โปรแกรมการเดินทาง
วัดแฮดง ยงก ุงซา - โบสถ์คริสต์จกุ ซอง – รถรางแคปซูลบล ูไลน์แฮอ ุนแด – ชายหาดแฮอ ุนแด ตลาดแฮอ ุนแดไนท์มาร์เก็ต - เอเปค เฮาส์ – สะพานควังอันรี – โอรย ุกโดสกายวอล์ค – ซงโด
สกายวอล์ค – หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน - ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปซู าน – ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง ปูซานทาวเวอร์

วันแรกของกวันแรกของการเดินทาง
ส ุวรรณภูมิ

พบกันที่สนามบินส ุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบิน

21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน สาย
การบิ น JEJU AIR (7C) หน้า เคาน์เ ตอร์ เ ช็ ค อิ น …. ใกล้ป ระตู
ทางเข้าหมายเลข ...... โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัทฯคอยให้การ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร
**สายการบิน JEJU AIR นา้ หนักกระเป๋ า 15 กก./ท่าน/1ชิ้น**
01.10 น. นาท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเทีย่ วบินที่ 7C2252
(ขอสงวนสิทธิ์การเลือกสายการบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชัว่ โมงครึ่ง มีบริการอาหารและเครื่อ งบน
เครื่อง)

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนานาชาติกิมแฮ - วัดแฮดง ยงก ุงซา - โบสถ์คริสต์จกุ ซอง –
รถรางแคปซูลบล ูไลน์แฮอ ุนแด –ชายหาดแฮอ ุนแด - ตลาดแฮอ ุนแดไนท์มาร์เก็ต
08.30 เดิ น ทางถึ ง สนามบิ น "กิ ม แฮ" หรื อ
สนามบิ น ปู ซ าน อิ น เตอร์เ นชัน่ แนลแอร์พ อร์ต
หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าที่
สายพาน ออกมาพบกั บ ผูน้ าทั ว ร์เ พื่ อ ท าการ
ยื น ยั น ตัว ตนการเข้า ร่ ว มทั ว ร์ และเตรี ย มตัว
บริเวณจุดนัดพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน
เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลี แล้ว นาท่านตรวจโควิดแบบ
RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบี ย บการเข้า
ประเทศ ที่สนามบินนานาชาติอินชอน หลังจากนัน้ พาท่าน
เชคอินเข้าโรงแรมที่พกั เพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชัว่ โมง

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟ เมนูขึ้นชื่อเมืองปูซาน ทเวจี-ก ุกบับ เป็ นซุปนา้ ข้าว
ตัวนา้ ซุปจะเป็ นสีขาว หอม หวาน ใส่เนือ้ หมูที่ผา่ นการนึง่ จนนุม่ เปื่ อย ในนา้ ซุปก็
จะมีผกั ต้นหอมยักษ์ เวลารับประทานปรุงรสด้วยซอสโคชูจัง เซอุจัง รสชาติจะ
ละมุนลิ้น ทานคู่กบั ข้าวสวย เครื่องเคียงต่าง อาทิ กิมจิผักกาด กิมจิหัวไชเท้า

พาทุกท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงก ุงซา ตัง้ อยู่บนชายฝัต่ ะวันออกเฉียงเหนือ ของเมืองปูซาน เป็ นวัดที่
สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาด ที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ ซึ่งมักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้
ก่อตั้งโดย พระผูย้ ิ่งใหญ่ซึ่งมีนามว่า พระนาองซูโดซา ซึ่งเป็ นที่ปรึกษาของกษัตริย์คงมินวังแห่งโครยอ
เมื่อทุกท่านเดินเท้าเข้าสู่วัดแห่งนี้ จากประตูซมุ้ มังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่บันไดหิน
108 ขัน้ และโคมไฟหิน ซึ่งเป็ นจุดสาหรับชมวิว และความงดงามของท้องทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อ
ลงไปสู่บริเวณซึ่งเป็ นที่ประดิษฐานของ พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดา ซึ่งตัง้ ตระหง่านอยู่บนโขดหิน และ
มีทอ้ งทะเลกว้างเป็ นฉากหลังและเมื่อคุณเดินไปตามสะพานที่ทอดยาว และนาพาคุณเข้าสู่บริเวณภายใน
ของวัด ซึ่งประกอบไปด้วยวิหารและศาลา
ที่เรียงรายลดหลัน่ กันไปตามโขดหิน โดย
บริเ วณด้า นหน้า ของวิ หารหลัก มีเ จดีย์
หิ น สู ง 3 ชั้ น แ ล ะ สิ ง โ ต 4 ตั ว เ ป็ น
สัญลัก ษณ์ของความสนุก , ความโกรธ,
ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้
ภายในวั ด ยั ง มี อ งค์ เ จ้ า แม่ ก วนอิ ม ,
พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า
และพุทธสถานอื่นๆ อีกหลายแห่ง
พาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์คริสต์จกุ ซอง เป็ น
โบสถ์สคริสตจักรริมทะเลที่ได้ชื่อว่า สวยที่สดุ ใน
ปู ซ าน โบสถ์ แ ห่ ง นี้ ไ ด้รั บ การประดั บ ประดา
ตกแต่ ง ทั้ ง ภายในและภายนอกอย่ า งวิ จิ ต ร
งด งา มตระกา รตา ด้ า นศิ ลปกรรมแนว
ผสมผสานของสถาปั ต ยกรรมแบบยุโ รปและ
เกาหลีที่ลงตัว ทรงคุณ ค่า ทั้ง ทางด้า น ศิ ลปะ
และด้า นจิ ต ใจ และโดดเด่ น ด้ว ยท าเลที่ ตั้ง วิ ว
ทิวทัศน์แวดล้อมของธรรมชาติซึ่งโอบล้อมด้วย
ท้องทะเล ในบรรยากาศชิลล์ ๆ ที่คลาสสิคแบบ
สุด ๆ มี โ ขดหิ น ลั ก ษณะแปลกตา พิ กั ด แห่ ง
ความสวยงามทัง้ ทางสายตา จิตใจ และคุณค่าทางวัฒนธรรม ต้องยกให้ที่นี่

พาท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ กับการนัง่ สกายแคปซูล บนราง
รถไฟลอยฟ้า เลียบทะเลแฮอ ุนแด เมืองท่าอันดับ1ของประเทศ
เกาหลีใต้ ตัวแคปซูลหนึ่งคันจะนัง่ ได้ 4ท่าน แต่ละแคปซูลก็จะมีสีสัน
สดใส น้า เงิน แดง เหลื อ ง เขี ย ว แล่ น สลับ ๆกัน ไป สี ส วยตัด กับ
ท้องฟ้ า แล่นคู่ขนานกับรถไฟชมทะเลด้านล่าง ระหว่างนัง่ ในแคปซูล
ท่านจะได้ชมวิวเมืองปูซานได้ทั้งซ้ายและขวา แคปซูลจะแล่นช้าๆให้
เราไปชื่นชมความงาม ของวิวทะเล และวิวตัวเมือง ถือว่าเป็ นที่เที่ยว
เปิ ดใหม่ล่าสุด ที่นา่ ไปเที่ยวมากๆเลยทีเดียว
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางไป ชายหาดแฮอ ุนแด ป็ นชายหาดที่
มีชื่อเสียงมากที่สดุ ในเมืองปูซาน ชายหาดแฮอุนแดมีความยาว
1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และ
เป็ นสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาล
ต่า งๆ ตลอดทั้ง ปี ชายหาดแห่ ง นี้จึ ง มั ก เป็ นที่ นิ ย ม ส าหรั บ
นักท่องเที่ยวในช่วงฤดูรอ้ น ในระหว่างเดือนมิถนุ ายน ถึงเดือน
สิงหาคมของทุกๆ ปี
จากนั้นพาทุกท่านเดินทาง ตลาดแฮอ ุนแดไนท์มาร์เก็ต เป็ นตลาดที่
ตัง้ อยู่ใกล้กบั ชายหาด ภายในตลาดแห่งนีส้ ะอาด และมีรา้ นค้าพร้อมป้ าย
สัญลักษณ์ที่มีมาตรฐาน ประกอบไปด้วยร้านค้าที่จาหน่ายผลิตภัณฑ์
หลากหลายประเภท ได้แ ก่ ร้า นอาหารทะเลสดๆ, แผงขายอาหาร,
อาหารแบบสตรีทฟู้ ด ร้านอาหาร และร้านค้าจาหน่ายขนมท้องถิ่น
อิสระอาหารเย็น ถึงเวลาที่รอคอย
สาหรับท่านที่ตอ้ งการความแปลกใหม่ หรือรับประทานเมนูเกาหลีที่
ไม่มี บ ริ ก ารในทั ว ร์ แต่เ ป็ นเมนูที่ อ ยากทานมาก ท่ า นจะได้สั ม ผัส
ประสบการณ์ใ หม่ๆ ไม่ว่ า จะเป็ นวั ฒ นธรรมเรื่ อ งอาหาร การสัง่
อาหาร และอื่นๆที่นา่ ตื่นหูตื่นตา
ที่พกั Hotel The Mark Haeundae (หรือเทียบเท่า)
วันที่ สามของการเดินทาง เอเปค เฮ้าส์ – สะพานควังอันรี – โอรยกุ โดสกายวอล์ค – ซงโด
สกายวอล์ค - หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน
อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

พาทุกท่านเดินทาง Nurimaru APEC House (หอประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปค นูรีมารู) ซึ่งเป็ นหอประชุมที่มี
รูป แบบทางสถาปั ตยกรรม แบบดั้ง เดิมของ
เกาหลี ผสมผสานกับความทันสมัยได้อย่างลง
ตัว ทาให้มีชื่อเสียงในระดับนานาชาติ และเป็ น
อีกหนึง่ สถานที่ท่องเที่ยว ที่มีชื่อเสียงในเมืองปู
ซาน ค าว่ า Nurimaru APEC House เป็ นการ
ผสมผสานระหว่างคาภาษาเกาหลี นูรี (Nuri)
ซึ่ ง หมายถึ งโลก, คาว่ า มารู (Maru) หมายถึ ง
ปกติ และคาว่าเอเปคเฮาส์ (APEC House) ซึ่งมี
ความหมายโดยรวมคือ บ้านที่ผนู้ าโลกมาพบ
กัน เพื่อจัดการประชุมเอเปค
พาท่านเที่ยวชายหาดสะพานควังอันรี เป็ นสะพาน2
ชั้นข้ามทะเล ที่สดุ อลังการของปูซาน เมืองท่าอันดับ1
ของประเทศเกาหลีใ ต้ ความยาวของสะพาน 6500
เมตร ถื อ เป็ นสะพานที่ยาวเป็ นอั นดับ 2 ของประเทศ
รองจากสะพานอินชอน เปิ ดใช้งานเมื่อปี 2002 ต้อนรับ
การเป็ นเจ้าภาพ Asian Games ชายหาดเป็ นทรายขาว
ละเอียด นา้ ทะเลสีสวย วิวงดงาม รวมถึงร้านกาแฟ คา
เฟ่ น่ารักๆ ให้ท่านได้เชคอิน ถ่ายรูป
พาท่านรับประทานอาหารเย็ น เมนูหมูย่างเกาหลี ที่รา้ นMyeong
Ryun Jinsagalbi เป็ นร้านที่โด่งดังระดับตานาน มีเฟรนไชส์ หมูคัลบี
หมักซอส อร่อย รสชาติกลมกล่อม พร้อมเครื่องเคียง กิมจิ ผักสด
เติมไม่อั้น อิ่มจุใจแน่นอน
พ า ทุ ก ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่ Oryukdo Skywalk (โ อ ร ย ุก โ ด
สกายวอล์ค) ตั้งอยู่บริเวณพื้นที่ดั้งเดิมที่เรียกว่า “ซึงดูมัล”
ซึ่งเป็ นจุดแบ่งระหว่าง ทะเลตะวันออกและทะเลใต้ สาหรับผูค้ น
ท้องถิ่น จะเรียกที่แห่งนี้ว่า “ซึงดูมา” และเป็ นที่รจู้ ักกันดีในชื่อ
ว่ า “ชัลลกแก” อยู่ที่เ มื อ งปู ซาน โอรยุกโดสกายวอล์ค เป็ น
สะพานรูปเกือกม้า ตั้งอยู่เหนือหน้าผาริมทะเล สะพานมีพื้น
กระจกใส ซึ่งมีความยาว 15 เมตร และเสาเหล็กที่มีความสูง 35 เมตร โดยในส่วนของพื้นกระจกจานวน
24 แผ่นนั้น ถูกเคลือบด้วยแผ่นฟิ ล์มกันกระสุน ที่มีความหนา 55.49 มิลลิเมตร ทาให้โครงสร้างของ
สะพาน มีความแข็งแรงและปลอดภัย เป็ นจุดชมวิวของชายทะเล และทิวทัศน์ของเกาะโดยรอบ โดยเฉพาะ
วันที่อากาศแจ่มใส จะสามารถมองเห็นได้ไกลถึง เกาะแทมาโด หรือเกาะสึชิมะ ในประเทศญี่ปุ่น เลยทีเดียว

พาทุก ท่า นเดินทางสู่ Songdo Skywalk (ซงโด
สกายวอล์ค) ซึ่งมีความหมายในภาษาอังกฤษว่า
ซงโดคลาวด์วอล์คเวย์ (Songdo Cloud Walkway)
เป็ นเส้นทางเดินที่เป็ นสะพาน ที่มีรปู ร่างโค้งคล้าย
กั บ มั ง กร ทอดยาวเหนื อ น้า ทะเล บริ เ วณริ ม
ชายหาดซงโด โดยทางเดิ น มี ค วามกว้า ง 2.3
เมตร และมีความยาวกว่ า 396 เมตร ทุกท่าน
สามารถเพลิดเพลิน กับทิวทัศน์อันงดงามรอบๆ
บริเวณชายหาดซงโด ซึ่งคุณจะสามารถรูส้ ึกราว
กับว่า คุณกาลังเดินอยู่กลางทะเล โดยมีบางส่วน
ของสะพานเป็ นบริ เ วณที่ มี พื้ น กระจกใส ที่ ค ุณ
สามารถมองเห็น นา้ ทะเลสีฟ้าครามด้านล่างได้อีกด้วย
พาทุก ท่ า นเดิ น ทางสู่ Gamcheon Culture
Village (หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน) เป็ น
หมู่บา้ นที่เกิดจากการตัง้ รกราก ย้ายถิ่นฐาน
ของชาวเกาหลี ซึ่งหนีภัยจากสงครามเกาหลี
ในระหว่างปี ค.ศ. 1950 -1953 และอาศัย
อยู่จ นถึ ง ปั จ จุบั น ด้ว ยลั ก ษณะการสร้า ง
บ้านเรือนผ่านถนนทุกสาย ที่เรียงรายไปตาม
แนวภูเขา จนเป็ นขัน้ บันไดที่เป็ นระเบี ยบ และ
ดูสวยงามแปลกตา ไปกับ สีสันที่สลับ ไปมา
ของตั ว บ้ า นและ หลั ง คา จึ ง กลา ยเ ป็ น
เอกลักษณ์สาคัญของหมูบ่ า้ นแห่งนี้ จนได้รับ
ฉายาว่า “มาชูปิกชูแห่งปูซาน” (Machu Picchu of Busan) ในปี ค.ศ. 2015 นอกเหนือไปจากความสวยงาม
แปลกตา ของหมู่บา้ นแห่งนี้แล้ว ภายในหมู่บา้ นยังมีสถานที่ และสิ่งอานวยความสะดวก ซึ่งทาให้คณ
ุ
เพลิดเพลิน ไปกับการเดินท่องเที่ยวภายในหมูบ่ า้ น ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ขนาดเล็ก, ร้านศิลปะ, ร้านขายของที่
ระลึก, คาเฟ่ , ร้านกาแฟ, ร้านอาหารหลากหลายประเภท และอื่นๆ อีกมากมาย
อิ สระอาหารเย็น ถึงเวลาที่รอคอยสาหรับท่านที่ตอ้ งการความแปลก
ใหม่ หรือรับประทานเมนูเกาหลีที่ไม่มีบริการในทัวร์ แต่เป็ นเมนูที่อยาก
ทานมาก ท่านจะได้สัมผัสประสบการณ์ใหม่ๆ ไม่ว่าจะเป็ นวั ฒนธรรม
เรื่องอาหาร การสัง่ อาหาร และอื่นๆที่นา่ ตื่นหูตื่นตา
ที่พกั Hotel The Mark Haeundae (หรือเทียบเท่า)

วันที่ สี่ของการเดินทาง ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน – ตลาดวอล์คกิ้งสตรีทนัมโพดง - ปูซานทาว
เวอร์ - กร ุงเทพฯ
อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม
พาทุกท่านเดินทางสู่ ล็อตเต้ดิวตี้ฟรีปูซาน เป็ นร้านค้าปลอดภาษี
ชั้นนาระดับโลก และสถานที่สาหรับการช้อปปิ้ ง ที่มีการบริการแบบ
ครบวงจร ภายในมีรา้ นบูติก แบรนด์ชั้นนากว่ า 50 ร้า นค้า และ
สินค้าปลอดภาษี มีสินค้าหลากหลายประเภท ให้ได้เลือกซื้อเลือกหา
ได้แก่ นา้ หอม, เครื่องสาอาง, สินค้าแฟชัน่ , แว่นตา, แว่นตากันแดด,
เครื่องใช้ไฟฟ้ า, ผ้าปูที่นอน, ยาสูบ, นาฬิกา และอื่นๆ อีกมากมาย
น าทุก ท่ า นเดิ น ทางสู่ ตลาดตลาดวอล์ค กิ้ ง สตรี ท นัม โพดง
(Nampodong) แหล่งช้อปเมืองปูซาน แหล่งช้อปปิ้ งอันดับต้นๆที่ขาช้
อปแหลกทั้งหลายรูจ้ ักกันเป็ นอย่างดี เพราะย่านนี้ถือเป็ นศูนย์รวม
แฟชัน่ ชั้นน าของหนุ่มสาวปู ซาน และนักท่องเที่ยวเลยก็ว่าได้ หาก
อยากดูเทรนด์การแต่งตัว เหล่สาวหน้าเด้ง หรือจะมองหนุ่มหน้าใส
มาที่นี่รับรองว่าไม่ผิดหวังแน่ค่ะ ถ้าจะให้เปรียบก็คล้า ยๆกับ ย่า น
สยามของบ้านเรานัน่ เอง รวมถึงอาหารฟูดสตรีท อาหารท้องถิ่นต่างๆอีกเพียบ
พาทุกท่านเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร์ ที่เป็ นอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค
สาคัญ ซึ่ ง อยู่ในบริเ วณของ อุท ยานยงดูซาน (Yongdusan Park)
และเป็ นสถานที่ ท่ อ งเที่ ย วยอดนิ ย มอี ก แห่ ง ส าหรั บ การชมวิ ว
ทิวทัศน์ ที่สวยงามทั้งในยามกลางวันและยามค่าคืน ของเมืองปู
ซาน ปูซานทาวเวอร์ถกู สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 1973 เพื่อเป็ นจุดชมวิว
หอคอยสูง 120 เมตร เป็ นสถานที่สาหรับ การพักผ่อนหย่อ นใจ
ซึ่งแตกต่างจากหอคอยอื่นๆ ที่มีหอสังเกตการณ์ เพื่อใช้เป็ นหอส่ง
สัญญาณโทรทัศน์และวิทยุ บริเวณชัน้ ล่างของอาคาร ยังมีในส่วน
ของแกลเลอรี่ และร้า นขายของที่ ระลึ ก รวมถึ งงานหั ต ถกรรม
แบบดัง้ เดิมของเกาหลี
อิสระอาหารกลางวัน ถึงเวลาที่รอคอยสาหรับท่านที่ตอ้ งการความ
แปลกใหม่ หรือรับประทานเมนูเกาหลีที่ไม่มีบริการในทัวร์ แต่เป็ นเมนูที่
อยากทานมาก ท่ า นจะได้สั ม ผั ส ประสบการณ์ ใ หม่ ๆ ไม่ ว่ า จะเป็ น
วัฒนธรรมเรื่องอาหาร การสัง่ อาหาร และอื่นๆที่นา่ ตื่นหูตื่นตา

ถึ ง เวลาอั นสมควรพาทุกท่า นเดินทางกลับ ประเทศไทย สายการบิ น
JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขัน้ ตอนการเชคอิน ตัว๋ เครื่องบิน และ
อานวยความสะดวก เพื่อส่งทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความ
ประทับใจ Flight : 7C2251 เวลา : 20.30-00.10

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
อัตราค่าบริการ BUSAN 4D2N

มิถนุ ายน : 23-26

ราคา
โปรโมชัน่
16,999

มิถนุ ายน : 30 – 3 ก.ค.

17,999

20,999

กรกฏาคม : 7-10

18,999

21,999

กรกฏาคม : 14-17

19,999

22,999

พีเรียตเดินทาง

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 6,000.-

ราคาปกติ

พักเดี่ยว
เพิ่ม

19,999
5,000.-

จอยกรป๊ ุ = 6,900.-

ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. การสารองที่นงั่
• แพคเกจนีส้ ามารถออกเดินทางตัง้ 10 ท่านขึน้ ไป
• การลงทะเบียน K-ETA ผูเ้ ดินทางสามารถทาได้เอง หรือให้ทางบริษทั ดาเนินการให้คิดค่าบริการ
รวมค่าสมัคร 500 บาท (กรณีจองทัวร์กบั เราเท่านัน้ )
การชาระเงิน :
• ชาระมัดจา 50% และชาระส่วนที่เหลือก่อนเดินทางขัน้ ตา่ 20 วัน
• หากท่านให้บริษทั ทะเบียนK-ETA ให้ กรุณาจองล่วงหน้าขัน้ ตา่ 14วัน และต้องมัดจา 50% (ผล
อนุมัติ ช าระส่ว นที่เหลือ ก่ อนเดินทาง 15วั น หรือ ชาระทันที / ผลไม่อ นุมัติ คืนมัด จาและหัก

ค่าลงทะเบียน+มัดจาตัว๋ = 3,500 บาท) **** กรณีลกู ค้าจองกระชัน้ ชิด บริษัทจาเป็ นต้องออก
ตัว๋ เพื่อป้ องกันที่นงั ่ หลุด และผลK-ETAไม่อนุมตั ิ คืนมัดจาและหักค่าลงทะเบียน+ตัว๋ = 5000บาท
• หากจองทัวร์ก่อนเดินทางน้อยกว่า 7วัน ชาระเต็มเท่านัน้
• กรณีมดั จา และไม่ชาระส่วนที่เหลือถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้ทกุ กรณี
การบริการตามนโยบายควบค ุมโรคที่บริษทั จัดการให้ :
• ลงทะเบียน K-ETA เราเป็ นตัวแทนลงทะเบียนตามข้อมูลที่ท่านให้มา หากไม่ผา่ นหรือไม่ได้รับการ
อนุมัติ ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินและค่าบริการได้ หรือหากท่านเข้าเกาหลีแล้ว ไม่ผ่านด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง ก็ไม่สามารถเรียกร้องคืนเงินได้เช่นกัน ***ค่าสมัครและบริการ 500 บาท
• การลงทะเบียน Q-Code ยกเว้นการกักตัว ท่านต้องแสดงเอกสารภาษาอังกฤษที่เชื่อถือได้ เช่น
วัคซีนพาสปอร์ต และได้รับวัคซีนขัน้ ตา่ เข็ม 2 ไม่เกิน 180วัน (ยกเว้น Johnson เข็ม1ไม่เกิน 180
วัน) หากเป็ นเข็มบูสเตอร์ ต้องก่อนเดินทาง 14วัน ***ไม่มีค่าใช้จ่าย
• การลงทะเบียนตรวจ Covid RT-PCR ที่สนามบินกิมแฮ ***ท่านต้องชาระเองตอนตรวจ ราคา
80,000-120,000 วอน
• การลงทะเบียน Thailand Pass เพื่อกลับเข้าประเทศไทย ***ไม่มีค่าใช้จ่าย
หมายเหต ุ :
• ท่า นต้อ งยื่นผลตรวจโควิ ด ATK ก่อ นขึ้นเครื่อ ง 24 ชัว่ โมง กรณี ผลเป็ นบวก หรือ ติด โควิด
สามารถย้ายวันเดินทางเฉพาะท่านที่ ติดโควิดมีเอกสารจากทางโรงพยาบาล หักค่าใช้จ่ายตาม
จริง หรือยกเลิกสามารถรีฟันคืนได้เฉพาะค่าตัว๋ ตามกฏสายการบินเท่านัน้
• ท่านอื่นในคณะหากต้องการยกเลิก หรือย้ายวันจะต้องมีค่าใช้จ่ายตามเงื่อนไขปกติ (ตัว๋ กรุ๊ปไม่
สามารถยกเลิกได้)
• ราคานี้สาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็ นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทา
ตามเงือ่ นไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้
2. การยกเลิกการเดินทาง
•
•
•
•

ยกเลิกการจองไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชาระแล้ว
ยกเลิกการจองไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชาระแล้ว
ยกเลิกการจองน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
ยกเลิ ก จากเหตุส ดุ วิ สัย เช่น ภัย ธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แ ต่หั ก
ค่าใช้จ่ายตามจริง ๆ

• ราคาโปรโมชัน่ /แคมเปญ/อีเว้นท์ตา่ งๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทกุ กรณี
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้
ทุกกรณี
ราคานี้รวม
• ค่าตัว๋ เครื่องบิน ไป-กลับพร้อมคณะ(JEJU AIR)
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
• ค่าอาหารมื้อเช้าที่โรงแรม
• ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
• ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวนคืนตามระบุในโปรแกรม (1ห้องพัก2-3ท่าน)
• ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
• ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิ ทธิ์
หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ไม่รวม
• ค่าลงทะเบียน K-ETA
• ค่าตรวจ PCR ที่สนามบินกิมแฮ และที่อื่นๆ(หากใช้)
• ค่า ธรรมเนีย มทิป คนขับ รถและมัค คุเ ทศก์ท อ้ งถิ่ น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อ ท่า น
ตลอดทริป
• ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผูเ้ ดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านัน้ )
• ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่เกินกาหนด
• ค่ า ใช้จ่ า ยส่ ว นตัว อาทิ ค่ า ท าหนัง สื อ เดิ น ทาง, ค่ า มิ นิบ าร์โ รงแรม, ค่ า ซั ก รี ด , ค่ า อาหารและ
เครื่องดื่มนอกเหนือรายการทัวร์
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
• กรณีท่านติดโควิทที่เกาหลีตอ้ งเสียค่าใช้จ่ายค่ากักตัวด้วยตัวเอง 7วัน

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
• หากผูเ้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ
Refund ได้ทกุ กรณี
• หากผูเ้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอานาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้อง
ใดๆ ผูเ้ ดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้ เองทัง้ หมด
2. หมายเหต ุ
กร ุณาอ่านและทาความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทาการจองท ุกครัง้
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า
6 เดือ นท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ อยู่นอกเหนือความรับ ผิด ชอบของบริษัทและไม่สามารถ
Refund ค่าทัวร์ได้)
2. บริ ษั ท มี สิ ท ธิ์ ใ นการ ปรั บ เปลี่ ย นเที่ ย วบิ น เส้น ทางบิ น ราคา อาหาร โรงแรม และรายการ
ท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้
ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
5. ทางบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเองี
6. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทัง้ ขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุ
ใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงินได้
7. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง,
การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การ
เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้า ที่ตรวจคนเข้าเมือ ง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
8. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มัน่ ใจ กรุณา
ติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อยืนยันเวลา และการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสดุ วิสัยดัง ข้อด้านบน ก็อยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ เช่นกัน ไม่สามารถนามาเรียกร้องคืนได้ทกุ กรณี
9. ขอสงวนสิทธิ์หอ้ งพัก สาหรับผูท้ ี่ ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผอู้ ื่นใช้สิท ธิ์แทนได้ท กุ
กรณี
10. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ซึ่งบริษทั ไม่สามารถการันตี ทาได้เพียงรี
เควสให้ได้เท่านัน้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั การให้

11. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้
12. ทางคณะทัวร์ไม่มีอานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออก
เดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่ โมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละ
สิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการ
เดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่ าย หรือรีฟันค่าทัวร์/
ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทกุ กรณี
13. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ป รับ
5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษาตัว๋ ขากลับ มิเช่นนัน้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และ
ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง
14. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกาหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้าน
ละ 3,000 บาท เพื่อความเป็ นระบบ และถูกต้องตามเงือ่ นไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา
15. ถ้าลูกค้าติดโควิทที่เกาหลี จะไม่สามารถรีฟันค่าทัวร์ได้ทกุ กรณี (และท่านต้องชาระค่ากั กตัว/ค่า
โรงพยาบาลเองทัง้ หมด)
เมื่อท่านตกลงจองชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้
ยินยอม และยอมรับในข้อกาหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบ ุไว้แล้วทัง้ หมด

