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KBX20 New Journey! Jeollanam-do & Busan  

 

เทีย่วเสน้ทางใหมเ่กาหลใีต ้ชอลลานมัโด & ปซูาน 5 วนั 3 คนื 

 

ชอลลานมัโด เชค็อนิทีเ่ทีย่วใหม.่. เกาะกอเจ ปราสาทเอม ิเขตอนุรักษ์ธรรมชาตพิืน้ทีชุ่ม่น ้าซนุชอ  

เกาะโอดองโด สวนประตมิากรรมยอซ ู และ พพิธิภณัฑ ์Trick Eye พพิธิภณัฑต์ุ๊กตาหมยีอซ ูอทุยานอซีนุชนิ  

ปซูาน  หมูบ่า้นพาสเทลคัมชอน ซงโดสกายวอลค์ วัดแฮดงยงกงุซา option! น ัง่ SKY CAPSULE รถไฟสดุคิว้ท ์

ตลาดปลาจากลัซ ีถนนนัมโพดง พกัยอซู 2 คนื ปซูาน 1 คนื พรอ้มลิม้ลองอาหารเกาหลรีสชาตติน้ต ารบั 

เดนิทางโดยสายการบนิ AIR BUSAN (BX)  น ้าหนักสมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.  
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วันเดนิทาง ราคาผูใ้หญ ่

(บาท) 

ราคาเด็ก 

(บาท) 

พักเดีย่ว/เดนิทาง

ทา่นเดยีว เพิม่ 

(บาท) 

ทีน่ั่ง หมายเหต ุ

30 มนีาคม – 03 เมษายน 66 19,888 

 

 

 

ไมม่รีาคาเด็ก 

(Infant ไมเ่กนิ 2 

ปี ราคา 4,500 

บาท) 

 

4,500 

25  

31 มนีาคม – 04 เมษายน 66 19,888 25  

01-05 เมษายน 66 19,888 25  

06-10 เมษายน 66 19,888 25  

07-11 เมษายน 66 19,888 25  

08-12 เมษายน 66 21,888 25  

13-17 เมษายน 66 26,888 25  

14-18 เมษายน 66 24,888 25  

15-19 เมษายน 66 21,888 25  

20-24 เมษายน 66 19,888 25  

21-25 เมษายน 66 19,888 25  

22-26 เมษายน 66 19,888 25  

27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 

66 

21,888 25  

วันที ่ โปรแกรมทอ่งเทีย่ว เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรม 

1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิBX726  BKK-PUS  21.15-06.20       

2 

ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ – ชอลลานัมโด – เกาะกอเจ - 

ปราสาทเอม ิ– เขตอนุรักษ์ธรรมชาตพิืน้ทีชุ่ม่น ้าซนุชอ - LF 

Square 

   

Hotel Kenny Yeosu 

3* หรอืระดับใกลเ้คยีง

กนั 

3 

เกาะโอดองโด -  Ocean View Café - สวนประตมิากรรม 

Yeosu Art land  และ พพิธิภณัฑ ์Trick Eye -พพิธิภณัฑต์ุ๊กตา

หมยีอซ ู- อทุยานอซีนุชนิ - ตลาดพืน้เมอืง 

   

Hotel Kenny Yeosu 

3* หรอืระดับใกลเ้คยีง

กนั 

4 

เมอืงปซูาน – ศนูยโ์สมรัฐบาล - ศนูยส์มนุไพร Hogaenamu- 

รา้นสมนุไพร Red Pine – รถไฟจิว๋สกายแคปซลู - วัดแฮดงยง

กงุซา – แหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี- ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจา

กลัซ ี

   
No.25 Hotel 3*  

หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

5 

หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน – ซงโดสกายวอลค์ - Local Super 

Market – ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ – ทา่อากาศยาน

สวุรรณภมู ิ BX725 PUS-BKK  18.00-21.15  
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28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 

66 

21,888 25  

29 เมษายน – 03 พฤษภาคม 

66 

21,888 25  

04-08 พฤษภาคม 66 22,888 25  

05-09 พฤษภาคม 66 18,888 25  

06-10 พฤษภาคม 66 18,888 25  

11-15 พฤษภาคม 66 18,888 25  

12-16 พฤษภาคม 66 18,888 25  

13-17 พฤษภาคม 66 18,888 25  

18-22 พฤษภาคม 66 17,888 25  

19-23 พฤษภาคม 66 17,888 25  

20-24 พฤษภาคม 66 17,888 25  

25-29 พฤษภาคม 66 17,888 25  

26-30 พฤษภาคม 66 17,888 25  

27-31 พฤษภาคม 66 17,888 25  

 

ราคานีส้ าหรับนักทอ่งเทีย่วตัวจรงิเทา่นัน้ หากมแีรงงานแฝงตัวมา และ ไมส่ามารถผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร 

จะตอ้งเสยีคา่ปรับคนละ 100 USD รวมท ัง้โดนด าเนนิคดตีามกฎหมาย ถกูตามจบั และ สง่ตวักลบัประเทศไทย

ทนัท ี

 

 FLIGHT:      DEPARTURE:  BX726      BKK-PUS      21.15-06.20    

                RETURN         :BX725       PUS-BKK      18.00-21.15  

  

 

 

19.00 น. พรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศขาออกชัน้ 4  เคาทเ์ตอร ์สายการ

บนิ AIR BUSAN (BX) โดยมเีจา้หนา้ทีบ่รษัิทฯคอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวกดา้นเอกสารตดิแท็ก

กระเป๋า 

21.15 น. น าท่านเดนิทางออกสู ่เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ AIR BUSAN (BX) เทีย่วบนิที ่

BX726 

 

 

 

วนัทีห่นึง่      ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ
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06.20 น.   เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าประเทศ

ไทย 2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่ เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่าน

ผา่นพธิตีรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร  

 

จากนั้นพาทุกท่านไปที่ เกาะกอเจ (คอเจ) ประเทศเกาหลีใต ้ถือเป็นสถานที่ยอดนิยมที่ด ึงดูด

นักทอ่งเทีย่ว เหตผุลหลักของการมาทีน่ีเ้พือ่  

 

ถา่ยรปูภายใน ปราสาทมาเอม ิ(Maemi castle)  

เป็นก าแพงทีส่รา้งขึน้โดย ชายเพยีงคนเดยีวคอื Peak Soon Sam เพือ่ปกป้องบา้นของเขาจากพายุ

ไตฝุ้่ น Maemi ในปี 2003 ลักษณะเป็นหนิสีเ่หลีย่มวางซอ้นกันซ ้าๆ ใกลช้ายหาดและถมดว้ยซเีมนต ์

ปัจจบุนักลายเป็นปราสาท ใหค้วามรูส้กึเหมอืนยคุกลางในยโุรป ปัจจุบันกลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ี

เอกลักษณ์และน่าสนใจ ไดรั้บความนยิมมากยิง่ขึน้เมือ่ออกรายการทวีขีองเกาหลใีต ้ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง  (มือ้ที1่) เมนูคัมจาทัง เป็นตม้ซปุกระดกูหมขูองเกาหล ีทีอ่ธบิายงา่ยสดุก็คอื 

‘เลง้’ สไตลเ์กาหล ีความอรอ่ยจากน ้าตม้ซปุกระดกูหมแูละนานาผกั เตมิความเผ็ดรอ้นดว้ยพรกิแกงโกชู

จัง 

  

 

 

 

  วนัทีส่อง      ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ – ชอลลานมัโด – เกาะกอเจ - ปราสาทเอม ิ– เขตอนรุกัษ์

ธรรมชาตพิืน้ทีชุ่ม่น า้ซุนชอ -    LF Square Mall     อาหาร เทีย่ง                                                                                                                     
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พาทุกท่านไปชมความสวยงามและดืม่ด า่กบัธรรมชาตทิี ่เขตอนุรักษ์ธรรมชาตพิื้นทีชุ่่มน ้าซุนชอ 

(Suncheon Bay Nature Reserve)   

เป็นสถานทีท่ีม่คีวามอดุมสมบรูณ์สงูมากๆ เพราะจะเต็มไปดว้ยพชืนานาพันธุ ์สตัวน์ ้า และพันธุน์กหายาก 

และรวมไปถึงสัตว์สงวนสมบัติของชาติมากถึง 140 สายพันธุ์ ถือเป็นจุดถ่ายรูปของทุ่งตน้กกที่มี

บรรยากาศด ีววิสวย อสิระใหท้กุทา่นไดช้มธรรมชาตแิละถา่ยภาพตามอธัยาศัย  

 

จากนัน้พาทกุทา่นอสิระชอ้ปป้ิงที ่LF Square Mall  

ชอ้ปป้ิงมอลลท์ีร่วมแบรนดด์ังไวม้ากมาย ถงึ 257 แบรนดจ์ากทุกหมวดหมู่เหมาะส าหรับทุกเพศทุกวัย 

อกีทัง้ยงัมรีา้นอาหาร รา้กาแฟและคาเฟ่เล็กๆ รวมไปถงึศนูยบ์รกิารดา้นความบนัเทงิอกีมากมาย 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศัย 

ทีพ่ัก :  Hotel Kenny Yeosu 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที2่) 

  

พาทกุทา่นไปที ่เกาะโอดองโด (Odongdo Island)  

เป็นเกาะอยูท่ีช่ายฝ่ังทะเลของเมอืงยอซ ู(Yeosu) เป็นสถานทีย่อดนยิมในการเดนิเล่นรอบเกาะ ซึง่เป็น

จดุตัง้ตน้ของอทุยานแหง่ชาต ิHallyeohaesang มชีือ่เสยีงของเรือ่งดอกคามเิลยีทีพ่บบนเกาะ นอกจาก

ดอกคามเิลยีแลว้ ยงัมดีอกไมป่้า 70 สายพันธุแ์ละตน้ไมเ้ขยีวชอุม่ 200 สายพันธุ ์เกาะแหง่นีม้ทีัศนยีภาพ

อนังดงาม ของชายฝ่ังทีเ่ป็นหนา้ผาหนิ และแนวปะการัง ซึง่ลอยตัวอยูใ่นน ้าทะเลสฟ้ีาสดใส  

 

แวะพักเช็คอนิ Ocean View Café คาเฟ่ววิทะเลพรอ้มเมนูอาหารและเครือ่งดืม่มากมาย (ราคาไมร่วม

คา่อาหารและเครือ่งดืม่)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 พาทกุทา่นเขา้ชม สวนประตมิากรรม Yeosu Art land  และ พพิธิภณัฑ ์Trick Eye  

ชมงานศลิปะหลายชิน้มทีีดู่ชวีติในพพิธิภัณฑ ์3D ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้สามารถเดนิไปตามอโุมงค์

ยาว 150 เมตรของสวนประตมิากรรมในรม่จนทะลไุปถงึนทิรรศการกลางแจง้รมิทะเล เพือ่เพลดิเพลนิกับ

ทัศนยีภาพของทะเลโดยรอบ และถ่ายภาพกับจุดเช็คอนิยอดฮติ Midas' Hand ประตมิากรรมยอดฮติรูป

มอื อสิระใหท้่านเดนิชมและถ่ายภาพตามอัธยาศัย (ราคารวมค่าเขา้ชมสวนประตมิากรรม Yeosu Art 

land  และ พพิธิภณัฑ ์Trick Eye แลว้) 

วนัทีส่าม      เกาะโอดองโด -  Ocean View Café -  สวนประตมิากรรม Yeosu Art land  และ พพิธิภณัฑ ์

Trick Eye - พพิธิภณัฑต์ุก๊ตาหมยีอซู – อทุยานอซุีนชนิ -   ตลาดพืน้เมอืง   

   อาหาร เชา้,เทีย่ง,เย็น                                                                                                                                      
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง  (มือ้ที3่) เมนูทัคคาลบี ้Dak-kalbi หรอืไกผ่ัดเผ็ดเป็นอาหารเกาหลยีอดนยิม

ที่ท าจากไก่หั่นเต๋าหมักในซอสโคชูจัง ที่มีมันฝร่ังหวานกะหล ่าปลีใบเพรลิล์ตน้หอมตน้ต า รับและ

สว่นผสมอืน่ ๆ 

  

 จากนัน้พาทุกท่านเขา้ชมความนา่รกัของตุก๊ตาหมนีอ้ยที ่พพิธิภัณฑต์ุ๊กตาหมยีอซ ู(Yeosu tedd 

bear)   

สถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยตุ๊กตาหม ีสมัผัสความน่ารักของตุ๊กตาหมทีีม่าในธมีต่างๆทีม่มีากกว่าพันตัว ตุ๊กตามี

หลายขนาดตัง้แตเ่ล็กไปจนถงึใหญ ่มไีฮไลทม์ากมายในพพิธิภณัฑ ์แตล่ะโซนจะมวีวิสวยๆใหถ้า่ยรปูเก็บ

ความประทับใจ ก่อนออกจากพพิธิภัณฑท์่านที่ตอ้งการซือ้ของที่ระลกึหรือของขวัญ ที้นี้มผีลติภัณฑ์

ตุ๊กตา Teddy Bear ตุ๊กตาหมน่ีารักและสนิคา้อืน่ๆ อกีมากมาย ใหไ้ดเ้ลอืกซือ้ในราคายอ่มเยา (ราคาค่า

เขา้ชมพพิธิภณัฑต์ุ๊กตาหมยีอซแูลว้) 
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 แวะถา่ยภาพที ่อทุยานอซีนุชนิ (Yisunsin square)  

เป็นทีต่ัง้อนุสาวรยีข์องนายพลอซีนุชนิ รูปปั้นทองสัมฤทธิท์ีจ่อ้งมอง

อย่างชัดเจนหันหนา้ไปทางท่าเรือและทะเลของเมอืงนี้ และ เรือ

ประจัญบานหรือเรือเต่า Geobukson Turtle เป็นอีกหนึ่ง

ความส าเร็จทีไ่ดรั้บการจดจ ามากของนายพลอซีนุชนิในสมยัสงคราม  

 

ตลาดพืน้เมอืง (Traditional market) ทีม่รีา้นอาหารและรา้นเบเกอรี ่

อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิงสิน้คา้พืน้เมอืงตามอธัยาศัย 

 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (มือ้ที4่) พอรก์คาลบ ิหรอื หมยูา่งเกาหล ีเป็นเนื้อหมหูมักเครือ่งปรุง เวลาจะ

รับประทานตอ้งน ามายา่งบนตะแกรงเตาถา่นจนสกุ และใชก่รรไกรตัดใหเ้ป็นชิน้เล็กๆ พอค า รับประทาน

กบัขา้วสวย กมิจ ิและผักสด หอ่ผักแลว้จิม้น ้าจิม้ หนึง่ในเมนูยอดฮติของชาวเกาหลอีกีเชน่กนั 

ทีพ่ัก :  Hotel Kenny Yeosu 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพกั ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย5-7วันกอ่นวันเดนิทาง) 
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เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที5่) 

  

จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงปซูาน (Busan) หรอืออกเสยีงอกีอยา่งวา่ พซูาน  

เป็นเมอืงทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลรีองจากกรุงโซล ลอ้มรอบไปดว้ยทัศนียภาพทีม่เีทอืกเขาสูง และแม่น ้า

ตา่ง ๆ ทีส่วยงาม อากาศทีน่ีด่มีากท าใหเ้หมาะกบัการมาทอ่งเทีย่วไดต้ลอดทัง้ปี และบา้นเมอืงยังมสีสีัน

สวยงามแปลกตาอกีดว้ย  

 

พาทกุทา่นชอ้ปป้ิง  

ศนูยโ์สมรัฐบาล Ginseng center  

ซึง่รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่ามคีุณภาพดีที่สุด ใหท้่านไดเ้ลือกซือ้โสม

คณุภาพและราคาถกูกวา่ไทย 2 เทา่ โสมเกาหลถีอืเป็นยาบ ารงุรา่งกายใหท้า่นซือ้เป็นของฝาก 

 

และ ศนูยส์มนุไพร Hogaenamu Herb  

รวมเป็นสมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพษิตกคา้งต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็น

สมนุไพรเกรดเอ มขีายเฉพาะในประเทศเกาหลเีทา่นัน้  

 

น าทา่นแวะละลายเงนิวอนที ่รา้นสมนุไพร Red Pine  

เป็นผลติภัณฑท์ีส่กัดจากน ้ามันสน ทีม่สีรรคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ชว่ยควบคุมอาหารและรักษา

สมดลุในรา่งกาย 

  

 

 

 

 

 

 

 

  วนัทีส่ ี ่      เมอืงปซูาน – ศนูยโ์สมรฐับาล - ศนูยส์มนุไพร Hogaenamu- รา้นสมนุไพร Red Pine – รถไฟจิว๋

สกายแคปซูล - วดัแฮดงยงกงุซา – แหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษ ี- ถนนนมัโพดง - ตลาดปลาจากลัซี

 อาหาร เชา้,เทีย่ง                                                                             
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รถไฟจิว๋.. SKY CAPSULE 

 พาทา่นไปตืน่ตาตืน่ใจกบั รถไฟจิว๋สกายแคปซลู อันโด่งดัง Sky capsule Haeundae Blue Line 

Park  

อกีหนึง่กจิกรรมยอดฮติแห่งใหม่ทีด่ังไปทั่วโซเชยีล สายคอนเทนทห์า้มพลาด เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟ

สไตล์มนิมิอล ทีม่สีสีันสดใส โดยจะมทีัง้หมด 4 ส ีคือ สเีหลือง สเีขยีว สนี ้าเงนิ สแีดง  เป็นสสีันที่

ถ่ายรูปออกมาแลว้ ก็คอืตัดกับทอ้งฟ้าสวยๆ ไดด้มีากๆ ซึง่ต่อหนึง่คันรถนัน้ จะสามารถโดยสารไดม้าก

สดุ 4 คน วิง่อยูบ่นรางรถไฟรมิทะเลของปซูาน สามารถมองเห็นไดท้ัง้ววิเมอืง แลนดม์ารค์สวยๆ ของปู

ซานอย่าง สะพาน Gwangan สะพานที่ยาวเป็น

อันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิว 

ชายหาดแฮอนึแด (Haeundae beach) ชายหาด

ทรายขาว เป็นชายหาดที่สวยและมชีือ่เสยีงที่สุด

แห่งหนึง่ในเกาหลใีต ้ชายหาดทรายละเอยีด ยาว 

1.5 กม. และยังเป็นเป็นสถานที่จัดงานเทศกาล

ต่างๆตลอดทั ้งปี เป็นภาพของบรรยากาศที่หา

ไมไ่ดจ้ากทีไ่หนแน่นอนค่ะ เรยีกไดว้่าถา้มาปูซาน

และไมไ่ดม้าทีน่ี่ ก็เหมอืนมาไมถ่งึน่ันเอง (ราคาคา่ทวัรไ์มร่วม Sky Capsule Haeundae Blue 

Line Park)  

 

เทีย่ง   รับประทานอาหารเทีย่ง (มือ้ที6่) เมนูชาบ ูชาบ ูสกุีส้ไตลเ์กาหล ีบนหมอ้ไฟรอ้นๆ ประกอบดว้ย ผัก

สดชนดิตา่งๆ และเนือ้หมสูไลดน์ ้าซปุรอ้นๆ และเสน้อดูง้ซึง่ขาดไมไ่ดใ้นการทานชาบ ูพรอ้มขา้วสวย 

 

จากนัน้พาทุกท่าน ไหวพ้ระขอพรที ่วัดแฮดงยง

กงุซา (Haedong Yonggungsa Temple)  

เป็นวัดพุทธทีเ่กา่แก่และมชีือ่เสยีงมากของเมอืงปู

ซาน สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1376 โดยวหิารหลักของ

วัด ถูกสรา้งขึน้ใหม่ในปี ค.ศ. 1970 และตัง้อยู่บน

เขารมิทะเล ในชว่งเทศกาลปีใหม ่ผูค้นนยิมมาทีว่ัด

เพื่อชมพระอาทติยแ์รกของปี และไหวพ้ระขอพร

พรอ้มกบับรรยากาศของเสยีงคลืน่ทะเล  

 

จากนัน้พาทกุทา่น ชอ้ปป้ิง แหลง่ชอ้ปป้ิงปลอดภาษี (Shinsegae Duty Free)  

แหล่งจ าหน่ายสนิคา้มากมาย อาท ินาฬกิา,แว่นตา,เครื่องส าอาง ,กระเป๋า,กลอ้งถ่ายรูป หรือจะ

เครือ่งใชอ้เิลกทรอนกิส ์ใหท้า่นอสิระไดเ้ลอืกซือ้อยา่งเต็มที ่ 
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ชอ้ปป้ิงกนัตอ่ที ่นัมโพดง (Nampo Dong market)  

ถนนชอ้ปป้ิงสดุชคิทีใ่หญท่ีส่ดุในปซูาน ศูนยร์วมของสนิคา้แฟชัน่ เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง รา้นกาแฟ และ

รา้นอืน่ๆ อกีมากมาย ใหท้า่นไดเ้ลอืกชอ้ปป้ิงซือ้ของกนั  

 

และ ตลาดปลาจากลัซ ี(Jagalci market)  

แหล่งรวมซฟีู้ดสดๆ ตลาดปลาชือ่ดังเป็นตลาดอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต ้มรีา้นอาหารทะเล

เยอะแยะมากมาย ไมว่า่จะเป็น กุง้ หอย ป ูปลา ปลาหมกึ อาหารทอ้งถิน่ และผลไมส้ดตา่งๆ ฯลฯ  

 

 

 

 

 

 

 

 

เย็น อสิระรับประทานอาหารเย็นตามอธัยาศัย   

ทีพ่กั :  No.25 Hotel 3* หรอืระดับใกลเ้คยีงกนั 

(ชือ่โรงแรมทีท่า่นพัก ทางบรษัิทจะท าการแจง้พรอ้มใบนัดหมาย 5-7วันกอ่นวันเดนิทาง 

 

 

  

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม (มือ้ที7่) 

 

จากนัน้พาทุกท่าน เดนิชม หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรอื ซานโตรนิี

แหง่เกาหล ี 

หมู่บา้นทีม่คีวามโดเด่นและเก่าแก่ ตัง้อยู่บนเขามบีรรยากาศด ีอาคารในหมู่บา้นรับการตกแต่งอย่างมี

สสีนัดมูชีวีติชวีา เป็นอกีทีเ่ทีย่วหนึง่ทีค่วรไป หา้มพลาด เพราะเป็นทีส่วยสดุๆ ดว้ยบา้นเรอืนและอาคาร

ต่างๆ ทีพ่รอ้มใจกันทาเป็นสพีาสเทล ท าใหม้คีวามสวยงามแปลกตา ทัง้ยังเป็นอกีหนึ่งแลนด์มารค์มี

ชือ่เสยีงของประเทศเกาหลอีกีดว้ย อสิระใหท้กุทา่นถา่ยภาพตามจดุเช็คอนิ! 

 

 

  วนัทีห่า้        หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – ซงโดสกายวอลค์ - Local Super Market – ทา่อากาศยาน

นานาชาตกิมิแฮ – ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ                                        

 อาหาร เชา้,เทีย่ง 
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เทีย่ง  รับประทานอาหารเทีย่ง  (มือ้ที8่) เมนูจมิดัก (Jimdak) หรอื ไกอ่บซอี ิ๊ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลี

พืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ดรวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า ทานกับขา้ว หอมอร่อย รส

เผ็ดถงึเครือ่ง 

 

พาทกุทา่นไปที ่ซงโดสกายวอลค์ (Songdo Skywalk)  

จุดชมววิที่เปิดใหม่ในปูซาน ซึง่ก าลังเป็นที่

นิยมอย่างมาก เพราะเป็นที่ใหนั้กท่องเที่ยว

สามารถน่ังกระเชา้ชมววิเมอืงและทะเลไดจ้าก

มุมที่ไม่เคยมีมาก่อนในปูซาน แถมที่นี่ยังมี

กระเชา้ทีเ่ป็นพื้นกระจกใส สามารถมองทะลุ

ไดร้อบทุกทศิทาง ท าใหม้องเห็นววิได ้360 

องศา กระเชา้ Busan Air Cruise มใีหเ้ลอืก

น่ัง 2 แบบ แบบธรรมดาพื้นทึบ และ แบบ 

Crystal Cruise พื้นใส สถานีปลายทาง

ดา้นบนเป็นจุดชมววิ รอบๆดาดฟ้าแห่งนี้ก็มงีานศลิปะไวใ้หทุ้กท่านถ่ายรูปไดห้ลายจุด อสิระใหท้่าน

ถ่ายภาพตามอัธยาศัย หรอืเดนิเล่นด่านล่างเพือ่ชมววิทะเลสวยๆ (ราคาทัวรไ์มร่วมค่า cable car โดย
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ราคา Crystal cruise ราคาประมาณ  25,000 WON 2 เทีย่วทัง้ ไป-กลับ สามารถแจง้กับไกดไ์ด ้ณ วัน

เดนิทาง)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 แวะละลายเงนิวอนกอ่นกลบัที ่Local Super Market ซึง่ทา่นสามารถเลอืกซือ้สนิคา้เกาหลไีดอ้กีรอบ โดยเฉพาะของกนิ เชน่ บะหมีซ่นิราเมยีน (มามา่สไตลเ์กาหล)ี อดูง้ กมิจ ิขนมชอ็คโกพ้าย น ้าจิม้ปรงุรสหมยูา่งเกาหล ีไกตุ่น๋โสมส าเร็จรปู ผลไมต้ามฤดกูาล ในราคาพเิศษกอ่นกลับเมอืงไทย  

  

จนสมควรแกเ่วลาน าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เพือ่เดนิทางกลับสู ่ประเทศไทย 

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

21.15 น.       เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

 

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

 

หมายเหต ุ: รายการทวัรส์ามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม เนือ่งจากสภาวะอากาศ, การเมอืง, สายการบนิ, 

การจราจร หรอืชว่งเทศกาลหรอืวันหยดุ เป็นตน้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ โดยทางผูจ้ัดจะปรับเปลีย่นโดยค านงึถงึ

ผลประโยชนข์องทา่นเป็นหลัก เพือ่ใหท้า่นทอ่งเทีย่วไดค้รบถว้นตามโปรแกรม  

 

เงือ่นไขการเดนิทางเขา้และออกจากประเทศไทยและเกาหลใีต ้(Update 01 พฤศจกิายน 2565)  
 

1. สง่หลกัฐาน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ทีไ่ดรั้บการอนุมตัแิลว้ของทา่นมาใหท้ีบ่รษัิท 

 โปรดตรวจสอบขอ้มลู K-ETA ของทา่นใหถ้กูตอ้ง กรณีเอกสารผดิทางบรษัิทไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้ 

2. ผูเ้ดนิทางตอ้งลงทะเบยีน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense) ดว้ยตนเอง 

 

เงือ่นไขขา้งตน้ อาจมกีารยกเลกิ หรอื เปลีย่นแปลง บรษัิทฯ จะท าการแจง้ Update ใหท้า่นลกูคา้กอ่นการเดนิทาง 

 

 

► เอกสารทีต่อ้งท าการเตรยีมกอ่นเดนิทาง 

1. พาสปอรต์ตัวจรงิ (อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน)  

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

► การเดนิทางคร ัง้นีจ้ะตอ้งมจี านวน 10 ทา่นขึน้ไป กรณีไมถ่งึจ านวนดงักลา่ว 

- จะสง่จอยนท์ัวรก์บับรษัิททีม่โีปรแกรมใกลเ้คยีงกนั 

- หรอืเลือ่น หรอืยกเลกิการออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบลว่งหนา้กอ่นการเดนิทางประมาณ 10 

วัน 

- หรอืขอสงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ (ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไมถ่งึ15ทา่นและทา่นยงัประสงคเ์ดนิทางต่อ) โดย

ทางบรษัิทจะท าการแจง้ใหท้า่นทราบกอ่นลว่งหนา้ 

► ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทัฯ กอ่นทุกคร ัง้ มฉิะน ัน้

ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้ส ิน้  

 

► การจองทวัรแ์ละช าระคา่บรกิาร  

- กรณุาช าระคา่มดัจ า ทา่นละ 9,000 บาท  

 กรณุาสง่ส าเนาหนา้พาสปอรต์และหลักฐาน K-ETA พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าคา่ทัวร ์

- คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืช าระ 25-30 วันกอ่นออกเดนิทางหรอืตามเจา้หนา้ทีก่ าหนด กรณีบรษัิทฯจ าเป็นตอ้งออกตั๋วกอ่นทา่น

จ าเป็นตอ้งช าระคา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอืตามทีบ่รษัิทก าหนดแจง้เทา่นัน้ 

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

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 

 *  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 
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4. คา่อาหาร คา่เขา้ชม และ คา่ยานพาหนะทกุชนดิ ตามทีร่ะบไุวใ้นรายการทัวรข์า้งตน้  

5. เจา้หนา้ทีบ่รษัิท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง  

6. คา่น ้าหนักกระเป๋า สายการบนิ AIR BUSAN (BX) สมัภาระโหลดใตท้อ้งเครือ่ง ไมเ่กนิ 15 กโิลกรัม ถอืขึน้เครือ่งได ้10 

กโิลกรัม และคา่ประกนัวนิาศภยัเครือ่งบนิตามเงือ่นไขของแตล่ะสายการบนิทีม่กีารเรยีกเก็บ และกรณีสมัภาระเกนิทา่น

ตอ้งเสยีคา่ปรับตามทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ  

7. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ

แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกัน

ทั่วไป 

8. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

9. คา่ภาษีสนามบนิ และคา่ภาษีน ้ามนัตามรายการทัวร ์

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

11. 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. ค่าทปิไกด ์คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบนิวนัแรก ทา่นละ 50,000 วอน ส าหรับหัวหนา้ทัวรแ์ลว้แต่

ความประทับใจและน ้าใจจากทา่น 

 

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 หากเกดิสิง่ของสูญหาย อันเนื่องเกดิจากความประมาทของท่าน, เกดิจากการ

โจรกรรม และ อบุตัเิหตจุากความประมาทของนักทอ่งเทีย่วเอง  
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2. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิมัดจ าหรอืค่าทัวรท์ัง้หมดกับทางบรษัิทฯ แลว้ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทัง้หมด  

3. รายการนี้เป็นเพียงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยืนยันจากบริษัทฯอีกครัง้หนึ่ง หลังจากไดส้ ารองโรงแรมที่พักใน

ตา่งประเทศเรยีบรอ้ยแลว้ โดยโรงแรมจัดในระดับใกลเ้คยีงกนั ซึง่อาจจะปรับเปลีย่นตามทีร่ะบใุนโปรแกรม  

4. การจัดการเรื่องหอ้งพัก เป็นสทิธิข์องโรงแรมในการจัดหอ้งใหก้ับกรุ๊ปทีเ่ขา้พัก  โดยมหีอ้งพักส าหรับผูสู้บบุหรี่ / 

ปลอดบุหรีไ่ด ้โดยอาจจะขอเปลีย่นหอ้งไดต้ามความประสงค์ของผูท้ี่พัก ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับความพรอ้มใหบ้รกิารของ

โรงแรม และไมส่ามารถรับประกนัได ้  

5. กรณีผูเ้ดนิทางตอ้งการความช่วยเหลือเป็นพเิศษ อาทเิช่น ใชว้วิแชร์ กรุณาแจง้บรษัิทฯ อย่างชา้10วันก่อนการ

เดนิทาง มฉิะนัน้ บรษัิทฯไมส่ามารถจัดการใหล้ว่งหนา้ได ้ 

6. มคัคเุทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใด ๆ ทัง้ส ิน้แทนผูจั้ด นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของผูจ้ัดก ากบัเทา่นัน้ 

7. ผูจั้ดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ไดเ้นื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู ้

เดนิทางไมผ่า่นการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง ไมว่า่จะเป็นกองตรวจคนเขา้เมอืงหรอืกรมแรงงานของ

ทุกประเทศในรายการท่องเทีย่ว อันเนื่องมาจากการกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมอืง 

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ ๆ   

8. คา่ประกนัอบุตัเิหตตุามกรมธรรมว์งเงนิ 1,000,000 บาท คา่รักษาพยาบาล ตามเงือ่นไขของบรษัิทฯประกนัภยัทีบ่รษัิท

ท าไว ้ทัง้นีย้อ่มอยูใ่นขอ้จ ากดัทีม่กีารตกลงไวก้บับรษัิทประกนัชวีติ ทกุกรณี ตอ้งมใีบเสร็จและเอกสารรับรองทางการ

แพทย ์จากหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง ไมร่วมประกันสขุภาพ ท่านสามารถสั่งซือ้ประกันสุขภาพเพิม่ไดจ้ากบรษัิทประกัน

ทั่วไป 

 

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  

 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 
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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 

 


