  -  

พิพิธภณัฑส์ถานแห่งชาติเคียงจ ู - โบสถ ์Jukseong  - ลอ็ตเต้ เอาทเ์ลท 
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ชลิลา สสุานน้ีเป็นสสุานหลวงในราชวงศช์ลิล่า ตัง้อย ูณ เมอืงเคยีงจู ภายในมสีสุานขนาดใหญ่และขนาดเลก็

ตามล าดบัชัน้ราชวงศแ์ละขนุนาง หลุมฝงัศพของกษตัรยิแ์นมุลมขีนาดเสน้ผ่าศนูยก์ลาง 22 เมตร สงู 53 เมตร 

สสุานเเห่งนี้มคีวามสวยงามเเละเป็นอกีหนึ่งเเหล่งท่องเทีย่วทีส่ าคญั 

น าท่านเดนิเขา้ชม พระราชวงั Gyeongju Donggung Palace Wolji Pond เป็นทีต่ัง้ของพระราชวงัรอง และเป็น

หอ้งจดัเลีย่งส าหรบังานส าคญัต่างๆของกษตัรยิแ์ละขนุนาง   ถกูสรา้งขึน้ในปีที ่14 ในการปกครองของกษตัรยิม์ุนม ู 

แห่งอาณาจกัรชลิลา ภายในสระน ้าตัง้อยู่ในใจกลางเมอืง ลกัษณะเป็นรปูทรงกลมขนาดใหญ่ มขีนาด

เสน้ผ่าศนูยก์ลาง 200 เมตร และความสงู 180 เมตร ประกอบไปดว้ยเกาะกลางน ้าขนาดเลก็ 3 เกาะภายในสระ ในปี 

1974-1986 ไดท้ าการระบายน ้าออก และท าการขดุปรบัปรงุใหมอ่กีครัง้ เพื่อใหเ้ป็นแหล่งศกึษาตามโครงการ

ปรบัปรุงแหล่งประวตัศิาสตรใ์นเมอืงคยอ็งจ ูและขดุพบเครื่องป ัน้ดนิเผากว่า 80 ชิน้ทีม่ตีวัอกัษร “Wolji” (บ่อที่

สะทอ้นดวงจนัทร)์ ถูกแกะสลกัไว ้ท าใหพ้บว่าชื่อดัง้เดมิของบ่อคอื  “Wolji ” ในปจัจุบนัสถานทีแ่ห่งน้ีจงึถูกเปลีย่น

ชื่อเป็น Donggung Palace และ Wolji Pond 

    

  

 

 

กลำงวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) (1) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ 
เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่

รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการ

อาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซปุ ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลาย

ท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

พาทุกท่านชม Gyeongju National Museum พพิธิภณัฑก์่อตัง้ขึน้ครัง้แรกในปี 

1945 โดยเป็น  สาขาของพพิธิภณัฑแ์ห่งชาตเิกาหล ีส าหรบัอาคารหลกัของ

พพิธิภณัฑถ์ูกสรา้งในปี 1968 และในปี 1975 ไดร้บัการยกฐานะใหเ้ป็น 

“พพิธิภณัฑส์ถานแห่งชาตเิคยีงจู” นบัเป็นพพิธิภณัฑข์นาดใหญ่ ทีเ่กบ็รวบรวม

มรดกวฒันธรรมทางโบราณคดแีละประวตัศิาสตรข์องเมอืงเคยีงจไูวจ้ านวนมาก

ทีส่ดุ โครงสรา้งของพพิธิภณัฑแ์บ่งออกเป็น 4 สว่นไดแ้ก่อาคารจดัแสดงทาง

โบราณคด ีหอศลิป์ อาคารจดัแสดงเกีย่วกบัสระอานบัจ ีและสวนจดัแสดงกลางแจง้ 
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จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่โบสถ ์Jukseong เป็นโบสถห์รอืครสิตจกัร ทีส่วยทีส่ดุในเมอืงปซูานแห่งหนึ่ง โบสถ์

แห่งนี้อยู่ตดิรมิทะเล เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ีช่าวเมอืงปซูานนกัท่องเทีย่วนิยมเดนิทางมาท่องเทีย่ว โบสถแ์ห่งน้ีไดร้บั

การประดบัประดาตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกดว้ยศลิปะ

ผสมผสานอย่างสวยงาม มคีุณคา่ทัง้ทางดา้นศลิปะ ดา้นความ

สวยงาม และดา้นจติใจ ววิทวิทศัน์โดยรอบตวัโบสถ์งดงามตาม

ธรรมชาตมิโีขดหนิลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเลเป็น

สถานทีท่ีไ่ม่ควรพลาดเมื่อเดนิทางมาเมอืงปซูาน 

จากนัน้พาท่านชอ็ปป้ิง "ลอ็ตเต้ เอำทเ์ลท"(Lotte Outlet) นบัวา่

เป็น outlet mall ทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่ของเกาหลแีห่งหนึ่ง ซึง่เป็น

ศนูยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์ีส่ง่ตรงจากโรงงานผูผ้ลติ

แลว้น ามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบรนเนมดล์ดราคากนัมากกว่า

หา้สบิเปอรเ์ซน็ต ์ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้อย่างมากมาย และ

ทีน่ี่รบับตัรเครดติท่านสามารถจบัจ่ายไดอ้ย่างสบายใจ  ตัง้แต่แบ

รนดเ์นมหร ูPaul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade 

ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ 

เยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั (2) เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่าง
งบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีม

หัน่บางๆ พรกิไทยปน่ เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้ี

การหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

ท่ีพกั The Mark Haeundae  OR SMLระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (3) 

 

 

วนัท่ี 3 ศนูยน์ ้ำมนัสนเขม็แดง  - วดัแฮดง ยงกงุซำ  - ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์ - หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมั
ชอน  - สะพำนเดินทะเล  - นัง่กระเช้ำลอยฟ้ำ  - ปซูำนทำวเวอร ์ - ดำวทำวน์ 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รำ้นน ้ำมนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผา่น

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณ

ช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั และ

สามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ี

ซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้พาท่านนมสัการพระที ่วดัแฮดง ยงกงุซำ (Haedong Yonggungsa 

Temple) เป็นวดัทีส่รา้งบนโขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกต่างไปจากวดัสว่นใหญ่

ในประเทศเกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขา วดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้โดยพระ

อาจารย ์Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรชัสมยัของกษตัรยิ ์Uwang แห่งราชวงศ ์

Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ไดม้กีารบรูณะดว้ยความพถิพีถินัเพือ่ใหค้งไวซ้ึง่

เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุม้มงักรสทีองอร่าม ลอดผ่านอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสูท่างเดนิบนัได

หนิ 108 ขัน้ เป็นจุดชมววิความงดงามของทะเล บรเิวณวดัประดษิฐานพระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิอ์งคส์ดี า ตัง้ตระหง่าน

อยู่บนโขดหนิ ทางเดนิเป็นสะพานทีท่อดยาวเขา้สูบ่รเิวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่กนั

ไปตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหน้าของวหิารหลกั มเีจดยีส์งู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, 

ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนี้ ภายในวดัประดษิฐาน    เจา้แม่กวนอมิ, พระสงักจัจายน์องคส์ทีอง

อร่าม, ศาลาราย วดัแห่งนี้เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมอืงของคนปซูาน เป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพทุธศาสนิกชนเกาหล ี

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส ำอำงค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ  ศลัยกรรม

เกาหลรี่วมออกแบบมากมาย เชน่ ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า เครื่องส าอางค์ 

หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอย

ทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB 

Cream , etc 

จากนัน้พาท่านสู ่หมูบ่้ำนวฒันธรรมคมัชอน (Gamchoen Culture 

Village) หรอืเรยีกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรนิี่เกาหล)ีโดยชื่อเรยีก

นี้มาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นทีต่ัง้

อยู่บนเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมู่บา้นน้ีเคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของของผูล้ีภ้ยัสงครามเกาหล ีจน

ในปี 2009 รฐับาล  เกาหล ีไดส้ง่เสรมิการท่องเทีย่วมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันยีภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ขึน้ โดย

ปรบัเปลีย่นหมูบ่า้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารกั 

บา้นเรอืนหลายหลงัเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจุดกเ็ป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม่ 

รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่าถ่ายท าทีน่ี่ จงึท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน

แห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัมนีกัท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 
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กลำงวนั พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง (4)  เมนูประกอบไป
ดว้ยหอย และ กุง้ อาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความ

หอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

 จากนัน้พาท่านชม สะพำนเดินทะเล หรอื Sky Walkway  อยูใ่น

บรเิวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach)    ซองโด 

(Songdo)นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมปีา่สนอยู่บรเิวณ

ปลายสดุของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแหง่ใหม่ 

ซึง่ถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์ของหาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยืน่ออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเราเดนิอยู่บนทะเล 

สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในสว่นพืน้ของสะพานสามารถมองเหน็น ้าทะเลผ่านกระจกนิรภยั 

สกายวอรค์จะมลีานหนิใหญ่ๆ ใหถ่้ายรปูบรรยากาศและสองขา้งทางมองเหน็ววิทวิทศัน์สวยงาม  นอกจากนี้ยงัเป็น

ทีถ่่ายท ารายการ เช่น We Got Married ท าใหเ้ป็นทีน่ิยมอย่างมากส าหรบัคนเกาหล ี

 จากนัน้พาท่านนัง่ กระเช้ำลอยฟ้ำ Busan Air Cruise  ซึง่จะพาทุกท่านได้

สมัผสักบัทวิทศัน์ชายฝ ัง่ทะเลใตท้ี ่ สวยงามของประเทศเกาหลใีตแ้บบ 360 

องศากบักระเชา้ลอยฟ้า Busan Air Cruise  นบัว่าเป็นแลนดม์ารค์ใหม่ล่าสดุ

ในเมอืงปซูาน เปิดบรกิารเมื่อวนัที ่21 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ทีบ่รเิวณ

หาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มรีะยะทางยาวถงึ 1.62 

กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลาขา้มฝ ัง่ตะวนัออกมายงัฝ ัง่ตะวนัตก จาก Songnim 

Park มา Amnam Park ไดภ้ายใน 8 นาทเีท่านัน้ และมคีวามสงูจากพืน้ถงึ 

86 เมตร ท าใหม้องเหน็ววิของหาดซองโดไปถงึเกาะยองโดไดอ้ย่างสวยงาม 

(หมายเหตุ นัง่กระเชา้ลอยฟ้า หรอื Cable Car ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศในแต่

ละวนั) 

 จากนัน้พาท่านชมววิเมอืง ณ ปซูำนทำวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยู่ใน 

สวนยองดซูาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาต ิตัง้อยู่บนเนินเขา

ใจกลางเมอืง เป็นสถานทีพ่กัผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สงูประมาณ 120 เมตร 

ถอืเป็น  Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณ

ขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเช่น  พวงกุญแจ, 

เครื่องป ัน้ดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่สว่นมากจะ

เป็นคู่รกั ทัง้ชาวเกาหลแีละนกัทอ่งเทีย่วต่างชาต ิคู่รกัสว่นมากจะเตรยีม

กุญแจมาคลอ้งตรงทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย  เพราะมคีวามเชื่อว่า 
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คู่รกัทีไ่ดม้าคลอ้งกญุแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากญุแจ,ไม่รวมค่าขึน้ลฟิต)์ สว่นดา้นบนสดุของ

หอคอยเป็นจุดส าหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนราม่า 360 องศา 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดำวทำวน์ปซูำน  แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั อาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เครื่องส าอางเครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคุณ 

 

 

 

เยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิ(5) สว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟกัทอง
อ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื 

ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

ท่ีพกั The Mark Haeundae  OR SML ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่  

 

 

เช้ำ  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (6)   

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานทีจ่ดัการประชุม 

APEC  เมื่อปี 2005 ค าว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลแีปลว่า "โลก" สว่นค าว่า 

(Maru) แปลวา่ "การประชมุสดุยอด" และ APEC House กห็มายถงึ "บา้น 

ทีส่ดุยอดผูน้ าของโลกมารวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" ทีน่ี่ตัง้อยูบ่นเกาะทง

แบค (Dongbaekseom) มภีมูทิศัน์ทีส่วยงามตามธรรมชาต ิรายลอ้มดว้ย

ดอกไมแ้ละตน้สน เป็นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปตัยกรรม

สมยัใหม่ และสถาปตัยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีทีค่งความงดงามของ

ธรรมชาต ิและความทนัสมยัทีผ่สมผสานกนัอย่างกลมกลนื ถูกจดัเป็นหอ้ง

ประชุมทีม่ชีื่อเสยีงระดบันานาชาต ิระเบยีงของอาคารเป็นจุดชมววิชมความ

งดงามของสะพานกวางฮนัเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรยีบเสมอืน 

“สะพานโกลเดน้ทเ์กท” นบัเป็นสะพานทีส่รา้งขา้มทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีมี

ความยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรปูเกบ็ความประทบัใจได ้ณ จุดนี้ (หมายเหตุ :

สถานทีท่่องเทีย่วบางแหง่ขึน้อยูก่บัวนัหยุดประจ า) 

วนัท่ี 4 เอเปค เฮ้ำส ์ - ดิวต้ีฟรี  - จดุชมวิว หมู่เกำะออยคุโด  - ศนูยโ์สม  - ร้ำนสมนุไพร  - ร้ำนละลำย

เงินวอน 
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีดิวต้ีฟรี ( Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิคา้ปลอดภาษชีัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้

มากมายกว่า 500  ชนดิ  น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลาย     แบรนดด์งั 

อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis  

 จากนัน้น าท่านชมววิ Oryukdo Sunrise Park หรอื จุดชมววิ หมู่

เกาะออยุคโด เรยีงตวักนัออกจากฝ ัง่ไปทางตอนใตข้องเมอืงปซูาน 

สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจากแผ่นดนิ บางครัง้จะเหน็ว่าม ี5 เกาะ 

บางครัง้จะเหน็ 6 เกาะ ขึน้อยู่กบัน ้าขึน้น ้าลง ท าใหไ้ดช้ื่อว่า ออยุคโด 

ทีแ่ปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะทีเ่ป็นหนิทัง้หมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของ

ชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุทีม่คีนอยู่อาศยั และมปีระภาคาร

ตัง้อยู่ ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo 

และเกาะ Deungdaedo ทีม่ปีระภาคารอยู่ นอกจากนี้มทีางเดนิลอย

ฟ้า ออยุคโด สรา้งจากหน้าผายืน่ออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มพีืน้ทีท่ าดว้ยกระจกหนา 50 mm เคลอืบ

ดว้ยสารกนักระสนุเพื่อเพิม่ความปลอดภยัแขง็แรง อยูต่รงแนวทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้อง

เกาหล ีสามารถชมพระอาทติยข์ึน้ได ้ทีน่ี่เป็นอกีหน่ึงจุดชมววิทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงปซูาน (ชมทางเดนิลอยฟ้า ขึน้อยู่

กบัสภาพอากาศ) หมู่เกาะออยุคโดไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสถานทีส่ าคญัของชาตเิพราะเรอืสว่นใหญ่ทีจ่ะมาตดิต่อ

กบัเมอืงปซูาน มกัจะตอ้งผ่านมาทางหมู่เกาะออยุคโด 

กลำงวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคาลบี ้(7)  อาหารยอดนิยมอกีชนิดหนึ่ง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดั
ร่วมกบัซอสบารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหนึ่งจะน าขา้ว

สวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม ่คอื ทคัคาลบีโ้ปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้

หอม อร่อย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ  ภายในจะมี

เจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัตน้โสมและการปลกูโสม พรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาติ

ผูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

  จากนัน้น าท่านชม รำ้นสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีาร

จดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์

เรยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ 

น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสม

อยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่รำ้นละลำยเงินวอนหรอื Supermarket ทีน่ี่มขีนม  พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น 

ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ 

รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เชน่ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กะทะ 

ลกูบอลซกัผา้  เครื่องส าอางชัน้น า Etude , Skinfood  และ

ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มี

บรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสูส่นามบนิกมิแฮเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรุงเทพฯ   

17.30 – 20.00 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE921 พรอ้มความประทบัใจ 

21.30 – 00.05 น.   เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ และขอใหท้่านถงึบา้นอย่างปลอดภยั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออก

หรอืเข้ำประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้ส้ินและขอ

สงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้ส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของ

บริษทั*** ในกรณีเกิดเหตสุุดวิสยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อบุติัเหต ุภยั

ธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขดั หรอืส่ิงของสญูหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิด

ขึน้อยู่เหนือกำรควบคมุของบริษทั และเจ้ำหน้ำท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำร

ท่องเท่ียวท่ีระบใุนโปรแกรม ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกรอ้งค่ำเสียหำย วำ่ด้วยกรณีใดๆ

ทัง้ส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใช้จำ่ยท่ีลูกค้ำและบริษทัจำ่ยไปแล้ว 
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อตัรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่
เสริม
เตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

มีนำคม : 3-6 , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 ,12-15 

17-20 , 18-21 , 19-22 , 24-27 

เมษำยน : 16-19 , 21-24 , 22-25 , 23-26 , 28-1 พ.ค. 

พฤษภำคม : 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.- 

มีนำคม : 2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 25-28 

เมษำยน : 17-20 , 20-23 , 24-27 , 27-30 , 29-2 พ.ค. ,30-3 พ.ค. 

พฤษภำคม : 1-4 , 4-7 , 8-11 , 11-14 , 15-18 ,18-21 , 19-22 , 22-25 

,25-28 , 29-1ม.ิย. 

15,600.-/คน 

มีนำคม : 1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 26-29 

เมษำยน : 18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29 

พฤษภำคม : 2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 , 23-26 , 24-27 , 30-2ม.ิย. , 31-

1ม.ิย. 

15,900.-/คน 

เมษำยน : 15-18 16,600.-/คน 

พฤษภำคม : 16-19 16,900.-/คน 

เมษำยน : 14-17 

พฤษภำคม : 17-20 
19,900.-/คน 

เมษำยน : 11-14 20,900.-/คน 

เมษำยน : 12-15 , 13-16 22,900.-/คน 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองท่ีนัง่  
1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ทา่นละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
2. สว่นทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด      
รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าทา่นสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
หมำยเหต ุ: ขอสงวนสิทธ์ิรำคำโปรโมชัน่ส ำหรบั 
1. ลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วตวัจรงิ ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้  
2. ลกูคา้ทีเ่คยเดนิทางท่องเทีย่วประเทศเกาหลใีตแ้ลว้เท่านัน้ (อา้งองิพาสปอรต์เก่าได)้ 
3. ลกูคา้ทีไ่ม่เคยเดนิทางเขา้เกาหลใีต ้ลกูคา้ตอ้งมวีนัออกพาสปอรต์ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง (กรณีลกูคา้มเีล่มเก่าสามารถ

น าแสดงกบัเจา้หน้าที)่ 
หมำยเหต ุ:กรณีลูกค้ำท่ีพำสปอรต์ใหม่หรอืสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่เดินทำงกลบัพรอ้มคณะ ขออนุญำติใช้รำคำเตม็ ณ วนัเดินทำง 
เท่ำนัน้) 
รำคำน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (กรณีมกีารเคลมประกนัเอกสารขอเป็น

ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
รำคำน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่

นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
- ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) ส าเนา

ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเอง
เท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารทีท่าง
ทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
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กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี ) ช่วงเทศกาลไม่สามารถ
ยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 
Flight,Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

หมำยเหต ุ
- จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 3,000 

บาท) 
 - เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นส าคญั 
- สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หาก

หนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ภยั

ธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาทของ
ตวันกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
- การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 

น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
- มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทัก ากบั

เท่านัน้ 
- หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนั

ปญัหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 

- ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
- หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 

CONFIRM ใหไ้ด ้
- ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
- ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
- ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
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- เมื่อท่ำนตกลงช ำระเงินไมว่่ำทัง้หมดหรอืบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือวำ่ท่ำนได้ยอมรบัในเง่ือนไข ข้อตกลง

ต่ำงๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 
 
 
   
 

  

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบุในรายการขา้งตน้ 
หากมขีอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าทีก่่อนท าการจอง 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บแจง้เตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้ และจากสายการบิน เร่ืองผู ้

แอบแฝงมาเป็นนกัท่องเท่ียว แต่ไปดว้ยวตัถุประสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั้นตั้งแต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 

โปรแกรม BUSAN PLUS + ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนัเพื่อใหลู้กคา้ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน 

(5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลูกคา้เป็นนกัท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตาม

โปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรับเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกคา้ปฎิบติัตามเง่ือนไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลุกคา้ไม่ผา่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทั้งท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หนา้ท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนในระหวา่งถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศ
ไทย 

ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้  าระเองทั้งหมด 
หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัร์ไม่มี

นโยบายใหค้ณะรอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเขา้เมือง หากสามารถผา่นเขา้เมืองไดจ้ะตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง 

และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัร์ได ้เพื่อความเป็นระเบียบและคณะไดท้่องเท่ียวอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไม่

สะดวก 


