
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 4 วนั 2 คืน 

DAY 2 : วดัแฮดง ยงกงุซา -  โบสถค์ริสต์จกุซอง – รถรางแคปซูลบลูไลน์แฮอนุแด – 

ชายหาดแฮอนุแด -ตลาดแฮอนุแดไนท์มารเ์กต็ 

DAY 3 :  เอเปค เฮาส ์– สะพานควงัอนัรี – โอรยุกโดสกายวอลค์ – ซงโดสกายวอลค์ - หมูบ่้านวฒันธรรมคมัชอน 

DAY 4 : ลอ็ตเต้ดิวต้ีฟรีปซูาน – ตลาดวอลค์ก้ิงสตรีทนัมโพดง - ปซูานทาวเวอร ์

 
 



21.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้
ผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอรส์ายการบิน สายการบิน JEJU AIR  (7C)  หนา้
เคานเ์ตอรเ์ช็คอิน …. ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข ......  โดยมีเจา้หนา้ที่จาก  
บรษิัทฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร      
**สายการบิน JEJU AIR  น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ท่าน/1ชิน้** 

01.10 น. น าทา่นเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเที่ยวบินที่ 7C2252 

(ขอสงวนสิทธ์ิการเลือกสายการบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึง่ มีบรกิารอาหารและเครื่องบนเครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 เดินทางถงึสนามบิน"กมิแฮ" หรือสนามบินปซูาน อินเตอรเ์นชั่นแนลแอร์

พอรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าที่สายพาน ออกมาพบกบั

ผูน้  าทวัรเ์พื่อท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรยีมตวับรเิวณจดุนดัพบ

เพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

 

เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลี แลว้น ำท่ำนตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตาม

นโยบาย และกฏระเบียบการเขา้ประเทศ ท่ีสนามบินนานาชาติอนิชอน หลงัจากนัน้

พาท่านเชคอินเขา้โรงแรมที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง 

 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิ เมนขูึน้ชื่อเมืองปซูาน ทเวจี-กุกบับ เป็นซุปน า้ขา้ว ตวัน า้ซุปจะเป็นสี

ขาว หอม หวาน ใส่เนือ้หมทูี่ผ่านการน่ึงจนนุ่ม เป่ือย ในน า้ซุปก็จะมีผกั ตน้หอมยกัษ์ เวลา

รบัประทานปรุงรสดว้ยซอสโคชจูงั เซอจุงั รสชาติจะละมนุลิน้ ทานคู่กบัขา้วสวย เครื่องเคียงตา่ง 

อาทิ กิมจิผกักาด กิมจิหวัไชเทา้ 

 

วนัแรกของกวนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู   

วันทีส่องของกำรเดนิทำง     สนำมบนินำนำชำตกิิมแฮ - วดัแฮดง ยงกุงซำ -  โบสถค์ริสตจ์ุกซอง –  
                                     รถรำงแคปซูลบลูไลนแ์ฮอนุแด –ชำยหำดแฮอนุแด -ตลำดแฮอนุแดไนทม์ำรเ์ก็ต 

 



พาทกุท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซำ ตัง้อยู่บนชาย

ฝ่ัตะวนัออกเฉียงเหนือ ของเมืองปซูาน เป็นวดัที่สรา้งบน

เหล่าโขดหินรมิชายหาด ที่แตกตา่งไปจากวดัส่วนใหญ่ ซึ่ง

มกัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแหง่นีก้่อตัง้โดย พระผู้

ยิ่งใหญ่ซึ่งมีนามวา่ พระนาองซูโดซา ซึง่เป็นท่ีปรกึษาของ

กษัตรยิค์งมินวงัแห่งโครยอ เมื่อทกุท่านเดินเทา้เขา้สู่วดั

แห่งนี ้จากประตซูุม้มงักรสีทองอรา่ม เดินผ่านอโุมงค์

ขนาดเล็ก ไปสู่บนัไดหิน 108 ขัน้และโคมไฟหิน ซึ่งเป็นจดุส าหรบัชมววิ และความงดงามของทอ้งทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดิน

ต่อลงไปสู่บรเิวณซึง่เป็นท่ีประดษิฐานของ พระพทุธรูปศกัดิ์สิทธ์ิองคสี์ด า ซึง่ตัง้ตระหงา่นอยู่บนโขดหิน และมีทอ้งทะเลกวา้ง

เป็นฉากหลงัและเมื่อคณุเดินไปตามสะพานที่ทอดยาว และน าพาคณุเขา้สู่บรเิวณภายในของวดั ซึง่ประกอบไปดว้ยวิหารและ

ศาลา ท่ีเรียงรายลดหลั่นกนัไปตามโขดหิน โดยบรเิวณดา้นหนา้ของวิหารหลกั มีเจดียห์ินสงู 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตวั เป็น

สญัลกัษณข์องความสนกุ, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนีภ้ายในวดั ยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอมิ, พระสงักจัจายน์

องคสี์ทองอรา่ม, ศาลเจา้ และพทุธสถานอื่นๆ อีกหลายแห่ง 

พาทกุท่านเดินทางสู่ โบสถค์ริสตจ์ุกซอง เป็นโบสถส์ครสิตจกัรรมิทะเลที่ไดช้ื่อว่า 

สวยที่สดุในปซูาน โบสถแ์ห่งนีไ้ดร้บัการประดบัประดาตกแต่งทัง้ภายในและ

ภายนอกอยา่งวิจติรงดงามตระการตา ดา้นศิลปกรรมแนวผสมผสานของ

สถาปัตยกรรมแบบยโุรปและเกาหลีที่ลงตวั ทรงคณุค่าทัง้ทางดา้น ศิลปะ และ

ดา้นจติใจ และโดดเด่นดว้ยท าเลที่ตัง้ววิทิวทศันแ์วดลอ้มของธรรมชาตซิึ่งโอบลอ้ม

ดว้ยทอ้งทะเล ในบรรยากาศชิลล ์ๆ ที่คลาสสิคแบบสดุ ๆ มีโขดหินลกัษณะแปลก

ตา พิกดัแหง่ความสวยงามทัง้ทางสายตา จิตใจ และคณุค่าทางวฒันธรรม ตอ้งยกใหท้ี่นี่ 

พาท่านสมัผสัประสบการณใ์หม่ กบัการนั่งสกำยแคปซูล บนรำงรถไฟลอยฟ้ำ 

เลียบทะเลแฮอุนแด  เมืองท่าอนัดบั1ของประเทศเกาหลีใต ้ตวัแคปซูลหน่ึงคนั

จะนั่งได ้4ทา่น แต่ละแคปซูลก็จะมีสีสนัสดใส น า้เงิน แดง เหลือง เขียว แล่น

สลบัๆกนัไป สีสวยตดักบัทอ้งฟา้ แล่นคู่ขนานกบัรถไฟชมทะเลดา้นล่าง ระหว่างนั่ง

ในแคปซูลท่านจะไดช้มววิเมืองปซูานไดท้ัง้ซา้ยและขวา แคปซูลจะแล่นชา้ๆใหเ้รา

ไปชื่นชมความงาม ของวิวทะเล และวิวตวัเมือง ถือว่าเป็นท่ีเที่ยวเปิดใหม่ล่าสดุ ที่

น่าไปเที่ยวมากๆเลยทเีดียว 

 

 

 



 จากนัน้พาทกุท่านเดินทางไป ชำยหำดแฮอุนแด ป็นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ 

ในเมืองปซูาน ชายหาดแฮอนุแดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลมุพืน้ท่ีกวา่ 

58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานท่ีส าหรบัจดักิจกรรมทางวฒันธรรม และงาน

เทศกาลต่างๆ ตลอดทัง้ปี  ชายหาดแห่งนีจ้ึงมกัเป็นท่ีนยิม ส าหรบันกัท่องเที่ยวในช่วง

ฤดรูอ้น ในระหวา่งเดือนมถินุายน ถึงเดือนสิงหาคมของทกุๆ ปี 

จากนัน้พาทกุท่านเดินทาง ตลำดแฮอนุแดไนทม์ำรเ์กต็ เป็นตลาดที่ตัง้อยู่ใกลก้บั

ชายหาด ภายในตลาดแห่งนีส้ะอาด และมีรา้นคา้พรอ้มปา้ยสญัลกัษณท์ี่มมีาตรฐาน 

ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ที่จ  าหน่ายผลิตภณัฑห์ลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รา้นอาหาร

ทะเลสดๆ, แผงขายอาหาร, อาหารแบบสตรีทฟู้ด รา้นอาหาร และรา้นคา้จ าหน่ายขนม

ทอ้งถิ่น 

 

อิสระอำหำรเย็น ถงึเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ หรือ

รบัประทานเมนเูกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสั

ประสบการณใ์หม่ๆ ไมว่่าจะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีน่าตื่น

หตูื่นตา 

ทีพั่ก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทียบเท่ำ) 

 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

 พาทกุท่านเดินทาง Nurimaru APEC House (หอประชมุสดุยอดผูน้  าเอเปค นู

รีมารู) ซึง่เป็นหอประชมุที่มี รูปแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดัง้เดมิของเกาหลี 

ผสมผสานกบัความทนัสมยัไดอ้ย่างลงตวั ท าใหม้ีชื่อเสียงในระดบันานาชาติ 

และเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่องเที่ยว ท่ีมีชื่อเสียงในเมืองปซูาน ค าวา่ Nurimaru 

APEC House เป็นการผสมผสานระหว่างค าภาษาเกาหลี นรูี (Nuri) ซึ่ง

หมายถึงโลก, ค าว่ามารู (Maru) หมายถึงปกติ และค าวา่เอเปคเฮาส ์(APEC 

House) ซึ่งมีความหมายโดยรวมคือ บา้นท่ีผูน้  าโลกมาพบกนั เพื่อจดัการประชมุเอเปค 

 

วันทีส่ำมของกำรเดนิทำง  เอเปค เฮ้ำส ์– สะพำนควังอันรี – โอรยุกโดสกำยวอลค์ – ซงโดสกำยวอลค์ - หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัม
ชอน 

 



  พาท่านเที่ยวชำยหำดสะพำนควังอนัรี เป็นสะพาน2ชัน้ขา้มทะเล ท่ีสดุ

อลงัการของปซูาน เมืองท่าอนัดบั1ของประเทศเกาหลีใต ้ความยาวของสะพาน 

6500 เมตร ถือเป็นสะพานท่ียาวเป็นอนัดบั2 ของประเทศ รองจากสะพานอิน

ชอน เปิดใชง้านเมื่อปี2002 ตอ้นรบัการเป็นเจา้ภาพ Asian Games ชายหาด

เป็นทรายขาวละเอียด น า้ทะเลสีสวย วิวงดงาม รวมถงึรา้นกาแฟ คาเฟ่นา่รกัๆ 

ใหท้่านไดเ้ชคอิน ถา่ยรูป 

พาท่านรบัประทานอาหารเย็นเมนูหมูย่ำงเกำหลี ที่รา้นMyeong Ryun 

Jinsagalbi เป็นรา้นท่ีโด่งดงัระดบัต านาน มเีฟรนไชส ์หมคูลับี หมกัซอส อรอ่ย 

รสชาติกลมกล่อม พรอ้มเครื่องเคยีง กิมจิ ผกัสด เตมิไม่อัน้ อิ่มจใุจแน่นอน 

 

 

 พาทกุท่านเดินทางสู่ Oryukdo Skywalk (โอรยุกโดสกำยวอลค์) ตัง้อยู่บรเิวณพืน้ท่ีดัง้เดมิที่เรียกว่า “ซงึดมูลั” ซึง่เป็นจดุ

แบ่งระหวา่ง ทะเลตะวนัออกและทะเลใต ้ส าหรบัผูค้นทอ้งถิ่น จะเรียกที่แห่งนี ้

ว่า “ซงึดมูา” และเป็นท่ีรูจ้กักนัดีในชื่อว่า “ชลัลกแก” อยู่ที่เมืองปซูาน โอรยกุโด

สกายวอลค์ เป็นสะพานรูปเกือกมา้ ตัง้อยู่เหนือหนา้ผารมิทะเล สะพานมีพืน้

กระจกใส ซึ่งมคีวามยาว 15 เมตร และเสาเหล็กที่มีความสงู 35 เมตร โดยใน

ส่วนของพืน้กระจกจ านวน 24 แผ่นนัน้ ถกูเคลือบดว้ยแผ่นฟิลม์กนักระสนุ ที่มี

ความหนา 55.49 มิลลิเมตร ท าใหโ้ครงสรา้งของสะพาน มีความแข็งแรงและปลอดภยั เป็นจดุชมววิของชายทะเล และทิวทศัน์

ของเกาะโดยรอบ โดยเฉพาะวนัที่อากาศแจม่ใส จะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง เกาะแทมาโด หรือเกาะสชึมิะ ในประเทศญ่ีปุ่ น 

เลยทีเดยีว 

 พาทกุท่านเดินทางสู่ Songdo Skywalk (ซงโดสกำยวอลค์) ซึ่งมี

ความหมายในภาษาองักฤษวา่ ซงโดคลาวดว์อลค์เวย ์(Songdo Cloud 

Walkway) เป็นเสน้ทางเดินที่เป็นสะพาน ท่ีมีรูปรา่งโคง้คลา้ยกบัมงักร ทอด

ยาวเหนือน า้ทะเล บรเิวณรมิชายหาดซงโด โดยทางเดินมีความกวา้ง 2.3 เมตร 

และมีความยาวกวา่ 396 เมตร ทกุท่านสามารถเพลิดเพลิน กบัทิวทศันอ์นั

งดงามรอบๆ บรเิวณชายหาดซงโด ซึ่งคณุจะสามารถรูส้กึราวกบัวา่ คณุก าลงั

เดินอยู่กลางทะเล โดยมีบางส่วนของสะพานเป็นบรเิวณที่มีพืน้กระจกใส ท่ีคณุ

สามารถมองเห็น น า้ทะเลสีฟ้าครามดา้นล่างไดอ้กีดว้ย 

 

 



  พาทกุท่านเดินทางสู่ Gamcheon Culture Village (หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน) 

เป็นหมู่บา้นท่ีเกิดจากการตัง้รกราก ยา้ยถิ่นฐานของชาวเกาหลี ซึง่หนีภยัจากสงคราม

เกาหลี ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศยัอยูจ่นถึงปัจจบุนั ดว้ยลกัษณะการ

สรา้งบา้นเรือนผ่านถนนทกุสาย ที่เรียงรายไปตามแนวภเูขา จนเป็นขัน้บนัไดที่เป็น

ระเบียบ และดสูวยงามแปลกตา ไปกบัสีสนัท่ีสลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคา จงึ

กลายเป็นเอกลกัษณส์ าคญัของหมู่บา้นแห่งนี ้จนไดร้บัฉายาว่า “มาชปิูกชแูหง่ปซูาน” 

(Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตา ของหมู่บา้นแห่งนีแ้ลว้ ภายในหมู่บา้น

ยงัมีสถานท่ี และส่ิงอ านวยความสะดวก ซึง่ท าใหค้ณุเพลิดเพลิน ไปกบัการเดินท่องเที่ยวภายในหมูบ่า้น ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑ์

ขนาดเล็ก, รา้นศิลปะ, รา้นขายของที่ระลกึ, คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย 

อิสระอำหำรเย็น ถงึเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ หรือรบัประทาน

เมนเูกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แต่เป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสัประสบการณ์

ใหม่ๆ ไม่วา่จะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆที่น่าตื่นหตูื่นตา 

 

ทีพั่ก Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทยีบเท่ำ) 

 

อาหารเชา้ : รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

พาทกุท่านเดินทางสู่ ล็อตเตด้ิวตีฟ้รีปูซำน เป็นรา้นคา้ปลอดภาษีชัน้น าระดบัโลก 

และสถานท่ีส าหรบัการชอ้ปป้ิง ท่ีมีการบรกิารแบบครบวงจร ภายในมีรา้นบตูิก แบรนด์

ชัน้น ากว่า 50 รา้นคา้ และสินคา้ปลอดภาษี มีสินคา้หลากหลายประเภท ใหไ้ดเ้ลือกซือ้

เลือกหา ไดแ้ก่ น า้หอม, เครื่องส าอาง, สินคา้แฟชั่น, แว่นตา, แวน่ตากนัแดด, 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, ผา้ปทูี่นอน, ยาสบู, นาฬิกา และอ่ืนๆ อีกมากมาย 

น าทกุท่านเดินทางสู่ ตลำดตลำดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง (Nampodong) แหล่งช้

อปเมืองปซูาน แหล่งชอ้ปป้ิงอนัดบัตน้ๆที่ขาชอ้ปแหลกทัง้หลายรูจ้กักนัเป็นอยา่งดี 

เพราะยา่นนีถื้อเป็นศนูยร์วมแฟชั่นชัน้น าของหนุ่มสาวปซูาน และนกัท่องเที่ยวเลยก็วา่

ได ้หากอยากดเูทรนดก์ารแต่งตวั เหล่สาวหนา้เดง้ หรือจะมองหนุม่หนา้ใส มาที่นี่รบัรอง

ว่าไม่ผิดหวงัแนค่่ะ ถา้จะใหเ้ปรียบก็คลา้ยๆกบัยา่นสยามของบา้นเรานั่นเอง รวมถึง

อาหารฟดูสตรีท อาหารทอ้งถิ่นตา่งๆอกีเพียบ 

 

 

วันทีส่ี่ของกำรเดนิทำง  ลอ็ตเต้ดวิตีฟ้รีปูซำน – ตลำดวอลค์กิง้สตรีทนัมโพดง -  ปูซำนทำวเวอร ์- กรุงเทพฯ 
 



 พาทกุท่านเดินทางสู่ ปูซำนทำวเวอร ์ที่เป็นอีกหน่ึงแลนดม์ารค์ส าคญั ซึง่อยูใ่นบรเิวณ

ของ อทุยานยงดซูาน (Yongdusan Park) และเป็นสถานท่ีท่องเที่ยวยอดนิยมอกีแห่ง 

ส าหรบัการชมววิทิวทศัน ์ท่ีสวยงามทัง้ในยามกลางวนัและยามค ่าคืน ของเมอืงปซูาน ปู

ซานทาวเวอรถ์กูสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็นจดุชมววิ หอคอยสงู 120 เมตร เป็น

สถานท่ีส าหรบั การพกัผ่อนหย่อนใจซึง่แตกตา่งจากหอคอยอื่นๆ ที่มีหอสงัเกตการณ ์

เพื่อใชเ้ป็นหอส่งสญัญาณโทรทศันแ์ละวิทย ุบรเิวณชัน้ล่างของอาคาร ยงัมีในส่วนของ

แกลเลอร่ี และรา้นขายของที่ระลกึ รวมถงึงานหตัถกรรม แบบดัง้เดิมของเกาหลี 

 

 

อิสระอำหำรกลำงวนั ถึงเวลาที่รอคอยส าหรบัท่านท่ีตอ้งการความแปลกใหม่ หรือ

รบัประทานเมนเูกาหลีที่ไม่มีบรกิารในทวัร ์แตเ่ป็นเมนทูี่อยากทานมาก ท่านจะไดส้มัผสั

ประสบการณใ์หม่ๆ ไมว่่าจะเป็นวฒันธรรมเรื่องอาหาร การสั่งอาหาร และอื่นๆท่ีน่าตื่น

หตูื่นตา 

 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดินทางกลบัประเทศไทย สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจา้

หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอ านวยความสะดวก เพื่อส่งทกุทา่น

กลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ Flight : 7C2251 เวลา : 20.30-00.10 

 

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อก ำหนดและเงือ่นไข 

1. กำรส ำรองทีน่ั่ง 

• แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้ 10 ท่านขึน้ไป 

• การลงทะเบยีน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบรษิัทด าเนินการใหค้ดิคา่บรกิารรวมค่าสมคัร 500 

บาท(กรณีจองทวัรก์บัเราเทา่นัน้) 

 กำรช ำระเงนิ : 

• ช าระมดัจ า 50% และช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขัน้ต ่า 15 วนั 

• หากท่านใหบ้รษิัททะเบียนK-ETA ให ้กรุณาจองล่วงหนา้ขัน้ต ่า 14วนั และตอ้งมดัจ า 50%  (ผลอนมุตัิ ช าระส่วนท่ี

เหลือก่อนเดินทาง 15วนั หรือช าระทนัที / ผลไม่อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกัค่าลงทะเบียน+มดัจ าตั๋ว = 3,500 บาท) **** 

กรณีลกูคา้จองกระชัน้ชดิ บรษิัทจ าเป็นตอ้งออกตั๋วเพื่อป้องกนัท่ีนั่งหลดุ และผลK-ETAไม่อนมุตัิ คืนมดัจ าและหกั

ค่าลงทะเบียน+ตั๋ว = 5000บาท  

• หากจองทวัรก์่อนเดินทางนอ้ยกวา่ 7วนั ช าระเต็มเท่านัน้ 

• กรณีมดัจ า และไม่ช าระส่วนท่ีเหลือถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินไดท้กุกรณี 

กำรบริกำรตำมนโยบำยควบคมุโรคทีบ่ริษทัจัดกำรให้ : 

อตัราค่าบริการ BUSAN 4D2N 

พีเรียตเดินทาง 
ราคา

โปรโมชัน่ 
ราคาปกติ 

พกัเด่ียว
เพ่ิม 

มถิุนายน : 23-26 16,999 19,999 

5,000.- 
มถิุนายน : 30 – 3 ก.ค. 17,999 20,999 

กรกฏาคม : 7-10 18,999 21,999 

กรกฏาคม : 14-17 19,999 22,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 6,000.-      จอยกรุป๊ =6,000.- 



• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มลูที่ท่านใหม้า หากไม่ผ่านหรือไม่ไดร้บัการอนมุตัิ ไม่สามารถ

เรียกรอ้งคืนเงินและค่าบรกิารได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ก็ไม่สามารถเรียกรอ้งคืน

เงินไดเ้ช่นกนั ***ค่าสมคัรและบรกิาร 500 บาท 

• การลงทะเบยีน Q-Code ยกเวน้การกกัตวั ท่านตอ้งแสดงเอกสารภาษาองักฤษที่เชื่อถือได ้เช่น วคัซีนพาสปอรต์ และ

ไดร้บัวคัซีนขัน้ต ่าเข็ม2 ไม่เกิน 180วนั (ยกเวน้ Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180วนั) หากเป็นเข็มบสูเตอร ์ตอ้งก่อน

เดินทาง 14วนั ***ไม่มีคา่ใชจ้า่ย 

• การลงทะเบยีนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินกิมแฮ ***ทา่นตอ้งช าระเองตอนตรวจ ราคา 80,000-120,000 

วอน 

• การลงทะเบยีน Thailand Pass เพื่อกลบัเขา้ประเทศไทย ***ไม่มคี่าใชจ้า่ย 

หมำยเหตุ : 

• ท่านตอ้งยื่นผลตรวจโควิด ATK ก่อนขึน้เครื่อง 24 ชั่วโมง  กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด สามารถยา้ยวนัเดินทาง

เฉพาะท่านท่ีติดโควดิมเีอกสารจากทางโรงพยาบาล หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ หรือยกเลิกสามารถรีฟันคืนไดเ้ฉพาะคา่ตั๋ว

ตามกฏสายการบินเท่านัน้ 

• ท่านอื่นในคณะหากตอ้งการยกเลิก หรือยา้ยวนัจะตอ้งมีคา่ใชจ้า่ยตามเงื่อนไขปกติ (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถยกเลิกได)้ 

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเทา่นัน้ หากเป็นตา่งชาตมิีคา่ใชจ้า่ยเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเงื่อนไขการเขา้

ประเทศเกาหลีใต ้

2. กำรยกเลกิกำรเดินทำง 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัคา่ใชจ้า่ยตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ไดท้กุกรณี 

รำคำนีร้วม 

• ค่าตั๋วเครื่องบิน ไป-กลบัพรอ้มคณะ(JEJU AIR) 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแหง่ที่มี 

• ค่าอาหารมือ้เชา้ที่โรงแรม 

• ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคนืตามระบใุนโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ท่าน) 



• ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิน้ 

• ค่าหวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัรไ์ม่บินขึน้ไป

พรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

• ค่าประกนัอบุตัเิหตรุะหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 

รำคำนีไ้ม่รวม 

• ค่าลงทะเบียน K-ETA 

• ค่าตรวจ PCR ที่สนามบินกิมแฮ และที่อื่นๆ(หากใช)้ 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคเุทศกท์อ้งถิ่น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

• ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกนิก าหนด 

• ค่าใชจ้า่ยส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, คา่มินิบารโ์รงแรม, ค่าซกัรีด, ค่าอาหารและเครื่องดืม่นอกเหนือรายการ

ทวัร ์

• ค่าภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

• ค่าปรบั หรือค่าธรรมเนียมหากไมส่ามารถผ่านด่านตรวจคนเขา้เมอืง 

• กรณีท่านติดโควิทท่ีเกาหลีตอ้งเสียค่าใชจ้่ายค่ากกัตวัดว้ยตวัเอง 7วนั 

1. กำรผ่ำนดำ่นตรวจคนเข้ำเมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บรษิัทไมม่ีอ  านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้ง

จดัการเอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน และค่าใชจ้า่ยตา่งๆที่เกดิขึน้เองทัง้หมด 

2. หมำยเหต ุ

กรุณำอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจข้อตกลงด้ำนล่ำงโดยละเอียดก่อนท ำกำรจองทุกคร้ัง 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่

สามารถเดินทางได ้อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทและไม่สามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. บรษิัทมีสิทธ์ิในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ไดต้ามความ

เหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

3. บรษิัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



4. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 

เดินทางแลว้ 

5. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอบุตัิเหตทุี่เกิดจาก 

ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเอง ี

6. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตใุดๆ ไม่สามารถ

เปล่ียนแปลงวนั/ชื่อ หรือยกเลิกคนืเงินได ้

7. ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้

เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัท หากไม่มั่นใจ กรุณาติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อ

ยืนยนัเวลา และการเปล่ียนแปลงจากเหตสุดุวิสยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษิัทฯ เช่นกนั ไม่

สามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

9. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรบัผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ้ื่นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุกรณี 

10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบรษิัทไม่สามารถการนัตี ท าไดเ้พยีงรีเควสใหไ้ด้

เท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยูก่บัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้

11. มคัคเุทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร ์ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผู้

มีอ  านาจของบรษิัทฯก ากบัเท่านัน้ 

12. ทางคณะทวัรไ์ม่มีอ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางจากสนามบิน

หลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธ์ิในการรว่มเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการ

ผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรบัผิดชอบการเดินทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าใชจ้า่ย หรือรีฟันค่าทวัร/์ค่าอาหารที่ไม่ไดเ้ขา้รว่มกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทต่อวนั เพื่อ

รกัษาตั๋วขากลบั มิเช่นนัน้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพื่อ

ความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ทา่นไดซ้ือ้มา 

15. ถา้ลกูคา้ตดิโควิทท่ีเกาหลี จะไมส่ามารถรีฟันค่าทวัรไ์ดท้กุกรณี (และท่านตอ้งช าระค่ากกัตวั/ค่าโรงพยาบาลเอง

ทัง้หมด) 

เม่ือท่ำนตกลงจองช ำระเงนิไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วน ทำงบริษัทฯจะถือว่ำท่ำนได้ยินยอม และยอมรับใน
ข้อก ำหนด เงือ่นไข และข้อตกลงต่ำงๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 


