
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KBX08 부산시 BUSAN ทัวร์ปูซาน 4วัน2คืน 
เทีย่วปูซาน เมอืงทะเลสุดชิลล ์หมูบ่า้นเกาหลสีีพาสเทล กบัรถไฟจิว๋ทีแ่สนน่ารกั 

เช็คอิน ซานโตรินีแห่งเกาหลี ''หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน''  
นั่งสกายแคปซูลสีสันสดใสบนรางรถไฟลอยฟา้ SKY CAPSULE ริมทะเลหาดแฮอึนแด 

เช็คอิน ท่าเรือจังนิม ปูซานทาวเวอร์ ซงโดสกายวอล์ค ตลาดปลาจากัลชี วัดแฮดงยงกุงซา 
ต่ืนเต้นกับทางเดินลอยฟา้ออยุคโด ช้อปปิ้ งถนนซอมยอน และ ถนนนัมโพดง 

 

เดินทางโดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) 
น ้าหนักสัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง 15 Kg. / Carry on 10 Kg.  



วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ 
(บาท) 

ราคาเด็ก 
(บาท) 

พักเดี่ยวเพ่ิม 
(บาท) 

ที่นั่ง หมายเหตุ 

20-23 ตุลาคม 65 15,888  

ไม่มีราคาเด็ก 
(Infant ไม่เกิน 2 ปี  
ราคา 4,500 บาท) 

 
 

5,500 

25  

27-30 ตุลาคม 65 15,888 25 เปลี่ยนแปลงเวลาขากลับ 
BX725 PUS-BKK  
เวลา 17.00-21.00 

 

◼ FLIGHT:  
DEPARTURE:       BX726   BKK-PUS   23.10-06.20   
RETURN         :      BX725   PUS-BKK   18.00-21.40      
 

 
19.30 น. พร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศขาออกชั้น 4  เคาท์เตอร์ สายการบิน 

AIR BUSAN (BX) โดยมีเจ้าหน้าที่บริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกด้านเอกสารติดแท็กกระเป๋า 
23.10 น. น าท่านเดินทางออกสู่ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX726 

 
 

06.20 น.   เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2ชั่วโมง กรุณาปรับ
นาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพ่ือความสะดวกในการนัดหมาย) น าท่านผ่านพิธีตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  
น าท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน (Busan) หรือออกเสียงอีกอย่างว่า พูซาน เป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจากกรุงโซล 
ล้อมรอบไปด้วยทัศนียภาพท่ีมีเทือกเขาสูง และแม่น ้าต่าง ๆ ท่ีสวยงาม อากาศที่นี่ดีมากท าให้เหมาะกับการมาท่องเที่ยว
ได้ตลอดทั้งปี และบ้านเมืองยังมีสีสันสวยงามแปลกตาอีกด้วย พาท่านไปตื่นตาตื่นใจกับการนั่ง สกายแคปซูล Sky 
Capsule Haeundae Blue Line Park อีกหนึ่งกิจกรรมยอดฮิตแห่งใหม่ที่ดังไปทั่วโซเชียล สายคอนเทนท์ห้ามพลาด 
เป็นรถไฟน่ารักๆ รถไฟสไตล์มินิมอล ท่ีมีสีสันสดใส โดยจะมีท้ังหมด 4 สี คือ สีเหลือง สีเขียว สีน ้าเงิน สีแดง  เป็นสีสันที่
ถ่ายรูปออกมาแล้ว ก็คือตัดกับท้องฟา้สวยๆ ได้ดีมากๆ ซึ่งต่อหนึ่งคันรถนั้น จะสามารถโดยสารได้มากสุด 4 คน ว่ิงอยู่
บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน สามารถมองเห็นได้ทั้งวิวเมือง แลนด์มาร์คสวยๆ ของปูซานอย่าง สะพาน Gwangan 
สะพานที่ยาวเป็นอันดับ 2 ของประเทศ ประภาคารต่างๆ และวิว ชายหาดแฮอึนแด Haeundae beach ชายหาดที่มี
ชื่อเสียงของปูซานน้ันเอง (ราคาทัวร์รวมค่าสกายแคปซูล 1 เที่ยว) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (ม้ือที่1)  

  วันที่หนึ่ง    ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ            
 

  วันทีส่อง    ท่าอากาศยานนานาชาตกิิมแฮ - เมืองปูซาน - นั่งสกายแคปซูล -วัดแฮดงยงกุงซา-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน -     
       ทางเดินลอยฟา้ออยุคโด                     อาหาร เที่ยง, เย็น                                                                                                                    
              



จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ วัดแฮดงยงกุงซา Haedong 
Yonggungsa Temple เป็นวัด พุทธที่ เ ก่ าแก่ แล ะมี
ชื่อเสียง และสวยมากท่สุดในเมืองปูซาน เป็นวัดท่ีมีความ
เป็นเกลักษณ์ตรงที่สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล สร้างขึ้น
เมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยวิหารหลักของวัด ถูกสร้างขึ้นใหม่
ในปี ค.ศ. 1970 โดยจะมีเจดีย์สามชั้น และสิงโตสี่ตัว หัน
หน้าออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโตทั้งสี่ตัวนี้ คือสัญลักษณ์
ของความยินดี ความโกรธ ความเศร้า และความสุข วัด
ตั้งอยู่บนเขาริมทะเล ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ผู้คนนิยมมาที่
วัดเพ่ือชมพระอาทิตย์แรกของปี และ ไหว้พระขอพร  
พาท่านไปเก็บภาพความประทับใจที่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน Gamcheon Culture Village เป็นหมู่บ้านที่มีความโด
เด่นและเก่าแก่ ตั้งอยู่บนเขามีบรรยากาศดี อาคารในหมู่บ้านรับการตกแต่งอย่างมีสีสันดูมีชีวิตชีวา เป็นอีกที่เที่ยวหนึ่ง
ที่ควรไป ห้ามพลาด เพราะเป็นที่สวยสุดๆ ด้วยบ้านเรือนและอาคารต่างๆ ที่พร้อมใจกันทาเป็นสีพาสเทล ท าให้มีความ
สวยงามแปลกตา ทัง้ยังมีชื่อเสียงของเกาหลีอีกด้วย 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 พาทุกท่านไปเที่ยวอีกหนึ่งแลนด์มาร์ค ตื่นเต้นไปกับ ทางเดินลอยฟา้ออยุคโด Oryukdo Skywalk เป็นทางเดินกระจก
ที่สร้างจากหน้าผาแบ่งกลางระหว่างด้านทะเลตะวันออกและตะวันตก ยื่นออกไปในทะเลมีความยาว 35 เมตร โดยกระจที่
น ามาท านั้นเป็นกระจกที่เคลือบสารกันกระสุน เพ่ือให้มีความแข็งแรงและปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว ให้ท่านได้เก็บภาพ
ความประทับใจพร้อมชมวิวทะเลสวยๆตามอัธยาศัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (ม้ือที2่) 
ที่พัก : No.25 Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่3) 
พาทุกท่านตะลุยสู่แหล่งช้อปป้ิงท่ีได้ชื่อว่าใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย 
ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี  เช่น ROJUKISS, 
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อในราคา
พิเศษ  จากนั้นพาท่านไปเช็คอินแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองปูซาน 
ท่าเรือจังนิม Jangnim Harbor ถือเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ที่
ควรจะไปเที่ยวถ่ายภาพกัน เพราะบรรยากาศโดยรอบมีการ
ตกแต่งด้วยสีสันสดใส สะดุดตา ตามอาคารซ่ึงอยู่ติดริมน ้า และ
ที่ส าคัญส าคัญที่นี่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เวนิส แห่งเมืองปูซาน เหมาะ
แก่การไปเก็บภาพความประทับใจเป็นอย่างมาก จากนั้นพาทุกท่านช้อปป้ิง ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb รวมเป็น
สมุนไพรที่มีสรรพคุณ ช่วยขับสารพิษตกค้างต่างๆออกจากตับอย่างปลอดภัยเนื่องจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขาย
เฉพาะในประเทศเกาหลีเท่านั้น อาคารนูริมารู APEC Nurimaru House เป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซน์แปลกตั้งอยู่ริม
ทะเล  สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดงานประชุมผู้น า APEC (APEC Summit) อยู่ที่เกาะดองแบกโซม ที่ขึ้นชื่อเรื่องความ
สวยงามของวิวทิวทัศน์ ปัจจุบันใช้เป็นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่าง ๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่สะท้อนถึง
วัฒนธรรมด้ังเดิมต่าง ๆ ของเกาหลี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (ม้ือที4่)  

น าท่านชมแหล่ง ช้อปป้ิงปลอดภาษี Shinsegae Duty Free  
ช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนม มากมาย อาทิ นาฬิกา ,แว่นตา ,
เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ 
ให้ท่านอิสระได้เลือกซื้ออย่างเต็มที่ จากนั้นพาทุกท่านเดินเล่มริม  
ชายหาดแฮอึนแด Haeundae beach ชายหาดทรายขาว เป็น
ชายหาดที่สวยและมีชื่อเสียงที่สุดแห่งหนึ่งในเกาหลีใต้ ชายหาด
ทรายละเอียด ยาว 1.5 กม. และยังเป็นเป็นสถานท่ีจัดงานเทศกาล
ต่างๆ ตลอดทั้งปี ให้ท่านได้อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย จากนั้น
พาท่านไปช้อปป้ิงกันท่ี ถนนนัมโพดง Nampo Dong market 
ถนนช้อปป้ิงสุดชิค ที่ใหญ่ที่สุดในปูซาน ศูนย์รวมของสินค้า
แฟชั่น เสื้อผ้า เครื่องส าอาง ร้านกาแฟ และร้านอื่นๆ อีกมากมาย 
ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงซ้ือของกันได้อย่างถูกใจ และ ตลาดปลา

  วันทีส่าม  เมืองปูซาน - ศูนย์รวมเครื่องส าอางแบรนด์ดังเกาหลี – ท่าเรือจังนิม –ศูนย์สมุนไพร Hogaenamu Herb – 
    อาคารนูริมารู - ช้อปป้ิงปลอดภาษี Shinsegae – ชายหาดแฮอึนแด – ถนนนัมโพดง - ตลาดปลาจากัลซี  

                อาหาร เช้า, เที่ยง ,เย็น 
              



จากัลซี  Jagalci market แหล่งรวมซีฟู้ดสดๆ ในเมืองปูซาน ตลาดปลาชื่อดังเป็นตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดใน
เกาหลีใต้ มีร้านอาหารทะเลเยอะแยะมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก ฯลฯ ทั้งบริเวณภายนอกและภายใน
อาคาร ให้ท่านได้เลือกช้อปป้ิงและชิมอาหรทะเลกันแบบสดๆได้อย่างจุใจ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น  (ม้ือที5่) 
ที่พัก : No.25 Hotel 3* หรือโรงแรมระดับใกล้เคียงกัน 
(ชื่อโรงแรมท่ีท่านพัก ทางบริษัทจะท าการแจ้งพร้อมใบนัดหมาย5-7วันก่อนวันเดินทาง) 

 
 
 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม (ม้ือที่6) 
 พาทุกท่านช้อปป้ิง ร้านสมุนไพร Red Pine เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีสกัดจากน ้ามันสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 

ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นน าทุกท่านเช็คอิน ซงโด สกายวอล์ค Songdo Skywalk เป็น
สะพานท่ีทอดยาวจากชายฝั่ งตรงเข้าสู่ท้องทะเลในระยะทาง 396 เมตร มีความกว้าง 2.3 เมตร มีลักษณะคดเคี้ยวคล้าย
มังกรแหวกว่ายเหนือน ้าทะเลสีฟา้ ต้ังอยู่บริเวณริมชายหาดซงโด เป็นจุดชมวิวท่ีสวยสุดๆ และยังสามารถเดินรับลมชม
วิวทะเลบนสะพานได้อีกด้วย พาทุกท่านไปที่ ปูซานทาวเวอร์ Busan Tower หนึ่งในแลนด์มาร์คแห่งเมืองปูซาน ตั้งอยู่
บริเวณอุทยานยงดูซาน เป็นจุดชมวิวที่สูง 120 เมตร ของเมืองปูซาน ให้ท่านเพลิดเพลินชมทัศนียภาพที่สวยงาม ชม
วิวเมืองปูซานละวิวทะเลได้ถึง 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง  (ม้ือที7่)  
น าท่านเดินทางช้อปป้ิงท่ี ถนนซอมยอน Seomyeon first street เป็นถนนยอดนิยมที่คึกคักตลอดเวลาอีกแห่งหนึ่ง 
หรือเป็นที่รู้จักในอีกชื่อว่า “ถนนศิลปะ (Art Street)” ตลอดระยะทางกว่า 330 เมตรของถนน เต็มไปด้วยร้านอาหารที่
หลากหลายให้เลือกชิม ทั้งอาหารพ้ืนเมืองและอาหารนานาชาติ , ร้านกาแฟคาเฟใ่ห้นั่งชิลล์, ร้านขายสินค้ามากมาย
หลายประเภทให้เลือกซื้อ รวมไปถึงสถานบันเทิงต่างๆ ได้แก่ โรงภาพยนตร์, โรงละคร เป็นต้น 
จนสมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เพ่ือเดินทางกลับสู่ประเทศไทย 

18.00 น.      เดินทางกลับ ประเทศไทย โดยสายการบิน  AIR BUSAN (BX) เที่ยวบินที่ BX725 
21.40 น.       เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิโดยสวัสดิภาพ 

 

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

 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม เนื่องจากสภาวะอากาศ, การเมือง, สายการบิน, การจราจร 
หรือช่วงเทศกาลหรือวันหยุด เป็นต้น โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยทางผู้จัดจะปรับเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ท่านเป็นหลัก เพ่ือให้ท่านท่องเที่ยวได้ครบถ้วนตามโปรแกรม  
ทัวร์คร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าท่านใดต้องการแยกตัวออก จากกรุ๊ปทัวร์ ไม่ท่องเที่ยว
ตามท่ีระบุไว้ในโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯ จ าเป็นต้องขอคิดค่าใช้จ่าย เพ่ิม 100 USD/ต่อท่าน  

 
 
 

  วันที่สี่     เมืองปูซาน - ร้านสมุนไพร Red Pine – ซงโดสกายวอล์ค – ปูซานทาวเวอร์ – ถนนซอมยอน –ท่าอากาศยานนานาชาติ
     กิมแฮ - ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ        อาหาร เช้า, เที่ยง  
              



เงื่อนไขการเดินทางเข้าและออกจากประเทศไทยและเกาหลีใต้ (Update 01 ตุลาคม 2565)  
 

1. ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รับวัคซีน ครบโดสแล้ว ผู้เดินทางต้องได้รับวัคซีนครบโดสแล้วอย่างน้อย ไม่น้อย
กว่า 14 วันก่อนเดินทาง  

2. ส าหรับบุคคลอายุ 18 ปีขึ้นไป ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson&Johnson 1 เข็ม) ภายใน 14-180 วัน 
หากเกิน 180 วัน จะต้องฉีดเข็ม 3 ตามยี่ห้อวัคซีนที่ได้รับการรับรองจากองค์การอนามัยโลก (WHO) 

3. ส าหรับบุคคลอายุ 12-17 ปี ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม (หากเป็นวัคซีน Johnson&Johnson 1 เข็ม) 14 วันขึ้นไป 
4. กรณีเด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี ไม่จ าเป็นต้องได้รับวัคซีน (แต่ต้องเดินทางกับผู้ปกครองที่ได้รับวัคซีนครบตามเงื่อนไขเท่านั้น) 
5.  ผู้ที่หายจากโควิดแล้วโดยมีใบรับรองไม่เกิน 6เดือน (นับตั้งแต่วันที่ออกจากโรงพยาบาลจนถึงวันเดินทาง) **ลูกค้า

จ าเป็นต้องน าใบรับรองการหายจากโควิด-19 ไปด้วย เนื่องจากกรณีตรวจ RT-PCR ที่เกาหลีแล้วยังพบเชื้อ จ าเป็นต้อง
ใช้ใบรับรองเพ่ือยืนยัน มิฉะน้ันจ าเป็นต้องกักตัว 7วัน**  (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) 

6. ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) บริษัท ฯ บริการลงทะเบียน K-ETA เพ่ือ
ท่องเที่ยวเกาหลี เดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้แบบฟรีวีซ่า (อยู่ได้ 90 วัน)  (บริษัทด าเนินการลงทะเบียนให้ มีค่าใช้จ่าย
เพ่ิม ท่านละ 1500 บาท กรณีลงไม่ผ่าน บริษัทฯจะลงให้อีก 1 ครั้ง รวมไม่เกิน 2 ครั้ง ) ส าหรับลูกค้าที่มี K-ETA แล้วไม่ต้อง
ช าระเงินส่วนน้ี เพียงส่งหลักฐาน K-ETA ของท่านมาให้ที่บริษัทเท่าน้ัน 

 
เอกสารที่ใชล้งทะเบียน K-ETA  

1. ไฟล์รูปภาพสีถ่ายหน้าตรง พ้ืนหลังสีขาว ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 100MB (อายุไม่เกิน 6 เดือน) 
2. ไฟล์รูปสีหน้าพาสปอร์ต ไฟล์ JPEG ขนาดไม่เกิน 300MB (มีอายุมากกว่า 6 เดือน) 
3. ข้อมูลส่วนตัว เช่น ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษตามหน้าพาสปอร์ต, เบอร์โทรติดต่อในไทย, เบอร์โทรติดต่อในเกาหลี(ถ้า

มี), E-mail และประวัติของลูกค้า 
4. ข้อมูลที่พัก (บริษัทจัดการให้)  
5. ผู้เดินทางต้องลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defensse)  บริษัทด าเนินการให้  
6. บริษัทฯจองตรวจ RT-PCT ที่เกาหลี เมื่อเดินทางถึงท่าอากาศยานอินชอน ค่าตรวจท่านละ 80,000 วอน (ไม่รวมในค่า

ทัวร์ช าระเพ่ิม)  
 
เงื่อนไขข้างต้น อาจมีการยกเลิก หรือ เปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะท าการแจ้ง Update ให้ท่านลูกค้าก่อนการเดินทาง 

 

 

► เอกสารที่ต้องท าการเตรียมก่อนเดินทาง 
1. พาสปอร์ตตัวจริง (อายุการใช้งานต้องเหลือมากกว่า 6 เดือน)  
2. เอกสารใบรับรองท่ีได้รับวัคซีนป้องกันโควิด19 ครบ 2 เข็ม Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค     
    กระทรวงสาธารณสุข  (จากแอปหมอพร้อม) หรือ เอกสารInternational Vaccinated Certificate ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค
กระทรวงสาธารณสุข (ขอจากแอปหมอ พร้อม) / วัคซีนพาสปอต์ (เล่มเหลือง) ที่ออกโดยกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข ที่
ได้รับวัคซีนครบถ้วนมาแล้ว 
3.เอกสารจากการลงทะเบียนผ่านการอนุมัติระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization)  
 
 เงื่อนไขการให้บริการ 
► การเดินทางครั้งนี้จะต้องมีจ านวน 10 ท่านขึ้นไป กรณีไม่ถึงจ านวนดังกล่าว 
- จะส่งจอยน์ทัวร์กับบริษัทท่ีมีโปรแกรมใกล้เคียงกัน 
- หรือเลื่อน หรือยกเลิกการออกเดินทาง โดยทางบริษัทจะท าการแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าก่อนการเดินทางประมาณ 10 วัน 
- หรือขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพ่ิม (ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ถึง15ท่านและท่านยังประสงค์เดินทางต่อ) โดยทางบริษัท
จะท าการแจ้งให้ท่านทราบก่อนล่วงหน้า 

► ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน  



 
► การจองทัวร์และช าระค่าบริการ  
- กรุณาช าระค่ามัดจ า ท่านละ 10,000 บาท  
 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอร์ตและเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 
Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพร้อม) พร้อมเอกสารช าระมัดจ าค่าทัวร์ 
- ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือช าระ 25-30 วันก่อนออกเดินทาง กรณีบริษัทฯจ าเป็นต้องออกตั๋วก่อนท่านจ าเป็นต้องช าระค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ
ตามที่บริษัทก าหนดแจ้งเท่าน้ัน 
**ส าคญั **ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง   ( จะต้องมีอายุเหลือมากกว่า  6 เดือนก่อนหมดอายุนับจากวันเดินทางไป-กลับและจ านวน
หน้าหนังสือเดินทางต้องเหลือว่างส าหรับติดวีซ่าไม่ต ่ากว่า 3หน้า** (กรุณาตรวจสอบก่อนส่งให้บริษัทมิฉะนั้นทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบกรณีพาสปอร์ตหมดอายุ   ** กรุณาส่งพร้อมพร้อมหลักฐานการโอนเงินมัดจ า 
 
เงื่อนไขการยกเลิก 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจริง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-29 วัน ยึดเงิน 50% จากยอดท่ีลูกค้าช าระมา และเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
- ยกเลิกก่อนการเดินทางน้อยกว่า 15วัน ขอสงวนสิทธิ์ยึดเงินเต็มจ านวน 

 *กรณีมีเหตุยกเลิกทัวร์ โดยไม่ใช่ความผิดของบริษัททัวร์ คืนเงินค่าทัวร์โดยหักค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง(ถ้ามี) 
 *ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เช่น ค่ามัดจ าตั๋วเครื่องบิน โรงแรม ค่าวีซ่า และค่าใช้จ่ายจ าเป็นอื่นๆ 

 
อัตราค่าบริการนี้รวม   
1. ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัดพร้อมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น  (ตั๋วกรุ๊ปไม่สามารถ

Upgradeที่น่ังเป็น Business Classได้ และต้องเดินทางไป -กลับพร้อมตั๋วกรุ๊ปเท่าน้ันไม่สามารถเลื่อนวันได้) 
2. ค่าที่พักห้องละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุไว้ในรายการหรือ ระดับใกล้เคียงกัน  
3. กรณีพัก 3 ท่านถ้าวันที่เข้าพักห้องโรงแรม ไม่มีห้อง TRP (3ท่าน) อาจจ าเป็นต้องแยกพัก 2ห้อง กรณีห้องพักในเมืองที่ระบุไว้ใน

โปรแกรมมีเทศกาลวันหยุด มีงานแฟร์ต่างๆ บริษัทขอจัดท่ีพักในเมืองใกล้เคียงแทน 
4. ค่าอาหาร ค่าเข้าชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามที่ระบุไว้ในรายการทัวร์ข้างต้น  
5. เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ คอยอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง  
6. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน AIR BUSAN สัมภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 15 กิโลกรัม (จ ากัดจ านวน 1 ชิ้น ) ถือขึ้นเครื่องได้ 

10 กิโลกรัม และค่าประกันวินาศภัยเครื่องบินตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบินที่มีการเรียกเก็บ และกรณีสัมภาระเกินท่านต้อง
เสียค่าปรับตามที่สายการบินเรียกเก็บ  

7. การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศ กับ Allianz Travel แบบ
แผนประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้น
ภายในวันเดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆ
ประกันจะไม่ครอบคลุม) ซ่ึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิม
ความคุ้มครอง สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทาง
อันนีโดยทั้งนี้การท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พรบ ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะ
อุบัติเหตุในการเดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์ Allianz ได้
กรณีท่านต้องการซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 

8. ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามันตามรายการทัวร์ 
9. ค่ารถปรับอากาศน าเที่ยวตามระบุไว้ในรายการ พร้อมคนขับรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขับรถเกิน 12 ช.ม./วัน) 
10. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 
 



อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม  
1. ค่าท าหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ  
2. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ท่ีนอกเหนือจากรายการระบุ อาทิเช่น ค่าอาหาร เครื่องด่ืม ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น  
3. ค่าภาษีทุกรายการคิดจากยอดบริการ, ค่าภาษีเดินทาง (ถ้ามีการเรียกเก็บ)  
4. ค่าภาษีน ้ามันท่ีสายการบินเรียกเก็บเพ่ิมภายหลังจากทางบริษัทฯได้ออกต๋ัวเครื่องบิน และได้ท าการขายโปรแกรมไปแล้ว 
5. ค่าพนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
6. ค่าทิปไกด์ คนขับรถ ขออนุญาตน าเก็บ ณ สนามบินวันแรก ท่านละ 50,000 วอน ส าหรับหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจและ

น ้าใจจากท่าน 
7. ค่าลงทะเบียน K-ETA 1,500 บาท   
หมายเหตุ : กรุณาอ่านศึกษารายละเอียดทั้งหมดก่อนท าการจอง เพ่ือความถูกต้องและความเข้าใจตรงกันระหว่างท่านลูกค้าและ
บริษัท ฯ และเมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด 
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะเลื่อนการเดินทางหรือปรับราคาค่าบริการขึ้นในกรณีท่ีมีผู้ร่วมคณะไม่ถึง15ท่าน  
2. ขอสงวนสิทธิ์การเก็บค่าน ้ามันและภาษีสนามบินทุกแห่งเพ่ิม หากสายการบินมีการปรับขึ้นก่อนวันเดินทาง  
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเท่ียวบิน โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอันเน่ืองจากสาเหตุต่างๆ  
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การยกเลิกบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อการจลาจล, ภัยธรรมชาติ, การนาส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ท้ังส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหาย อันเน่ืองเกิดจากความประมาทของท่าน, เกิดจากการโจรกรรม และ 
อุบัติเหตุจากความประมาทของนักท่องเที่ยวเอง  
6. เมื่อท่านตกลงช าระเงินมัดจ าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดกับทางบริษัทฯ แล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ 
ทั้งหมด  
7. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯอีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้ส ารองโรงแรมที่พักในต่างประเทศ
เรียบร้อยแล้ว โดยโรงแรมจัดในระดับใกล้เคียงกัน ซึ่งอาจจะปรับเปลี่ยนตามท่ีระบุในโปรแกรม  
8. การจัดการเรื่องห้องพัก เป็นสิทธิ์ของโรงแรมในการจัดห้องให้กับกรุ๊ปท่ีเข้าพัก  โดยมีห้องพักส าหรับผู้สูบบุหรี่ / ปลอดบุหรี่ได้ 
โดยอาจจะขอเปลี่ยนห้องได้ตามความประสงค์ของผู้ที่พัก ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมให้บริการของโรงแรม และไม่สามารถรับประกัน
ได ้  
9. กรณีผู้เดินทางต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ อาทิเช่น ใช้วิวแชร์ กรุณาแจ้งบริษัทฯ อย่างช้า10วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้น 
บริษัทฯไม่สามารถจัดการให้ล่วงหน้าได้  
10. มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิ์ในการให้ค าสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อ านาจของผู้จัดก ากับเท่านั้น 
11. ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่าน
การพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการ
ท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่น ๆ   
12.การประกันการเดินทาง บริษัทฯได้จัดท าแผนประกันภัยการเดินทางส าหรับผู้เดินทางไปต่างประเทศกับ Allianz Travel แบบแผน
ประกันภัย Group tour โดยแผนประกันจะครอบคลุมการรักษากรณีลูกค้าติดเชื้อโควิด-19 หรืออุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดขึ้นภายในวัน
เดินทาง และลูกค้าต้องท าการรักษาในโรงพยาบาลที่ประกันครอบคลุมการรักษาเท่านั้น (เข้ารับรักษาในรูปแบบอื่นๆประกันจะไม่
ครอบคลุม) ซึงสามารถศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติมจากเจ้าหน้าทีได้ กรณีลูกค้าต้องการซ้ือประกันเพ่ิมวงเงินคุ้มครอง เพ่ิมความคุ้มครอง 
สามารถแจ้ง บริษัทฯ  ซึ่งความคุ้มครองและข้อยกเว้น เป็นไปตามเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัย  ประกันภัยเดินทางอันนีโดยทั้งนี้การ
ท าประกันนี้จากบริษัท  มากกว่าข้อบังคับ ตาม พ .ร .บ .ธุรกิจน าเที่ยว ที่บังคับให้บริษัทน าเที่ยว ท าประกันเฉพาะอุบัติเหตุในการ
เดินทางเท่านั้น แต่ทั้งนี้ ท่านสามารถศึกษาเงือนไขความคุ้มครองและข้อยกเว้นแผนเติมจากเว็บไซด์  Allianz ได้กรณีท่านต้องการ
ซ้ือความคุ้มครองเพ่ิมเติมสามารถแจ้งความประสงค์มาท่ีบริษัทฯ 


