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TIME TO BUSAN ทวัรป์ซูาน-แทก ู5 วนั 3 คนื 

เช็คอนิปซูาน ซานโตรนิแีหง่เกาหล ีหมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน ปซูานทาวเวอร ์วดัแฮดงยงกงุซา  

อาคารนูรมิาร ูตลาดปลาจากลัซ ีชอ้ปป้ิงที ่Lotte premium outlet และ ถนนนัมโพดง  

เทีย่วเมอืงแทก ูหมูบ่า้นอซกล หอคอยแทก ู83 Tower ไหวพ้ระวัดดงฮวาซา ชอ้ปป้ิงทีถ่นนทงซองโน 

พัก ปซูาน 2 คนื แทก ู1 คนื พรอ้มลิม้ลองอาหารเกาหลรีสชาตติน้ต าหรับแดนกมิจ!ิ! 

 

Optional tour อสิระน่ัง SKY CAPSULE สสีนัสดใสบนรางรถไฟลอยฟ้าววิชายหาดแฮอนึแด 

Optional tour ตะลยุเครือ่งเลน่ทีต่ืน่เตน้และหวาดเสยีว ที ่Lotte World Adventure Busan 

 Optional tour น่ัง Cable car Crystal cruise ชมววิเมอืงสวยๆ ขา้มชายหาดซงโด 

 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR BUSAN (BX) 

น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.  
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วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก 

(บาท) 

พักเดีย่วเพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

20-24 พฤศจกิายน 65 16,888  

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2 ปี 

ราคา 4,500  บาท) 

 

 

 

 

 

5,500 

25  

27 พฤศจกิายน – 

01 ธันวาคม 65 

16,888 25  

10-14 ธันวาคม 65 17,888 25  

17-21 ธันวาคม 65 17,888 25  

23-27 ธันวาคม 65 19,888 25  

29 ธันวาคม 65 – 

02 มกราคม 66 

25,888 25  

30 ธันวาคม 65 – 

03 มกราคม 66 

25,888 25  

 

 FLIGHT:  

DEPARTURE :        BX726   BKK-PUS   23.10-06.20   

RETURN          :       BX725   PUS-BKK   17.00-21.00      

 

 

 

 

19.30 น. พรอ้มกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศขาออกชัน้ 4  เคาท์

เตอร ์สายการบนิ AIR BUSAN (BX) โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้น

เอกสารตดิแท็กกระเป๋า 

23.10 น. น าท่านเดนิทางออกสู ่เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR BUSAN (BX) เทีย่วบนิที ่

BX726 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  วนัทีห่นึง่  ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ
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06.20 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2

ชัว่โมง กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) น าทา่นผา่นพธิตีรวจคน

เขา้เมอืงและศลุกากร   

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงแทกู (Daegu) เป็นเมอืงทีอ่ยู่ทางใตข้องประเทศเกาหลใีต ้ลอ้มรอบดว้ย

ขนุเขาและธรรมชาตอินัสวยงาม เป็นมหานครใหญอ่นัดับ 3 ของเกาหลใีต ้ 

 

เดนิชม หมูบ่า้นอซกล (Otgol hanok village) หมูบ่า้นโบราณทีม่อีายกุวา่ 400 ปีของตระกลูอายเุกา่แกท่ีช่ ือ่

ตระกลูชอยหรอืชเว (Choi) ซึง่สบืเชือ้สายมาจากกลุ่มการปกครองกวังจองพ่าท ทีย่า้ยมาอาศัยอยูร่วมกันใน

หมูบ่า้นแห่งนี้ หมูบ่า้นนี้ต่างจากหมูบ่า้นโบราณอืน่ๆ คอื ทีย่ังมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิ ท าใหเ้ห็นถงึวถิชีวีติความ

เป็นอยู่ของคนที่นี้ ทางเดินบางจุดมีระยะทางกว่า 2-3 กโิลเมตรดว้ยการผสมผสานกันอย่างลงตัวของ

บา้นเรอืนแบบดัง้เดมิของเหลา่ขนุนาง ดมูเีอกลักษณ์มากเลยทเีดยีว  

 

จากนัน้พาทกุทา่น ถา่ยภาพดา้นหนา้ 83 TOWER หรอื หอคอยแทก ูเดมิใชช้ือ่วา่ Woobang Tower ตัง้อยู่

ใน สวนสนุก E-World หอคอยแดกมูคีวามสงู 202 เมตร มรีูปทรงแปดเหลีย่มอันเป็นเอกลักษณ์ (ค่าทัวรไ์ม่

รวมคา่ลฟิตข์ึน้หอคอยแทก)ู  

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง  (มือ้ที1่) บลูโกก ิหรอืเนื้อยา่งหรอืเนื้อผัดสไตลเ์กาหล ีเอกลักษณ์อยูต่รงเนื้อที่

หมกัดว้ยสาลีแ่ละน ้ามนังาจนหอมและนุ่มเขา้เนือ้ ยา่งจนสกุแลว้กนิหอ่กบัผักและน ้าจิม้ 

  

วนัทีส่อง ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู-ิ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ – เมอืงแทก-ู หมูบ่า้นอ

ซกล – 83 TOWER – วดัดงฮวาซา – ถนนดงซองโน     อาหาร เทีย่ง,เย็น                                                                                                                     
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พาทกุทา่น เยีย่มชม วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) วัด

เกา่แกอ่ายกุว่า 900 ปี โดยมไีฮไลทเ์ป็น พระพุทธรูปยนืขนาด

ใหญ่, Seolbeopjeon Hall, Daeungjeon Hall และ 

Bongseoru Pavilion นอกจากนี้ บรเิวณดา้นหนา้บันไดยังมไีข ่

3 ใบ ทีเ่ชือ่กนัวา่เป็น ไขน่กฟีนกิซ ์หากไดแ้ตะไขค่รบทัง้ 3 ใบ

และขอพรจะท าใหส้ ิง่ทีป่รารถนาเป็นจรงิ 

 

จากนัน้พาทกุทา่นอสิระชอ้ปป้ิง ถนนดงซองโน (Donsongno Street) แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ชี ือ่เสยีงทีส่ดุในแท

ก ูแถมยังใหญ่กว่ายา่นเมยีงดง (Myeongdong) ทีก่รุงโซลกว่า 5 เท่า เป็นทีต่ัง้ของหา้งสรรพสนิคา้ชือ่ดัง 

รวมถงึรา้นคา้ รา้นอาหารมากมาย เมอืงแดก ูไมใ่ชเ่มอืงหลวง ดังนัน้คนทีม่าเดนิชอ้ปป้ิง สว่นมากจะเป็นคน

ทอ้งถิน่ เวลาเดนิชอ้ปป้ิง ก็จะไมพ่ลกุพลานเหมอืนในกรงุโซล เดนิเลอืกซือ้สนิคา้กนัไดแ้บบสบายๆ 

 

เย็น   รับประทานอาหารเย็น  (มือ้ที2่) เมนูจมิดัก (Jimdak) หรอื ไก่อบซอี ิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี

พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า ทานกับขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึ

เครือ่ง 

ทีพ่ัก :  Encore Hotel 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที3่) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่ เมอืงปซูาน (Busan) หรอืออกเสยีงอกีอยา่งว่า พูซาน เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ด

ในเกาหลีรองจากกรุงโซล ลอ้มรอบไปดว้ยทัศนียภาพที่มเีทือกเขาสูง และแม่น ้าต่าง ๆ ที่สวยงาม 

อากาศทีน่ีด่มีากท าใหเ้หมาะกบัการมาทอ่งเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี และบา้นเมอืงยังมสีสีันสวยงามแปลกตา

อกีดว้ย  

 

พาทุกท่านชอ้ปป้ิง ศูนยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์ังเกาหล ีเชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, 

SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ในราคาพเิศษ เนื่องจาก ซงโด สกายวอลค์ Songdo Sky walk ปิด

ปรับปรุงสะพาน จงึขอเปลีย่นพาทุกท่านไปบรเิวณ The Songdo marine cable car  หลังจากเปิด

บรกิารมานานกวา่ 29 ปี ก็ไดรั้บการปรับปรงุใหมห่มดและไดเ้ปิดตัวอกีครัง้ในวันที ่21 ม.ิย. 2560 โดยใช ้

  วนัทีส่าม  เมอืงแทก ู- เมอืงปซูาน – ศนูยร์วมเครือ่งส าอางแบรนดด์งัเกาหล ี- OPTIONAL TOUR The 

Songdo marine  cable car –  หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - ปซูานทาวเวอร ์– อาคารนรู ิ

มาร ู-  OPTIONAL TOUR รถไฟจิว๋สกาย แคปซูล – ตลาดแฮอนึแด   

               อาหาร เชา้,เทีย่ง                                                                                                                 

              

 



Page 5 of 14 

 

 

 

ชือ่ใหมว่่า Busan Air Cruise ตัง้อยูท่ีบ่รเิวณหาด Songdo และในจุดนี้ ซงโด สกายวอลค์ (Songdo 

Skywalk) เช่นกัน ถอืเป็นจุดชมววิทีเ่ปิดใหม่ในปูซาน ซึง่ก าลังเป็นทีน่ยิมอย่างมาก เพราะเป็นทีใ่ห ้

นักท่องเทีย่วสามารถน่ังกระเชา้ชมววิเมอืงและทะเลไดจ้ากมุมทีไ่ม่เคยมมีาก่อนในปซูาน แถมทีน่ี่ยังมี

กระเชา้ทีเ่ป็นพืน้กระจกใส สามารถมองทะลุไดร้อบทุกทศิทาง ท าใหม้องเห็นววิได ้360 องศา กระเชา้ 

Busan Air Cruise มใีหเ้ลอืกน่ัง 2 แบบ แบบธรรมดาพืน้ทบึ และ แบบ Crystal Cruise พืน้ใส สถานี

ปลายทางดา้นบนเป็นจุดชมววิ รอบๆดาดฟ้าแห่งนี้ก็มงีานศลิปะไวใ้หทุ้กท่านถ่ายรูปไดห้ลายจุด (ราคา

ทัวรไ์มร่วมค่า cable car โดยราคา Crystal cruise ราคาประมาณ  25,000 WON 2 เทีย่วทัง้ ไป-กลับ 

สามารถแจง้กบัไกดไ์ด ้ณ วันเดนิทาง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่าน เดนิชม หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน  Gamcheon Culture Village หรอื ซานโตรนิี

แหง่เกาหล ีหมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอนเป็นหมูบ่า้นทีม่คีวามโดเดน่และเกา่แก ่ตัง้อยูบ่นเขามบีรรยากาศด ี

อาคารในหมูบ่า้นรับการตกแต่งอย่างมสีสีันดูมชีวีติชวีา เป็นอกีทีเ่ทีย่วหนึง่ทีค่วรไป หา้มพลาด เพราะ

เป็นทีส่วยสุดๆ ดว้ยบา้นเรอืนและอาคารต่างๆ ที่พรอ้มใจกันทาเป็นสพีาสเทล ท าใหม้คีวามสวยงาม

แปลกตา ทัง้ยงัเป็นอกีหนึง่แลนดม์ารค์มชีือ่เสยีงของประเทศเกาหลอีกีดว้ย อสิระใหทุ้กทา่นถา่ยภาพ

ตามอธัยาศยั 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง  (มือ้ที4่) บเูดชเิก Budae Jjigae หมอ้ไฟเกาหล ีประกอบดว้ยเสน้บะหมีก่ ึง่

ส าเร็จรปูเกาหล ีเนือ้สตัว ์และผักมากมาย รสชาตจิดัจา้นแบบเกาหลแีท ้ๆ  ผสมผสานกบัวตัถดุบิสมยัใหม ่

เมนูนีก้็เลยยงัคงไดรั้บความนยิมอยูอ่ยา่งตอ่เนือ่ง 

 พาทกุทา่นถา่ยภาพดา้นหนา้ ปซูานทาวเวอร ์Busan Tower หนึง่ในแลนดม์ารค์แหง่เมอืงปซูาน เป็น

จดุชมววิทีส่งู 120 เมตร ของเมอืงปซูาน (ไมร่วมคา่

ลฟิทข์ึน้ปซูานทาวเวอร)์  

 

พาทกุทา่นเดนิชม อาคารนูรมิาร ูAPEC Nurimaru 

House เป็นอาคารรปูทรงกลมดไีซนแ์ปลกตัง้อยูร่มิ

ทะเล  สรา้งขึน้เพือ่ใชใ้นการจัดงานประชมุผูน้ า APEC 

(APEC Summit) ทีน่ีข้ ึน้ชือ่เรือ่งความสวยงามของววิ

ทวิทศัน ์ปัจจบุนัใชเ้ป็นศนูยป์ระชมุนานาชาตใินวาระ

ตา่ง ๆ รวมทัง้จัดแสดงผลงานทีส่ะทอ้นถงึวัฒนธรรม

ดัง้เดมิของประเทศเกาหล ีอาคารนูรมิาร ูเอเปคแหง่นี้

มไีฮไลทอ์ยูท่ีร่ะเบยีงชมววิบรเิวณชัน้ 3 ซึง่หันหนา้

เป็นมมุกวา้งออกไปทางทะเล ท าใหม้องเห็นเกาะออ

ยคุโด และสะพานควังกนั ทีส่วยงามไดอ้ยา่งชดัเจน

อยูใ่กลก้บัชายหาดแฮอนึแด 

 

 OPTIONAL TOUR อสิระใหท้า่นเลอืกตามอธัยาศยั  

 SKY CAPSULE 

  

พาท่านไปตืน่ตาตืน่ใจกับ รถไฟจิว๋สกายแคปซลู อัน

โดง่ดัง  

 Sky capsule Haeundae Blue Line Park อกีหนึง่

กจิกรรมยอดฮติแหง่ใหมท่ีด่ังไปทั่วโซเชยีล สายคอน

เทนทห์า้มพลาด เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตลม์นิมิอล 

ที่มสีสีันสดใส โดยจะมีทัง้หมด 4 ส ีคือ สเีหลือง สี

เขยีว สนี ้าเงนิ สแีดง  เป็นสสีันทีถ่่ายรูปออกมาแลว้ ก็

คอืตัดกบัทอ้งฟ้าสวยๆ ไดด้มีากๆ ซึง่ต่อหนึง่คันรถนัน้ 

จะสามารถโดยสารไดม้ากสุด 4 คน วิ่งอยู่บนราง

รถไฟรมิทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นไดท้ัง้ววิ

เมือง แลนด์มาร์คสวยๆ ของปูซานอย่าง สะพาน 

Gwangan สะพานทีย่าวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ 
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ประภาคารต่างๆ และววิ ชายหาดแฮอนึแด Haeundae beach ชายหาดทรายขาว เป็นชายหาดทีส่วย

และมชีือ่เสยีงทีส่ดุแหง่หนึง่ในเกาหลใีต ้ชายหาดทรายละเอยีด ยาว 1.5 กม. และยงัเป็นเป็นสถานทีจ่ัด

งานเทศกาลตา่งๆตลอดทัง้ปี เป็นภาพของบรรยากาศทีห่าไมไ่ดจ้ากทีไ่หนแน่นอนค่ะ เรยีกไดว้่าถา้มาปู

ซานและไม่ไดม้าที่นี่ ก็เหมอืนมาไม่ถงึน่ันเอง (ราคาค่าทัวร์ไม่รวม สกายแคปซูล Sky Capsule 

Haeundae Blue Line Park โดย 1 เทีย่ว ราคาประมาณ 22,000 WON หากทา่นใดสนใจสามารถซือ้ตั๋ว

ทีส่ถานรีถไฟจิว๋ไดเ้ลย)  

 

พาท่านชอ้ปป้ิงที ่ตลาดแฮอนึแด (Haeundae Market) เป็นตลาดทีต่ัง้อยูใ่กลก้ับชายหาด เพยีงแห่ง

เดยีวของประเทศเกาหลใีต ้โดยตลาดอยูใ่กลช้ายหาดแฮอนึแด ภายในตลาดแห่งนี้สะอาด ประกอบไป

ดว้ยรา้นคา้ทีจ่ าหน่ายผลติภัณฑห์ลากหลายประเภท ไดแ้ก่ รา้นอาหารทะเลสดๆ, แผงขายอาหาร, 

อาหารแบบสตรทีฟู้ด รา้นอาหาร และรา้นคา้จ าหน่ายขนมทอ้งถิน่  

 

เย็น  อสิระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย   

ทีพ่ัก :   No.25 Hotel 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

 

พาทกุทา่นชอ้ปป้ิง ศนูยโ์สมรัฐบาล Ginseng center ซึง่รับรองคณุภาพจากรัฐบาล เป็นโสมทีอ่าย ุ6 ปี 

ซึง่ถอืว่ามคีุณภาพดทีีสุ่ด ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลถีอื

เป็นยาบ ารงุรา่งกายใหท้า่นซือ้เป็นของฝาก  

 

ศูนยส์มนุไพร Hogaenamu Herb รวมเป็นสมนุไพรทีม่สีรรพคุณ ชว่ยขับสารพษิตกคา้งต่างๆออกจาก

ตับอยา่งปลอดภยัเนือ่งจากเป็นสมนุไพรเกรดเอ มขีายเฉพาะในประเทศเกาหลเีทา่นัน้  

 

OPTIONAL TOUR อสิระใหท้า่นเลอืกตามอธัยาศยั สวนสนุก Lotte World Adventure Busan 

ล็อตเตเ้วลิด ์แอดเวนเชอร์ ปูซาน (เปิดตัวในปี 2022) การต่อยอดความส าเร็จของสวนสนุก Lotte 

World Seoul ในกรุงโซล ทีเ่ปิดมาตัง้แต่ปี 1989 โดยสวนสนุกแห่งใหมน่ี้มพีืน้ทีใ่หญ่กว่า สวนสนุก 

Lotte World ในกรุงโซลถงึ 4 เท่า มเีครือ่งเล่นทีน่่าตืน่เตน้มากมาย เชน่ รถไฟเหาะตลีังกาวิง่ดว้ย

ความเร็วสงู ชงิชา้หมนุขนาดยกัษ์ ตน้ไมพ้ดูไดท้ีจ่ะมเีด็กๆมาน่ังฟังนทิานกนั ปราสาท Lorry Castle เป็น

  วนัทีส่ ี ่  ศนูยโ์สมรฐับาล - ศนูยส์มนุไพร Hogaenamu – Optional tour สวนสนกุล็อตเตเ้วลิด ์แอดเวน

เชอร ์ปซูาน – วดัแฮดงยงกงุซา - Shinsegae Duty Free - ตลาดปลาจากลัซ ี– ถนนนมัโพดง 

   อาหาร เชา้, เทีย่ง    

              

 

https://www.jointtravel.com/category/south-korea-travel-information/
https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/haeundae-beach.html/
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เสมอืนจดุศนูยก์ลางสวนสนุก สญัลักษณ์ของ ทีน่ีค้อื Lotty และ Lorry การต์นูแรคคนู ซึง่เป็นสญัลักษณ์

ของสวนสนุกแหง่นี ้และจดุยอดฮติ คอื น ้าพ ุLotty & Lorry หนา้ปราสาท Lorry Castle น่ันเอง (คา่ทัวร์

ไมร่วมบัตรค่าเขา้สวนสนุก Lotte world Adventure Busan สามารถซือ้หนา้งานไดใ้นราคาประมาณ 

28,000 WON) หากท่านใดไมเ่ขา สวนสนุก Lotte World Adventure Busan สามารถอสิระชอ้ปป้ิงที่

เอาทเ์ล็ทใกลเ้คยีง  

 

จากนัน้พาทกุทา่น ไหวพ้ระขอพรที ่วัดแฮ

ดงยงกุงซา Haedong Yonggungsa 

Temple เป็นวัดพทุธทีเ่กา่แกแ่ละมชีือ่เสยีง

มากของเมืองปูซาน สรา้งขึน้เมื่อปี ค.ศ. 

1376 โดยวิหารหลักของวัด ถูกสรา้งขึ้น

ใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และตัง้อยู่บนเขารมิ

ทะเล ในชว่งเทศกาลปีใหม่ ผูค้นนยิมมาที่

วัดเพื่อชมพระอาทติย์แรกของปี และไหว ้

พระขอพรพรอ้มกับบรรยากาศของเสียง

คลืน่ทะเล 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง  (มือ้ที6่) พอรก์คาลบ ิหรอื หมยูา่งเกาหล ีเป็นเนื้อหมหูมักเครือ่งปรุง เวลา

จะรับประทานตอ้งน ามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก และใช่กรรไกรตัดใหเ้ป็นชิน้เล็กๆ พอค า 

รับประทานกับขา้วสวย กมิจ ิและผักสด ห่อผักแลว้จิม้น ้าจิม้ หนึ่งในเมนูยอดฮติของชาวเกาหลีอีก

เชน่กนั 

 

จากนัน้พาทุกท่าน ชอ้ปป้ิง แหล่งชอ้ปป้ิงปลอดภาษี (Shinsegae Duty Free) แหล่งจ าหน่ายสนิคา้

มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครือ่งส าอาง ,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรอืจะเครือ่งใชอ้เิลกทรอนกิส ์ให ้

ทา่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่  

 

พาทุกท่านไปที ่ตลาดปลาจากัลซ ี(Jagalci market) แหล่งรวมซฟีู้ดสดๆ ตลาดปลาชือ่ดังเป็นตลาด

อาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้มรีา้นอาหารทะเลเยอะแยะมากมาย ไมว่่าจะเป็น กุง้ หอย ป ูปลา 

ปลาหมกึ ฯลฯ  

 

ชอ้ปป้ิงกันต่อที ่นัมโพดง (Nampo Dong market) ถนนชอ้ปป้ิงสดุชคิทีใ่หญ่ทีส่ดุในปซูาน ศูนยร์วม

ของสนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง รา้นกาแฟ และรา้นอืน่ๆ อกีมากมาย ใหท้่านไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงซือ้

ของกนัไดอ้ยา่งถกูใจ 
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เย็น  อสิระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย   

ทีพ่ัก :   No.25 Hotel 3* หรอืโรงแรมระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 

 

 

 

 

 

 

เชา้   รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

 

กอ่นเดนิทางกลับน าท่านแวะละลายเงนิวอนที ่รา้นสมุนไพร Red Pine เป็นผลติภัณฑท์ีส่กัดจาก

น ้ามันสน ทีม่สีรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย และ 

LOTTE Premium Outlet, Dong Busan ศนูยร์วมสนิคา้แฟชัน่ กวา่ 500 แบรนด ์มสีนิคา้ราคาพเิศษ ลด

กนัทกุวัน คนทอ้งถิน่ก็มาชอ้ปกนัทีน่ี ่ถงึแมว้า่จะเป็นแฟชัน่ของปีทีแ่ลว้ ดว้ยราคาทีล่ดตัง้แต่ 30-80% ก็

ถอืวา่คุม้มากๆ  

 

เนือ่งจาก ทางเดนิลอยฟ้าออยคุโด Oryukdo Skywalk ปิดปรับปรุงทางเดนิกระจก จงึขอเปลีย่นพาทุก

ทา่นไปบรเิวณ แทจงแดกงวอน (Taejongdae Park) เป็นหนึง่ในสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง ทีแ่ห่งนี้

เป็นอุทยานทางธรรมชาต ิที่เป็นป่าดบิชืน้บน

ยอดเขาสูง 250 เมตร เหนือระดับน ้าทะเล 

อทุยานซึง่เต็มไปดว้ยตน้ไมเ้ขยีวชอุม่หนาทบึ, 

ป่าไมส้นและพชืพันธุก์ว่า 200 ชนดิ, ชายหาด

หนิ, หนา้ผาหนิ หากมเีวลาแนะน าทุกท่านเดนิ

  วนัทีห่า้  รา้นสมนุไพร Red Pine - LOTTE Premium Outlet - แทจงแดกงวอน - Local Super 

Market – ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ – ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิ                

 อาหาร เชา้, เทีย่ง  
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ชมบรเิวณ ประภาคารสขีาว ทีส่ามารถมองเห็นทะเลสฟ้ีาเขยีวทีส่วยงาม 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที8่) Pork gukbap อาหารชือ่ดังของเมอืงปซูาน เป็นซปุจากกระดูกหมู

ตม้จนเป็นสขีาว มากบัหมสูามชัน้ตม้จนเป่ือย เป่ือยแบบมนัสามชัน้ละลายในปากเลยทเีดยีว 

  

Local Super Market ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่ ิ

นราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กมิจ ิขนมช็อคโกพ้าย น ้าจิม้ปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม

ส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย 

 

จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เพือ่เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 

17.00 น.      เดนิทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบนิ  AIR BUSAN (BX) เทีย่วบนิที ่BX725 

21.00 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดย

ค านงึถงึผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลกั เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

ทัวรค์รัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ทา่นใดตอ้งการแยกตวัออก จากกรุ๊ปทวัร ์ไม่

ทอ่งเทีย่วตามทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯ จ าเป็นตอ้งขอคดิคา่ใชจ้า่ย เพิม่ 100 USD/ตอ่ทา่น  

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลใีต ้(Update 01 ตลุาคม 2565)  
 

1. ลงทะเบยีนผา่นระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บรษัิท ฯ บรกิารลงทะเบยีน K-ETA 

เพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหล ีเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตแ้บบฟรวีซีา่ (อยูไ่ด ้90 วัน)  (บรษัิทด าเนนิการลงทะเบยีน

ให ้มคีา่ใชจ้า่ยเพิม่ ทา่นละ 1500 บาท กรณีลงไมผ่า่น บรษัิทฯจะลงใหอ้กี 1 ครัง้ รวมไมเ่กนิ 2 ครัง้ ) ส าหรับ

ลกูคา้ทีม่ ีK-ETA แลว้ไมต่อ้งช าระเงนิสว่นนี ้เพยีงสง่หลกัฐาน K-ETA ของทา่นมาใหท้ีบ่รษัิทเทา่นัน้ 

 

เอกสารทีใ่ชล้งทะเบยีน K-ETA  

1. ไฟลร์ปูภาพสถีา่ยหนา้ตรง พืน้หลังสขีาว ไฟล ์JPEG ขนาดไมเ่กนิ 100MB (อายไุมเ่กนิ 6 เดอืน) 

2. ไฟลร์ปูสหีนา้พาสปอรต์ ไฟล ์JPEG ขนาดไมเ่กนิ 300MB (มอีายมุากกวา่ 6 เดอืน) 

3. ขอ้มลูสว่นตวั เชน่ ชือ่-นามสกลุ ภาษาองักฤษตามหนา้พาสปอรต์, เบอรโ์ทรตดิตอ่ในไทย, เบอรโ์ทรตดิตอ่ใน

เกาหล(ีถา้ม)ี, E-mail และประวัตขิองลกูคา้ 

4. ขอ้มลูทีพ่กั (บรษัิทจดัการให)้  

5. ผูเ้ดนิทางตอ้งลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  บรษัิทด าเนนิการให ้ 



Page 11 of 14 

 

 

 

 

 

เงือ่นไขขา้งตน้ อาจมกีารยกเลกิ หรอื เปลีย่นแปลง บรษิทัฯ จะท าการแจง้ Update ใหท้า่นลูกคา้กอ่นการ

เดนิทาง 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1.  พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

2. เอกสารจากการลงทะเบยีนผา่นการอนุมตัริะบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  

 

 เงือ่นไขการใหบ้รกิาร 

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้่านทราบล่วงหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 

10 วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ15ท่านและท่านยังประสงคเ์ดนิทางต่อ) 

โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 9,000 บาท  

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์ พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

**ส าคญั** ส าเนาหนา้พาสปอรต์ผูเ้ดนิทาง    ( จะตอ้งมอีายเุหลอืมากกว่า   6  เดอืนกอ่นหมดอายนัุบจากวันเดนิทางไป-

กลับและจ านวนหนา้หนังสอืเดนิทางตอ้งเหลอืว่างส าหรับตดิวซีา่ไมต่ ่ากว่า 3หนา้ ** )กรุณาตรวจสอบกอ่นสง่ใหบ้รษัิท

มฉิะนัน้ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอายุ   ** กรณุาสง่พรอ้มพรอ้มหลักฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทางตัง้แต่ 30 วันขึน้ไป คืนเงนิค่าทัวร์โดยหักค่าธรรมเนียมท่านละ 1,000 บาท+ค่าใชจ้่ายที่

เกดิขึน้จรงิ 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-29 วัน ยดึเงนิ 50% จากยอดทีล่กูคา้ช าระมา และเก็บคา่ธรรมเนยีมทา่นละ 1,000 บาท+

คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทางนอ้ยกวา่ 15วัน ขอสงวนสทิธิย์ดึเงนิเต็มจ านวน 
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 *กรณีมเีหตยุกเลกิทัวร ์โดยไมใ่ชค่วามผดิของบรษัิททัวร ์คนืเงนิคา่ทัวรโ์ดยหักคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ(ถา้ม)ี 

 *คา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จรงิ เชน่ คา่มดัจ าตั๋วเครือ่งบนิ โรงแรม คา่วซีา่ และคา่ใชจ้า่ยจ าเป็นอืน่ๆ 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1. คา่ตั๋วโดยสารเครือ่งบนิไป-กลับ ชัน้ประหยดัพรอ้มคา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ตามรายการทัวรข์า้งตน้ (ตั๋วกรุ๊ปไมส่ามารถ

Upgradeทีน่ั่งเป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลับพรอ้มตั๋วกรุ๊ปเทา่นัน้ไมส่ามารถเลือ่นวันได)้ 

2. คา่ทีพ่ักหอ้งละ 2-3 ทา่น ตามโรงแรมทีร่ะบไุวใ้นรายการหรอื ระดับใกลเ้คยีงกนั  

3. กรณีพัก 3 ทา่นถา้วันทีเ่ขา้พักหอ้งโรงแรม ไมม่หีอ้ง TRP (3ทา่น) อาจจ าเป็นตอ้งแยกพัก 2หอ้ง กรณีหอ้งพักในเมอืง

ทีร่ะบไุวใ้นโปรแกรมมเีทศกาลวันหยดุ มงีานแฟรต์า่งๆ บรษัิทขอจัดทีพ่ักในเมอืงใกลเ้คยีงแทน 

4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบนิ AIR BUSAN สัมภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไม่เกนิ 15 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้10 

กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีสมัภาระเกนิทา่น

ตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ

แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนั

ทั่วไป 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. คา่รถปรับอากาศน าเทีย่วตามระบไุวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไมอ่นุญาตใหค้นขบัรถเกนิ 12 ช.ม./วัน) 

10. คา่ Vat 7% และ คา่ภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม  

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ  

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืจากรายการระบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร เครือ่งดืม่ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้  

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ)  

4. คา่ภาษีน ้ามนัทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตั๋วเครือ่งบนิ และไดท้ าการขายโปรแกรมไป

แลว้ 

5. คา่พนักงานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

6. คา่ทปิไกด ์คนขบัรถ ขออนญุาตน าเก็บ ณ สนามบนิวนัแรก ทา่นละ 60,000 วอน ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่ความ

ประทับใจและน ้าใจจากทา่น 

7. คา่ลงทะเบยีน K-ETA 1,500 บาท  
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หมายเหต ุ: กรณุาอา่นศกึษารายละเอยีดทัง้หมดกอ่นท าการจอง เพือ่ความถูกตอ้งและความเขา้ใจตรงกันระหว่างท่าน

ลกูคา้และบรษัิท ฯ และเมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่าน

ไดย้อมรับเงือ่นไขขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด 

1. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลือ่นการเดนิทางหรอืปรับราคาคา่บรกิารขึน้ในกรณีทีม่ผีูร้ว่มคณะไมถ่งึ15ทา่น  

2. ขอสงวนสทิธิก์ารเก็บคา่น ้ามนัและภาษีสนามบนิทกุแหง่เพิม่ หากสายการบนิมกีารปรับขึน้กอ่นวันเดนิทาง  

3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นเทีย่วบนิ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อนัเนือ่งจากสาเหตตุา่งๆ  

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การยกเลกิบนิ, การประทว้ง, การนัด

หยดุงาน, การกอ่การจลาจล, ภยัธรรมชาต,ิ การนาสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ  

5. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  

6. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

7. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

8. การจัดการเรือ่งหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปที่เขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบหุรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงคข์องผูท้ีพ่ัก ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับความพรอ้มใหบ้รกิารของโรงแรม 

และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

9. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความชว่ยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิชน่ ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

10. มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสัญญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

11. ผูจ้ัดจะไม่รับผดิชอบและไมส่ามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีทีผู่ ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของทกุ

ประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

12.คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว ้ทัง้นี้ย่อมอยู่ในขอ้จ ากัดทีม่กีารตกลงไวก้ับบรษัิทประกันชวีติ ทุกกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ

แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกนัสขุภาพ ทา่นสามารถสัง่ซือ้ประกนัสขุภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกนัทั่วไป 

 
โปรดทราบ 

 
1. กรุณาช าระคา่มัดจ าทัวรแ์ละเงนิสว่นทีเ่หลอืในเวลาทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนด หากลกูคา้ไม่ช าระตามก าหนดระบบจะตัดชือ่ลกูคา้

กรุ๊ปนัน้ออกโดยอัตโนมัตเิพื่อเปิดโอกาสใหลู้กคา้ท่านอืน่ทีร่อควิอยู่ โดยถอืว่าลูกคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ย

โปรแกรมทวัร ์
2. ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆจนท าใหลู้กคา้ไม่สามารถออกเดนิทางได ้เชน่ มลีูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทางกระทันหัน ภัย

ธรรมชาต ิเทีย่วบนิถูกยกเลกิ ฯลฯ บรษัิทฯจะพยายามหาโปรแกรมทัวร์อืน่ในราคาและชว่งเวลาใกลเ้คยีงกันทดแทน ทัง้นี ้
ลกูคา้ทราบและเขา้ใจดวีา่เหตกุารณ์ดังกลา่วถอืเป็นเหตสุดุวสิยั และเชือ่มั่นวา่บรษัิทฯไดพ้ยายามอย่างสดุความสามารถใน

การหาโปรแกรมทดแทนดงักลา่วแลว้  



Page 14 of 14 

 

 

 

 ดงันัน้ ลกูคา้จะไมย่กเหตนุี้มาเป็นขอ้เรยีกรอ้งใดๆกับบรษัิทฯ หากลกูคา้ประสงครั์บเงนิคนื บรษัิทฯยนิดคีนืเงนิตาม
เงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

3. กรณีลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางแลว้สง่ผลใหท้ัง้กรุ๊ปออกเดนิทางไมไ่ด ้บรษัิทฯขอสงวนสทิธไิมค่นืเงนิทัง้หมดในทกุกรณี 
4. การยืน่ขอวซี่าแบบกรุ๊ปจะใชเ้วลานานกว่าการยื่นขอวซี่าแบบเดีย่วมาก บ่อยครัง้ทีลู่กคา้จะทราบผลวซี่าก่อนการเดนิทาง

เพยีง 1 วนั (ขึน้อยูก่บัความครบถว้นรวดเร็วในการยืน่เอกสารของลกูคา้แตล่ะกรุ๊ป และปรมิาณงานในชว่งนัน้ๆของสถานฑตู) 
ซึง่หมายความวา่ลกูคา้อาจจะตอ้งช าระคา่ทวัรท์ัง้หมดกอ่นจะทราบผลวซีา่ 

เพือ่ป้องกนัปัญหาดงักลา่ว บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้สละเวลาไปยืน่วซีา่เดีย่วเพือ่จะไดท้ราบผลวซีา่อย่างรวดเร็วกอ่น

ช าระคา่ทวัร ์กรุณาแจง้ความประสงคย์ืน่วซีา่เดีย่วกบัเจา้หนา้ทีท่นัท ี
5. ในการขอวซีา่ กรุณายืน่เอกสารตามชนดิและเงือ่นไขทีเ่จา้หนา้ทีก่ าหนดอย่างเคร่งครัด หากลกูคา้ไม่ปฏบิัตติามและวซีา่ไม่

ผา่น บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์
6. ในการยืน่วซี่าทีส่ถานฑูต บรษัิทฯจะจัดเจา้หนา้ทีเ่พื่ออ านวยความสะดวกกรุ๊ปละ 1 คน หากลูกคา้ตอ้งการเจา้หนา้ทีดู่แล

เฉพาะบคุคลเป็นกรณีพเิศษ บรษัิทฯจะคดิคา่บรกิารครัง้ละ 500 บาทตอ่ลกูคา้ 1 ทา่น 

7. การพจิารณาอนุมัตวิซีา่ทกุขัน้ตอน เป็นเอกสทิธิข์องสถานฑตูโดยจะไมม่กีารชีแ้จงเหตผุลและจะไม่คนืคา่วซีา่ในทกุกรณี หา
กวซีา่ไมผ่า่นบรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

8. กรณีสายการบนิปฏเิสธการออกตั๋วใหล้กูคา้เป็นรายบคุคลไม่ว่าในกรณีใด บรษัิทฯจะถอืวา่ลกูคา้ท่านนัน้ยกเลกิการเดนิทาง
ตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรม 

9. การอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ เป็นเอกสทิธิข์องเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และจะไม่มกีารชีแ้จงเหตผุล หากลกูคา้ไม่ได ้
รับอนุญาตใหเ้ขา้-ออกประเทศ บรษัิทฯถอืวา่ลกูคา้ยกเลกิการเดนิทางตามเงือ่นไขทา้ยโปรแกรมทวัร ์

10. หากลูกคา้ไม่ใชห้รือไม่สามารถใชบ้รกิารใดๆทีจั่ดไวใ้นโปรแกรมทัวร ์บรษัิทฯถอืว่าลกูคา้สมัครใจสละสทิธใินการใชบ้รกิาร

นัน้ๆและจะไมม่กีารคนืเงนิ 
11. บรษัิทฯ สงวนสทิธยิกเลกิหรอืเลือ่นการเดนิทางหากจ านวนผูเ้ดนิทางไม่ถงึจ านวนขัน้ต า่ทีบ่รษัิทฯก าหนดไว ้และ/หรอื ดว้ย

เหตสุดุวสิยัใดๆ บรษัิทฯยนิดคีนืคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้ไดช้ าระมาแลว้เต็มจ านวน (ยกเวน้คา่วซีา่) กรณีลกูคา้ช าระดว้ยบัตรเครดติ 
บรษัิทฯสงวนสทิธหิักคา่ธรรมเนยีมบตัรเครดติ 3% (บตัรในประเทศ) 

12. เนือ่งจากในปัจจบุนั พบปัญหากระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้บอ่ยครัง้ บรษัิทฯขอแนะน าใหล้กูคา้ลดความเสีย่งโดยแบง่

สมัภาระและของใชจ้ าเป็นสว่นหนึง่แยกไวใ้นกระเป๋าอกีใบหนึ่งเพือ่โหลด หรอื ถอืขึน้เครือ่ง (กรณีถอืขึน้เครือ่ง ตอ้งปฏบิัติ
ตามเงือ่นไขทีส่ายการบนิก าหนด) และ/หรอื ซือ้ประกันกรณีกระเป๋าเดนิทางสญูหายหรอืลา่ชา้ หากกระเป๋าเดนิทางสญูหาย 

อาจตอ้งใชเ้วลาหลายเดอืนในการเรยีกรอ้งความรับผดิชอบจากสายการบนิ และทีส่ าคัญ ลกูคา้อาจไม่สามารถซือ้เสือ้ผา้และ
ของใชส้ว่นตวัไดใ้นบางสถานที ่

13. โดยปกต ิโปรแกรมทวัรจ์ะรวมกรมธรรมป์ระกนัชวีติและประกนัอบุตัเิหตไุวแ้ลว้ แตไ่ม่ครอบคลมุถงึการประกันสขุภาพทกุกรณี 
เชน่ ทอ้งเสยี แพอ้าหาร แพอ้ากาศ โรคประจ าตัว ฯลฯ บรษัิทฯขอแนะน าใหท้่านซือ้ประกันสขุภาพระหวา่งเดนิทางไวเ้ผือ่

กรณีฉุกเฉนิทางการแพทยต์า่งๆ หากตอ้งการกรุณาแจง้ความจ านงคก์บัเจา้หนา้ทีท่นัท ี

14.  โปรแกรมทัวรน์ี้บรษัิทฯเป็นเพยีงตัวแทนขายมไิดเ้ป็นผูด้ าเนนิการ ลูกคา้สามารถสอบถามชือ่บรษัิททีเ่ป็นผูด้ าเนนิการทัวร์
โปรแกรมนี้ไดต้ลอดเวลา ทัง้นี้ บรษัิทฯขอจ ากัดความรับผดิชอบใดๆไม่เกนิจ านวนเงนิทีบ่รษัิทไดรั้บจรงิตามหลักฐานทาง

บญัชเีทา่นัน้ 
 

บรษิทัฯถอืวา่ ลูกคา้ไดอ้า่นและยอมรบัเงือ่นไขตา่งๆในโปรแกรมทวัรน์ีโ้ดยตลอดแลว้จงึช าระเงนิมดัจ า 

 
สนใจโปรแกรมทวัร ์กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ที ่

Office: 0 2980 0203-4, Hot Line: 08 1929 9293 คะ่ 

 


