
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดินทาง 

วดัแฮดง ยงกงุซา -  โบสถค์ริสตจ์กุซอง – รถรางแคปซลูบลไูลนแ์ฮอนุแด – ชายหาดแฮอนุแด -

ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์ก็ต - เอเปค เฮาส ์– สะพานควงัอนัรี – โอรยกุโดสกายวอลค์ – ซงโด

สกายวอลค์ – หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน - ล็อตเตดิ้วต้ีฟรีปซูาน – ตลาดวอลค์กิ้งสตรีทนมัโพดง - 

ปซูานทาวเวอร ์



 

 

 

 

21.30 น. คณะเดินทางพรอ้มกันที่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมูิ 

บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคานเ์ตอร์สายการบิน สาย

การบิน JEJU AIR (7C) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน …. ใกล้ประตู

ทางเขา้หมายเลข ......  โดยมีเจา้หนา้ที่จาก  บริษัทฯคอยใหก้าร

ตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร      

**สายการบิน JEJU AIR  น า้หนกักระเป๋า 15 กก./ทา่น/1ชิ้น** 

01.10 น. น าท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต ้โดยเทีย่วบินที่ 7C2252 

(ขอสงวนสิทธ์ิการเลือกสายการบิน ใชเ้วลาบินประมาณ 5 ชัว่โมงครึ่ง มีบริการอาหารและเครื่องบน

เครื่อง) 

 

 

 

 

 

 

 

08.30 เดินทางถึงสนามบิน"กิมแฮ" หรือ

สนามบินปูซาน อินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต 

หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รับกระเป๋าที่

สายพาน ออกมาพบกับผูน้ าทัวร์เพื่อท าการ

ยืนยันตัวตนการเขา้ร่วมทัวร์ และเตรียมตัว

บริเวณจดุนดัพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพรอ้มกนั 

เมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลี แลว้น าท่านตรวจโควิดแบบ 

RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบียบการเข ้า

ประเทศ ที่สนามบินนานาชาติอินชอน หลงัจากนัน้พาท่าน

เชคอินเขา้โรงแรมที่พกัเพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชัว่โมง 

วนัแรกของกวนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ   - ออกเดินทางจากสนามบิน

สวุรรณภมูิ   

วนัท่ีสองของการเดินทาง     สนามบินนานาชาติกิมแฮ - วดัแฮดง ยงกงุซา -  โบสถค์ริสตจ์กุซอง –  

รถรางแคปซลูบลไูลนแ์ฮอนุแด –ชายหาดแฮอนุแด - ตลาดแฮอนุแดไนทม์ารเ์ก็ต 

 



 

อาหารกลางวันพรอ้มเสริฟ เมนขูึ้นชื่อเมืองปูซาน ทเวจี-กกุบบั เป็นซปุน า้ขา้ว 

ตวัน า้ซปุจะเป็นสีขาว หอม หวาน ใส่เนือ้หมทูี่ผา่นการนึง่จนนุม่ เป่ือย ในน า้ซปุก็

จะมีผกั ตน้หอมยักษ ์เวลารับประทานปรงุรสดว้ยซอสโคชจูัง เซอจุัง รสชาติจะ

ละมนุลิ้น ทานคู่กบัขา้วสวย เครื่องเคียงตา่ง อาทิ กิมจิผักกาด กิมจิหัวไชเทา้ 

 

พาทกุท่านเดินทางสู่ วดัแฮดง ยงกงุซา ตัง้อยู่บนชายฝัต่ะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองปูซาน เป็นวัดที่

สรา้งบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ ซ่ึงมักจะสรา้งอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้

ก่อตั้งโดย พระผูย้ิ่งใหญ่ซ่ึงมีนามว่า พระนาองซโูดซา ซ่ึงเป็นที่ปรึกษาของกษัตริย์คงมินวังแห่งโครยอ 

เมื่อทกุท่านเดินเทา้เขา้สู่วัดแห่งนี้ จากประตซูุม้มังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอโุมงคข์นาดเล็ก ไปสู่บันไดหิน 

108 ขัน้และโคมไฟหิน ซ่ึงเป็นจดุส าหรับชมวิว และความงดงามของทอ้งทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อ

ลงไปสู่บริเวณซ่ึงเป็นที่ประดิษฐานของ พระพทุธรปูศักดิ์สิทธ์ิองคสี์ด า ซ่ึงตัง้ตระหงา่นอยู่บนโขดหิน และ

มีทอ้งทะเลกวา้งเป็นฉากหลังและเมื่อคณุเดินไปตามสะพานที่ทอดยาว และน าพาคณุเขา้สู่บริเวณภายใน

ของวัด ซ่ึงประกอบไปดว้ยวิหารและศาลา 

ที่เรียงรายลดหลัน่กันไปตามโขดหิน โดย

บริเวณดา้นหนา้ของวิหารหลัก มีเจดีย์

หิ นสูง  3 ชั้ น  แ ล ะ สิ ง โ ต  4 ตั ว  เ ป็ น

สัญลักษณ์ของความสนุก , ความโกรธ, 

ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้

ภายในวัด  ยั งมีองค์ เ จ้า แม่กวนอิม , 

พระสังกัจจายนอ์งคส์ีทองอร่าม, ศาลเจา้ 

และพทุธสถานอื่นๆ อีกหลายแห่ง 

พาทกุท่านเดินทางสู่ โบสถค์ริสตจ์กุซอง เป็น

โบสถส์คริสตจกัรริมทะเลที่ไดช้ื่อว่า สวยที่สดุใน

ปูซาน โบสถ์แห่งนี้ได ้รับการประดับประดา

ตกแต่งทั้งภายในและภายนอกอย่างวิจิตร

งดงามตระการตา  ด้าน ศิลปกรรมแนว

ผสมผสานของสถาปัตยกรรมแบบยโุรปและ

เกาหลีที่ลงตัว ทรงคณุค่าทั้งทางดา้น ศิลปะ 

และดา้นจิตใจ และโดดเด่นดว้ยท าเลที่ตั้งวิว

ทิวทศันแ์วดลอ้มของธรรมชาติซ่ึงโอบลอ้มดว้ย

ทอ้งทะเล ในบรรยากาศชิลล ์ๆ ที่คลาสสิคแบบ

สุด ๆ มีโขดหินลักษณะแปลกตา พิกัดแห่ง

ความสวยงามทัง้ทางสายตา จิตใจ และคณุค่าทางวัฒนธรรม ตอ้งยกใหท้ี่นี่ 



 

พาท่านสัมผสัประสบการณใ์หม่ กับการนัง่สกายแคปซลู บนราง

รถไฟลอยฟ้า เลียบทะเลแฮอนุแด  เมืองท่าอันดับ1ของประเทศ

เกาหลีใต ้ตวัแคปซลูหนึ่งคันจะนัง่ได ้4ท่าน แต่ละแคปซลูก็จะมีสีสัน

สดใส น ้าเงิน แดง เหลือง เขียว แล่นสลับๆกันไป สีสวยตัดกับ

ทอ้งฟ้า แล่นคู่ขนานกับรถไฟชมทะเลดา้นล่าง ระหว่างนัง่ในแคปซลู

ท่านจะไดช้มวิวเมืองปูซานไดท้ั้งซา้ยและขวา แคปซลูจะแล่นชา้ๆให้

เราไปชื่นชมความงาม ของวิวทะเล และวิวตวัเมือง ถือว่าเป็นที่เที่ยว

เปิดใหมล่่าสดุ ที่นา่ไปเที่ยวมากๆเลยทีเดียว 

 จากนัน้พาทกุท่านเดินทางไป ชายหาดแฮอนุแด ป็นชายหาดที่

มีชื่อเสียงมากที่สดุ ในเมืองปูซาน ชายหาดแฮอนุแดมีความยาว 

1.5 กิโลเมตร ครอบคลมุพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และ

เป็นสถานที่ส าหรับจดักิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาล

ต่างๆ ตลอดทั้งปี  ชายหาดแห่งนี้จึงมักเป็นที่นิยม ส าหรับ

นักท่องเที่ยวในช่วงฤดรูอ้น ในระหว่างเดือนมิถนุายน ถึงเดือน

สิงหาคมของทกุๆ ปี 

จากนั้นพาทกุท่านเดินทาง ตลาดแฮอนุแดไนท์มารเ์ก็ต เป็นตลาดที่

ตัง้อยู่ใกลก้บัชายหาด ภายในตลาดแห่งนีส้ะอาด และมีรา้นคา้พรอ้มป้าย

สัญลักษณ์ที่มีมาตรฐาน ประกอบไปดว้ยรา้นคา้ที่จ าหน่ายผลิตภัณฑ์

หลากหลายประเภท ไดแ้ก่ ร้านอาหารทะเลสดๆ , แผงขายอาหาร , 

อาหารแบบสตรีทฟู้ ด รา้นอาหาร และรา้นคา้จ าหนา่ยขนมทอ้งถ่ิน 

อิสระอาหารเย็น ถึงเวลาที่รอคอย

ส าหรับท่านที่ตอ้งการความแปลกใหม่ หรือรับประทานเมนเูกาหลีที่

ไม่มีบริการในทัวร์ แต่เป็นเมนูที่อยากทานมาก ท่านจะไดส้ัมผัส

ประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมเรื่องอาหาร การสัง่

อาหาร และอื่นๆที่นา่ตื่นหตูื่นตา 

ท่ีพกั Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทียบเท่า) 

 

 

 

อาหารเชา้ : รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม  

วนัท่ีสามของการเดินทาง  เอเปค เฮา้ส ์– สะพานควงัอนัรี – โอรยกุโดสกายวอลค์ – ซงโด

สกายวอลค์ - หม ู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน 

 



 

 พาทกุท่านเดินทาง Nurimaru APEC House (หอประชมุสดุยอดผูน้ าเอเปค นรูีมาร)ู ซ่ึงเป็นหอประชมุที่มี 

รปูแบบทางสถาปัตยกรรม แบบดั้งเดิมของ

เกาหลี ผสมผสานกบัความทนัสมัยไดอ้ย่างลง

ตัว ท าใหม้ีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และเป็น

อีกหนึง่สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงในเมืองปู

ซาน ค าว่า Nurimaru APEC House เ ป็นการ

ผสมผสานระหว่างค าภาษาเกาหลี นรูี (Nuri) 

ซ่ึงหมายถึงโลก, ค าว่ามาร ู(Maru) หมายถึง

ปกติ และค าว่าเอเปคเฮาส ์(APEC House) ซ่ึงมี

ความหมายโดยรวมคือ บา้นที่ผูน้  าโลกมาพบ

กนั เพื่อจดัการประชมุเอเปค 

พาท่านเที่ยวชายหาดสะพานควงัอนัรี เป็นสะพาน2

ชั้นขา้มทะเล ที่สดุอลังการของปูซาน เมืองท่าอันดับ1

ของประเทศเกาหลีใต ้ความยาวของสะพาน 6500 

เมตร ถือเป็นสะพานที่ยาวเป็นอันดับ2 ของประเทศ 

รองจากสะพานอินชอน เปิดใชง้านเมื่อปี2002 ตอ้นรับ

การเป็นเจา้ภาพ Asian Games ชายหาดเป็นทรายขาว

ละเอียด น า้ทะเลสีสวย วิวงดงาม รวมถึงรา้นกาแฟ คา

เฟ่นา่รักๆ ใหท้่านไดเ้ชคอิน ถ่ายรปู 

พาท่านรับประทานอาหารเย็นเมนหูมยู่างเกาหลี ที่รา้นMyeong 

Ryun Jinsagalbi เป็นรา้นที่โด่งดังระดับต านาน มีเฟรนไชส ์หมคัูลบี 

หมกัซอส อร่อย รสชาติกลมกล่อม พรอ้มเครื่องเคียง กิมจิ ผกัสด 

เติมไมอ่ั้น อิ่มจใุจแนน่อน 

 พ าทุกท่ า น เ ดิ นท า งสู่  Oryukdo Skywalk (โ อรย ุก โด

สกายวอลค์) ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดั้งเดิมที่เรียกว่า “ซึงดมูัล” 

ซ่ึงเป็นจดุแบ่งระหว่าง ทะเลตะวันออกและทะเลใต ้ส าหรับผูค้น

ทอ้งถ่ิน จะเรียกที่แห่งนี้ว่า “ซึงดมูา” และเป็นที่ร ูจ้ักกันดีในชื่อ

ว่า “ชัลลกแก” อยู่ที่เมืองปูซาน โอรยกุโดสกายวอล์ค เป็น

สะพานรปูเกือกมา้ ตั้งอยู่เหนือหนา้ผาริมทะเล สะพานมีพื้น

กระจกใส ซ่ึงมีความยาว 15 เมตร และเสาเหล็กที่มีความสงู 35 เมตร โดยในส่วนของพื้นกระจกจ านวน 

24 แผ่นนั้น ถกูเคลือบดว้ยแผ่นฟิลม์กันกระสนุ ที่มีความหนา 55.49 มิลลิเมตร ท าใหโ้ครงสรา้งของ

สะพาน มีความแข็งแรงและปลอดภยั เป็นจดุชมวิวของชายทะเล และทิวทัศนข์องเกาะโดยรอบ โดยเฉพาะ

วันที่อากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นไดไ้กลถึง เกาะแทมาโด หรือเกาะสึชิมะ ในประเทศญี่ปุ่น เลยทีเดียว 



 

 พาทกุท่านเดินทางสู่ Songdo Skywalk (ซงโด

สกายวอลค์) ซ่ึงมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า 

ซงโดคลาวด์วอล์คเวย์ (Songdo Cloud Walkway) 

เป็นเสน้ทางเดินที่เป็นสะพาน ที่มีรปูร่างโคง้คลา้ย

กับมังกร ทอดยาวเหนือน ้าทะเล บริเวณริม

ชายหาดซงโด โดยทางเดินมีความกว้าง 2.3 

เมตร และมีความยาวกว่า 396 เมตร ทกุท่าน

สามารถเพลิดเพลิน กับทิวทัศนอ์ันงดงามรอบๆ 

บริเวณชายหาดซงโด ซ่ึงคณุจะสามารถรูส้ึกราว

กับว่า คณุก าลังเดินอยู่กลางทะเล โดยมีบางส่วน

ของสะพานเป็นบริเวณที่มีพื้นกระจกใส ที่คุณ

สามารถมองเห็น น า้ทะเลสีฟ้าครามดา้นล่างไดอ้ีกดว้ย 

พาทุกท่านเดินทางสู่  Gamcheon Culture 

Village (หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน) เป็น

หมู่บา้นที่เกิดจากการตัง้รกราก ยา้ยถ่ินฐาน

ของชาวเกาหลี ซ่ึงหนีภัยจากสงครามเกาหลี 

ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศัย

อยู่จนถึงปัจจุบัน ด ้วยลักษณะการสร้าง

บา้นเรือนผา่นถนนทกุสาย ที่เรียงรายไปตาม

แนวภเูขา จนเป็นขัน้บันไดที่เป็นระเบียบ และ

ดสูวยงามแปลกตา ไปกับสีสันที่สลับไปมา

ของตัวบ้านและหลั งคา  จึ งกลาย เ ป็น

เอกลกัษณส์ าคัญของหมูบ่า้นแห่งนี ้จนไดร้ับ

ฉายาว่า “มาชปิูกชแูห่งปูซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนอืไปจากความสวยงาม

แปลกตา ของหมู่บา้นแห่งนี้แลว้ ภายในหมู่บา้นยังมีสถานที่ และสิ่งอ านวยความสะดวก ซ่ึงท าใหค้ณุ

เพลิดเพลิน ไปกบัการเดินท่องเที่ยวภายในหมูบ่า้น ไดแ้ก่ พิพิธภณัฑข์นาดเล็ก, รา้นศิลปะ, รา้นขายของที่

ระลึก, คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย 

อิสระอาหารเย็น ถึงเวลาที่รอคอยส าหรับท่านที่ตอ้งการความแปลก

ใหม่ หรือรับประทานเมนเูกาหลีที่ไม่มีบริการในทัวร์ แต่เป็นเมนทูี่อยาก

ทานมาก ท่านจะไดส้ัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรม

เรื่องอาหาร การสัง่อาหาร และอื่นๆที่นา่ตื่นหตูื่นตา 

ท่ีพกั Hotel The Mark Haeundae  (หรือเทียบเท่า) 



 

 

 

อาหารเชา้ : รับประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม 

พาทกุท่านเดินทางสู่ ล็อตเตดิ้วต้ีฟรีปูซาน เป็นรา้นคา้ปลอดภาษี

ชั้นน าระดับโลก และสถานที่ส าหรับการชอ้ปป้ิง ที่มีการบริการแบบ

ครบวงจร ภายในมีรา้นบูติก แบรนด์ชั้นน ากว่า 50 รา้นคา้ และ

สินคา้ปลอดภาษี มีสินคา้หลากหลายประเภท ใหไ้ดเ้ลือกซ้ือเลือกหา 

ไดแ้ก่ น า้หอม, เครื่องส าอาง, สินคา้แฟชัน่, แว่นตา, แว่นตากันแดด, 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า, ผา้ปูที่นอน, ยาสบู, นาฬิกา และอื่นๆ อีกมากมาย 

น าทุกท่านเดินทางสู่  ตลาดตลาดวอล์คกิ้ งสตรีทนัมโพดง 

(Nampodong) แหล่งชอ้ปเมืองปูซาน แหล่งชอ้ปป้ิงอันดบัตน้ๆที่ขาช ้

อปแหลกทั้งหลายรูจ้ักกันเป็นอย่างดี เพราะย่านนี้ถือเป็นศนูยร์วม

แฟชัน่ชั้นน าของหนุ่มสาวปูซาน และนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได ้หาก

อยากดเูทรนดก์ารแต่งตวั เหล่สาวหนา้เดง้ หรือจะมองหนุ่มหนา้ใส 

มาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถา้จะใหเ้ปรียบก็คลา้ยๆกับย่าน

สยามของบา้นเรานัน่เอง รวมถึงอาหารฟูดสตรีท อาหารทอ้งถ่ินตา่งๆอีกเพียบ 

 พาทกุท่านเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร ์ที่เป็นอีกหนึ่งแลนดม์ารค์

ส าคัญ ซ่ึงอยู่ในบริเวณของ อทุยานยงดซูาน (Yongdusan Park) 

และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอีกแห่ง ส าหรับการชมวิว

ทิวทัศน ์ที่สวยงามทั้งในยามกลางวันและยามค ่าคืน ของเมืองปู

ซาน ปูซานทาวเวอรถ์กูสรา้งขึ้นในปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็นจดุชมวิว 

หอคอยสงู 120 เมตร เป็นสถานที่ส าหรับ การพักผ่อนหย่อนใจ

ซ่ึงแตกต่างจากหอคอยอื่นๆ ที่มีหอสังเกตการณ ์เพื่อใชเ้ป็นหอส่ง

สัญญาณโทรทัศนแ์ละวิทย ุบริเวณชัน้ล่างของอาคาร ยังมีในส่วน

ของแกลเลอรี่ และรา้นขายของที่ระลึก รวมถึงงานหัตถกรรม 

แบบดัง้เดิมของเกาหลี 

อิสระอาหารกลางวนั ถึงเวลาที่รอคอยส าหรับท่านที่ตอ้งการความ

แปลกใหม่ หรือรับประทานเมนเูกาหลีที่ไม่มีบริการในทัวร ์แต่เป็นเมนทูี่

อยากทานมาก ท่านจะได ้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็น

วัฒนธรรมเรื่องอาหาร การสัง่อาหาร และอื่นๆที่นา่ตื่นหตูื่นตา 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง  ล็อตเตดิ้วต้ีฟรีปูซาน – ตลาดวอลค์กิ้งสตรีทนมัโพดง -  ปูซานทาว

เวอร ์- กรงุเทพฯ 

 



 

ถึงเวลาอันสมควรพาทกุท่านเดินทางกลับประเทศไทย สายการบิน 

JEJU AIR โดยมีเจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตัว๋เครื่องบิน และ

อ านวยความสะดวก เพื่อส่งทกุท่านกลบัดว้ยความสวัสดิภาพ และความ

ประทบัใจ Flight : 7C2251 เวลา : 20.30-00.10 

 

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

 

 

ขอ้ก าหนดและเง่ือนไข 

1. การส ารองท่ีนัง่ 

• แพคเกจนีส้ามารถออกเดินทางตัง้ 10 ท่านขึน้ไป 

• การลงทะเบียน K-ETA ผูเ้ดินทางสามารถท าไดเ้อง หรือใหท้างบริษทัด าเนนิการใหคิ้ดค่าบริการ

รวมค่าสมคัร 500 บาท (กรณีจองทวัรก์บัเราเท่านัน้) 

 การช าระเงิน : 

• ช าระมดัจ า 50% และช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขัน้ต า่ 20 วัน 

• หากท่านใหบ้ริษทัทะเบียนK-ETA ให ้กรณุาจองล่วงหนา้ขัน้ต า่ 14วัน และตอ้งมดัจ า 50%  (ผล

อนุมัติ ช าระส่วนที่เหลือก่อนเดินทาง 15วัน หรือช าระทันที / ผลไม่อนุมัติ คืนมัดจ าและหัก

อตัราค่าบริการ BUSAN 4D2N 

พีเรียตเดินทาง 
ราคา

โปรโมชัน่ 
ราคาปกติ 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

มิถนุายน : 23-26 16,999 19,999 

5,000.- 

มิถนุายน : 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.-      จอยกร ุป๊ = 6,900.- 



 

ค่าลงทะเบียน+มัดจ าตัว๋ = 3,500 บาท) **** กรณีลกูคา้จองกระชัน้ชิด บริษัทจ าเป็นตอ้งออก

ตัว๋เพื่อป้องกนัที่นัง่หลดุ และผลK-ETAไมอ่นมุตัิ คืนมดัจ าและหักค่าลงทะเบียน+ตัว๋ = 5000บาท  

• หากจองทวัรก์่อนเดินทางนอ้ยกว่า 7วัน ช าระเต็มเท่านัน้ 

• กรณีมดัจ า และไมช่ าระส่วนที่เหลือถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนเงนิไดท้กุกรณี 

การบริการตามนโยบายควบคมุโรคท่ีบริษทัจดัการให ้: 

• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็นตวัแทนลงทะเบียนตามขอ้มลูที่ท่านใหม้า หากไมผ่า่นหรือไมไ่ดร้ับการ

อนมุัติ ไม่สามารถเรียกรอ้งคืนเงินและค่าบริการได ้หรือหากท่านเขา้เกาหลีแลว้ ไม่ผ่านด่าน

ตรวจคนเขา้เมือง ก็ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนเงนิไดเ้ชน่กนั ***ค่าสมคัรและบริการ 500 บาท 

• การลงทะเบียน Q-Code ยกเวน้การกักตัว ท่านตอ้งแสดงเอกสารภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได ้เช่น 

วัคซีนพาสปอรต์ และไดร้ับวัคซีนขัน้ต า่เข็ม2 ไม่เกิน 180วัน (ยกเวน้ Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180

วัน) หากเป็นเข็มบสูเตอร ์ตอ้งก่อนเดินทาง 14วัน ***ไมม่ีค่าใชจ้่าย 

• การลงทะเบียนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินกิมแฮ ***ท่านตอ้งช าระเองตอนตรวจ ราคา 

80,000-120,000 วอน 

• การลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อกลบัเขา้ประเทศไทย ***ไมม่ีค่าใชจ้่าย 

หมายเหต ุ: 

• ท่านตอ้งยื่นผลตรวจโควิด ATK ก่อนขึ้นเครื่อง 24 ชัว่โมง  กรณีผลเป็นบวก หรือติดโควิด 

สามารถยา้ยวันเดินทางเฉพาะท่านที่ติดโควิดมีเอกสารจากทางโรงพยาบาล หักค่าใชจ้่ายตาม

จริง หรือยกเลิกสามารถรีฟันคืนไดเ้ฉพาะค่าตัว๋ตามกฏสายการบินเท่านัน้ 

• ท่านอื่นในคณะหากตอ้งการยกเลิก หรือยา้ยวันจะตอ้งมีค่าใชจ้่ายตามเงื่อนไขปกติ  (ตัว๋กรุ๊ปไม่

สามารถยกเลิกได)้ 

• ราคานี้ส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมีค่าใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท า

ตามเงือ่นไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

2. การยกเลิกการเดินทาง 

• ยกเลิกการจองไมน่อ้ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองไมน่อ้ยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดที่ช าระแลว้ 

• ยกเลิกการจองนอ้ยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

• ยกเลิกจากเหตสุดุวิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หัก

ค่าใชจ้่ายตามจริง ๆ 



 

• ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได ้

ทกุกรณี 

ราคาน้ีรวม 

• ค่าตัว๋เครื่องบิน ไป-กลบัพรอ้มคณะ(JEJU AIR) 

• ค่าภาษีสนามบิน ทกุแห่งที่มี 

• ค่าอาหารมื้อเชา้ที่โรงแรม 

• ค่าเขา้ชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ  

• ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบใุนโปรแกรม (1หอ้งพกั2-3ท่าน) 

• ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น 

• ค่าหัวหนา้ทัวรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิ

หัวหนา้ทวัรไ์มบ่ินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

• ค่าประกนัอบุัติเหตรุะหว่างเดินทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

ราคาน้ีไม่รวม 

• ค่าลงทะเบียน K-ETA 

• ค่าตรวจ PCR ที่สนามบินกิมแฮ และที่อื่นๆ(หากใช)้ 

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคเุทศก์ทอ้งถ่ิน 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่าน

ตลอดทริป 

• ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยื่นดว้ยตนเองเท่านัน้) 

• ค่าน า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ที่เกินก าหนด 

• ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่ามินิบาร์โรงแรม , ค่าซักรีด , ค่าอาหารและ

เครื่องดื่มนอกเหนอืรายการทวัร ์

• ค่าภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนยีมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

• กรณีท่านติดโควิทที่เกาหลีตอ้งเสียค่าใชจ้่ายค่ากกัตวัดว้ยตวัเอง 7วัน 

 



 

1. การผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ 

Refund ไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษัทไม่มีอ านาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวขอ้ง

ใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการเอกสารส่วนตวั เที่ยวบิน และค่าใชจ้่ายตา่งๆที่เกิดขึน้เองทัง้หมด 

2. หมายเหต ุ

กรณุาอ่านและท าความเขา้ใจขอ้ตกลงดา้นลา่งโดยละเอียดกอ่นท าการจองทกุครัง้ 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกว่า 
6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ 

Refund ค่าทวัรไ์ด)้ 

2. บริษัทมีสิทธ์ิในการ ปรับเปล่ียนเที่ยวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการ
ท่องเที่ยว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคัญ 

3. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว

บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบริษัทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายให้

ตวัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 

5. ทางบริษทัฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด

อบุัติเหตทุี่เกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเที่ยวเองี 

6. ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุ

ใดๆ ไมส่ามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงนิได ้

7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน , การประทว้ง, 

การนัดหยดุงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถกูปฏิเสธ การ

เขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ

ตา่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มัน่ใจ กรณุา

ติดต่อเจา้หนา้ที่ก่อนเพื่อยืนยันเวลา และการเปลี่ยนแปลงจากเหตสุดุวิสัยดังขอ้ดา้นบน ก็อยู่

นอกเหนอืความรับผิดชอบของบริษทัฯ เชน่กนั ไมส่ามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

9. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพักส าหรับผูท้ี่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ้ื่นใชสิ้ทธ์ิแทนไดท้กุ

กรณี 

10. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซ่ึงบริษทัไมส่ามารถการันตี ท าไดเ้พียงรี

เควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัทางโรงแรมเป็นผูจ้ดัการให ้



 

11. มัคคเุทศก ์พนกังาน หัวหนา้ทัวร ์ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เวน้แต่มี

เอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของบริษทัฯก ากบัเท่านัน้ 

12. ทางคณะทัวร์ไม่มีอ านาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทัวร์จะออก

เดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละ

สิทธ์ิในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรับผิดชอบการ

เดินทางตามมารวมกับคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกรอ้งค่าใชจ้่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/

ค่าอาหารที่ไมไ่ดเ้ขา้ร่วมกบัทางทวัรท์กุกรณี 

13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนด์ปรับ 

5,000 บาทตอ่วัน เพื่อรักษาตัว๋ขากลบั มิเชน่นัน้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และ

ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

14. ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์ม่เขา้รา้นคา้ตามที่โปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รับรา้น
ละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ และถกูตอ้งตามเงือ่นไขท่องเที่ยวที่ท่านไดซ้ื้อมา 

15. ถา้ลกูคา้ติดโควิทที่เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวรไ์ดท้กุกรณี (และท่านตอ้งช าระค่ากักตวั/ค่า

โรงพยาบาลเองทัง้หมด) 

เมื่อท่านตกลงจองช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่น ทางบริษทัฯจะถือว่าท่านได้

ยินยอม และยอมรบัในขอ้ก าหนด เง่ือนไข และขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


