เปิดประสบการณ์สุดพิ เศษที่เมืองปูซาน... กับสถานที่ท่องเที่ยวใหม่เพื่ อสัมผัสกับความงามในมุมใหม่
สายการบิน: AIR BUSAN หรือเทียบเท่า

ตารางสรุปโปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 4 วัน 2 คืน
โปรแกรมการเดินทาง

1

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

-

2

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ I แฮอุนแดสกายแคปซูล
วัดแฮดงยงกุงซา | หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ออยุคโดสกายวอร์ค

B:L : ชาบู ชาบู
D : บาร์บีคิว

BUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่า
มาตรฐานเกาหลี

3

ศูนย์เครื่องสําอางแบรนด์ดังเกาหลี | ท่าเรือจางนิม
ศูนย์สมุนไพร | นูริมารูเฮ้าส์
DUTY FREE | ชายหาดแฮอุนแด
นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท | ตลาดปลาจากัลชี

B : โรงแรม
L : พุ ลโกกิ
D : อิสระ

BUSAN HOTEL
หรือเทียบเท่า
มาตรฐานเกาหลี

4

ศูนย์นํ้ามันสนเข็มแดง
ซองโดสกายวอร์ค (ไม่รวมค่ากระเช้า)
หอคอยแห่งปูซาน | ซอมยอนช้อปปิ้งสตรีท

B : โรงแรม
L : อิสระ
D:-
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โปรแกรมท่องเที่ยวเกาหลี 4 วัน 2 คืน

BUSAN SPECIAL
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ I ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ

คณะเดินทางพรอมกันที่จุดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารระหวางประเทศ ชั้น 4 ณ
เคานเตอรสายการบิน AIR BUSAN โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯ คอยใหการตอนรับ และอํานวยความ
สะดวกในเรือ่ งของเอกสาร ตลอดจนสัมภาระของทาน (**โปรดแสดงเอกสารสําคัญตามมาตรการการ
เดินทางเขาประเทศเกาหลีใต ณ วันเดินทาง และพาสปอรตใหแกเจาหนาที่ในวันเดินทาง) หลังจาก
เช็คอินและโหลดสัมภาระเรียบรอยแลว นําทานออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ สู ทาอากาศยานนานาชาติกมิ แฮ
สายการบิน
AIR BUSAN

BUSAN

SPECIAL

รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

BX 726

22:55 - 06:05

BX 725

17:00 - 21:00

Page |2

ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ I แฮอุนแดสกายแคปซูล
วัดแฮดงยงกุงซา | หมูบ
่ ้านวัฒนธรรมคัมชอน
ออยุคโดสกายวอร์ค

อุทยานรถไฟสายสีฟา้ แฮอุนแด

การเดินทางดวยระบบรางที่จะนําคุณดื่มดํ่ากับความงามของทะเล
ปูซานดวยรูปแบบที่ไมซํ้าใคร นั่นคือ รถไฟเลียบชายหาดที่คอย ๆ เคลื่อนผานไปบนรางรถไฟริมทะเล หรือ
เลือกตื่นตาตื่นใจมากยิ่งขึน้ กับการนั่ง SKY CAPSULE ที่วิ่งอยูเหนือพื้นดินที่ความสูง 10 เมตร ซึ่งนับวาเปน
รถไฟยกระดับในความสูงระดับนี้แหงแรกในเกาหลีใต ... แตความงดงามยิ่งกวา ไมวาจะวิวเลียบหาดที่รัดบ
พื้นดิน หรือสูงเหนือยอดไม นั่นคือ วิวทะเลปูซาน โดยเฉพาะในยามพระอาทิตยจะลับขอบฟา เปนวิวที่สุด
แสนโรแมนติกที่สุด ที่นับวาคุมคาแกการลองสักครั้งดวยตัวคุณเอง
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) นํ้าซุป
ตนตํารับเกาหลี พรอมดวยเครื่องปรุง และวัตถุดิบที่คัดสรรเปนพิเศษ เสิรฟพรอมเครื่องเคียง
นานาชนิด

วัดแฮดงกุงซา วัดพุทธเกาแกของปูซาน วัดสรางอยูบนโขดหินริมชายหาด กอตั้งโดยพระผูยิ่งใหญนาม

วา พระนาองซูโดซา ตั้งแต ค.ศ. 1376 และไดรับบูรณะครั้งใหญในป ค.ศ. 1970 ตัววัดหันหนาออกทางทิศ
ตะวันออก จึงทําใหเปนจุดชมพระอาทิตยขึ้นที่สวยงามที่สุดแหงหนึ่งของปูซาน ในบริเวณวัดมีเจดียสาม
ชั้นในศิลปะแบบเกาหลี และสิงโตสี่ตัว ซึ่งแตละตัวถือเปนสัญลักษณแหงความยินดี ความโกรธ ความเศรา
และความสุข
BUSAN
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หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

กอตั้งขึ้นราว ค.ศ. 1950 เมื่อผูอพยพในสงครามเกาหลีไดลงหลักปกฐาน
กันที่นี่ โดยบานที่นี่สรางแบบขั้นบันไดบนเชิงเขาชายฝง ทําใหหมูบานนี้มีชื่อเลนวา “มาชูปิกชูแห่ง
 านแหงนี้ ไดรับการตกแตงอยางมีชีวิตชีวาดวยภาพจิตรกรรมฝาผนัง
ปูซาน” ตรอกซอกซอยหลายในหมูบ
ประติมากรรมที่สรางขึ้นโดยผูอยูอาศัยตางรวมมือรวมใจกันสรางสรรค รวมถึงการทาหลังคาบาน และตัว
บานดวยสีสันที่หลากหลาย และในความหลากหลายนี้เอง กอปรกับภูมิหลังทางประวัติศาสตร ผนวกเขา
กับศิลปะ ที่นี่จึงเปนที่ดึงดูดผูคนจากทั่วโลกใหมาชมความงดงามดวยตาตนเอง

ออยุคโดสกายวอร์ค

ตั้งอยู ณ ที่ซึ่งเรียกวา “ซึงดูมาล” ซึ่งหมายถึง “อานมา” เนื่องจากรูปรางของ
จุดที่ตั้ง โดยชาวบานและนักประดานํ้าในพื้นที่เรียกเกาะนีว้ า “จาลโลแก”.... การกอสรางออยุคโด
สกายวอรค เริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 12 กันยายน ค.ศ. 2012 ณ จุดที่กอ สรางนั้นถือไดวาเปนจุดแบงระหวางทะเล
ตะวันออกกับทะเลใต และมีพิธีเปดอยางเปนทางการ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม ค.ศ. 2013 โดยใหสมญานาม
ของสถานที่แหงนี้วา “เส้นทางแห่งการข้ามฟ้าฝ่าทะเล” โดยเสาเหล็กถูกสรางขึ้นบนหนาผาชายฝง
สูง 35 เมตร และสะพานกระจกสูง 15 เมตรที่ประกอบดวยแผนกระจก 24 แผนและมีรูปรางเหมือนเกือก
มา ที่เชื่อมกับเสาเหล็ก พื้นกระจกทําดวยแผนกระจกขนาด 12 มิลลิเมตร 4 ชั้น เคลือบดวยฟลมกันกระสุน
มีความหนารวม 55.49 มิลลิเมตร ทําใหโครงสรางมีความปลอดภัยและมั่นคงสูงมาก ทุกทานจะตื่นตาตื่นใจ
กับทิวทัศนของแนวคลื่น และทองทะเลดานลางในขณะที่มองลงไปจากแผนกระจกโปรงใส ทางเดินที่ทอด
ยาวออกไปสูทองทะเล ที่เห็นไดโดยรอบ 360 องศา เหมาะแกการถายรูป และดื่มดํ่ากับความงามยิ่งนัก
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รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร บริการทานดวย บาร์บีคิว (BBQ) อาหารปงยางสไตล
เกาหลีมีเนื้อสัตวหลากหลายใหเลือกรับประทาน เสิรฟพรอมเครื่องเคียง
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก BUSAN HOTEL หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต
่ งสําอางแบรนด์ดังเกาหลี | ท่าเรือจางนิม
ศูนย์เครือ
ศูนย์สมุนไพร | นูริมารูเฮ้าส์ | DUTY FREE | ชายหาดแฮอุนแด
นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท | ตลาดปลาจากัลชี

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ศูนย์เครื่องสําอางเกาหลี ที่ซึ่งรวบรวมเครื่องสําอางชั้นนําของเกาหลี ที่ชวยในเรื่องปญหาตาง ๆ ของ
ผิวหนา และผิวกาย ทั้งในเรื่องความกระจางใส และเสริมความแข็งแรงของผิว มาไวใหทานไดเลือกสรร กับ
เครื่องสําอางคุณภาพดี ในราคาลดพิเศษ อาทิครีมนํ้าแตก, ครีมโบท็อกซ, ครีมหอยทาก ฯลฯ

ท่าเรือจางนิม หรือที่เรียกวา บูเนเซีย (Bunezia) ที่ตองการสื่อถึง Venezia (เวนิส) เวนิสแหงปูซาน โดย

อาคารที่อยูบริเวณทาเรือแหงนี้ ถูกแตงแตมดวยสีสันสดใส ตัดกับทองฟาและทะเลสีคราม โดยชั้นสองของ
อาคารเหลานี้ เปนจุดที่สามารถมองเห็นวิวทะเลในมุมที่สวยงามอีกดวย... เดิมทีทาเรือแหงนี้เปนแหลงผลิต
สาหราย แตเมื่อมีการทําอุตสาหกรรมมากขึ้นในแถบนี้ เพื่อความสะอาดและปลอดภัยของผูบริโภคการ
ผลิตจึงถูกเลิกไป และตอมาไดถูกพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่เต็มไปดวยสีสัน นับเปนแลนดมารคแหงใหม
ของปูซานอีกดวย
ศูนย์สมุนไพร หรือ ฮอกเกตนามู ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว สรรพคุณชวย
ในการลางสารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ ไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรง
ขึ้น และยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเองอีกดวย
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นูริมารูเอเปคเฮ้าส์

Nurimaru APEC House ชื่อนี้เกิดจากการรวมคําภาษาเกาหลีคําวา nuri (ที่
หมายถึง โลก) และ maru (การประชุมสุดยอด) อาคารแหงนี้สรางเพื่อใชเปนสถานที่ประชุม APEC ใน ค.ศ.
2005 โดยตั้งอยูบนเกาะดงแบกซอม ซึ่งขึ้นชื่อเรื่องภูมิทัศนที่สวยงามและเต็มไปดวยธรรมชาติที่งดงาม
โดยเฉพาะดอกคามิเลียและตนสนหนาทึบของเกาะแหงนี้ อาคารแหงนี้สูง 3 ชั้น ที่ตองการสื่อถึง “จองจา”
สมัยใหม ซึ่งเปนศาลาในรูปแบบสถาปตยกรรมเกาหลีดั้งเดิม รูปทรงหลังคาเปนสัญลักษณของแนวสันเขา
ของเกาะดงแบกซอม การออกแบบภายในเปนการแสดงภาพวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมที่สรางสรรคของชน
ชาติเกาหลี
รับประทานอาหาร ณ บริการทานดวย เมนู พุ ลโกกิ (BULGOGI) เมนูที่มีสวนผสม หมู
หมักชิ้นบางๆ ปลาหมึกสดๆ ผักตางๆ นํามาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหงและนํ้า
พรอมเครื่องเคียงตางๆ ไดแก ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ

LOTTE DUTY FREE BUSAN

ศูนยรวมสินคาปลอดภาษีที่ใหญ และดีที่สุดของเมืองปูซาน ที่
รวบรวมสินคาแบรนดเนมของทั้งจากเกาหลี และจากทั่วทุกมุมโลกกวา 200 แบรนด มารวมไวเพื่อใหทุก
ทานไดเลือกซื้อในราคาสุดพิเศษที่ปลอดภาษี ทั้งยังมีของขวัญ ของที่ระลึกพิเศษตาง ๆ ของเกาหลีมีไว
จําหนายเปนของฝากในการมาเยือนเกาหลีอีกดวย
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ชายหาดแฮอุนแด

เปนชายหาดที่มีชื่อเสียงที่สุดของเกาหลี โดยมีหาดทรายทอดยาวถึง 1.5 กิโลเมตร
ครอบคลุมพื้นที่กวา 58,400 ตารางเมตร ใชเปนที่สําหรับจัดกิจกรรมและงานเทศกาลตาง ๆ ตลอดทั้งป
นอกจากนี้ในชวงเวลาปกติก็ยังมีกิจกรรมตาง ๆ ทางนํ้ามากมายที่มีบริการตลอดแนวชายหาด รวมถึง
รานคา รานอาหารนานาชนิดอีกดวย

หากที่กรุงโซลมียานเมียงดงที่เปนรูจักและโดงดังไปทั่วโลก สําหรับที่ปูซานนั้นยานนัมโพดง หรือที่รูจกั กัน
ในชื่อที่เรียกวา “นัมโพดงวอร์คกิ้งสตรีท” นับวาเปนแหลงรวมสินคามากมายหลากหลายชนิด
หลากหลายแบรนดไวที่นี่ ทั้งขาวของเครื่องใช โดยเฉพาะเสื้อผาแฟชั่นสไตลเกาหลี เครื่องสําอางแบรนดดัง
ของเกาหลี รวมถึงอาหารการกินทั้งอาหารเกาหลี หรืออาหารจากทั่วทุกมุมโลก ที่มีใหเลือกซื้อ เลือก
รับประทานไดตลอด “ถนนสายแหงการชอปปง” แหงนี้
อิสระอาหารเย็น เพื่อใหทกุ ทานสามารถเลือกรับประทานอาหารดวยเมนู และอาหารที่ชื่น
ชอบตามอัธยาศัย .... หรือดื่มดํ่ากับความสุขตามอิสระและความพึ่งพอใจของแตละทาน
หลังจากนั้นนําทานเขาสูที่พัก BUSAN HOTEL หรือเทียบเทา โรงแรมมาตรฐานเกาหลีใต
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ศูนย์ฮอกเกนามู | ซองโดสกายวอร์ค (ไม่รวมลิฟท์)
หอคอยแห่งปูซาน | ซอมยอนช้อปปิ้งสตรีท

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารโรงแรม
ศูนย์นํ้ามันสนเข็มแดง

ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ที่มีสรรพคุณ ชวยชะลางไขมันใน
เสนเลือด เพื่อปองกันการอุดตันของเสนเลือด พรอมชมการสาธิต เพื่อใหใหทานไดเห็นสรรพคุณอยาง
ชัดเจนมากยิง่ ขึ้น

เสนทางแหงเมฆซองโด หรือที่ รูจักกันในชื่อ ซองโดสกายวอล์ค (Songdo Skywalk) ตั้งอยูบน
ฝงตะวันออกของหาดซองโด เปดใน ค.ศ. 2015 โดยมีทางเดินลอยฟายาว 365 เมตร สรางขึ้นเหนือผืน
มหาสมุทรดวยพื้นกระจก ทําใหผูมาเยือนไดรับประสบการณที่นาตื่นเตนประหนึ่งเดินอยูเหนือคลื่นทะเล....
นอกจากจะไดชมวิวแบบพาโนรามาทีส่ วยงามของ Busan Air Cruise Marine Cable Car ที่ลอยขาม
มหาสมุทรและชายหาดซองโดสีทองที่ทอดยาว เรายังสามารถเห็นประภาคารและแทนดํานํ้าที่ไดรับการ
บูรณะขึ้นใหมกลางทะเลอีกดวย
อิสระอาหารกลางวัน เพื่อใหทุกทานสามารถเลือกรับประทานอาหารดวยเมนู และอาหารที่
ชื่นชอบตามอัธยาศัย .... หรือดื่มดํ่ากับความสุขตามอิสระและความพึ่งพอใจของแตละทาน
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Busan Tower หรือ Diamond Tower เปนสถานที่ทองเที่ยวทีต่ ั้งอยูในเมืองปูซาน หอคอยแหง

นี้เปดครั้งแรกในป ค.ศ. 1973 อยางไรก็ตาม ไดรับการบูรณะและบํารุงรักษาครั้งใหญ และเปดใหบริการอีก
ครั้งเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม ค.ศ. 2021 หอคอยแหงนี้เปนที่ชื่นชอบของชาวปูซาน และนักทองเที่ยว ดวยวา
หอแหงนี้มีทิวทัศนที่สามารถมองเห็นไดโดยรอบเมืองปูซานในยามกลางวัน และในยามคํา่ คืนวิวเมืองปูซาน
ที่มีแสงไฟระยิบระยับเมืองมองลงมาจากบนหอคอยเปรียบไดกับ “เหลาดาราบนผืนแผนดิน” นอกจากนี้
ยังมีงานศิลปะจัดวางที่ดานหนาทางขึ้นหอคอย ทําใหเปนจุดถายรูปที่สมบูรณแบบ และนอกจากนี้ผูขึ้นไป
ยังหอคอยแหงนี้สามารถเพลิดเพลิน และลิ้มรสกาแฟที่ทําโดยหุนยนตปาริสตาที่ชื่อ Dataro

ซอมยอนช้อปปิ้งสตรีท

แหลงยอดฮิตของวัยรุน และคนหนุมสาวของเมืองปูซาน ตั้งอยูใจกลางเมือง
ระหวางสถานีปูซานและหาดแฮอุนแด
ทุกถนนและตรอกซอกซอยเต็มไปดวยชีวิตชีวาตลอดทั้งวัน
ดวยคาเฟ รานอาหารหลากหลายชนิดจากทั่วโลก รานเครื่องสําอาง และรานสินคาแฟชั่นแบรนดเนมตาง ๆ
นอกจากนี้ยังมีหางสรรพสินคาขนาดใหญ (Lotte) โรงภาพยนตร และหางสรรพสินคาใตดินอีกดวย
ไดเวลานําทานออกเดินทางสูสนามบิน
ออกเดินทางจาก ทาอากาศยานนานาชาติกิมแฮ สู ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ
สายการบิน
AIR BUSAN
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รหัสเที่ยวบิน

BKK >> ICN

รหัสเที่ยวบิน

ICN>> BKK

BX 726

22:55 - 06:05

BX 725

17:00 - 21:00
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อัตราค่าบริการ
พี เรียดเดินทาง

ราคาผู้ใหญ่

13 – 16 NOV

15,999.-

17 – 20 NOV

16,999.-

30 – 03 DEC

17,999.-

07 – 10 DEC

18,999.-

08 – 11 DEC

18,999.-

14 – 17 DEC

18,999.-

15 – 18 DEC

18,999.-

18 – 21 DEC

18,999.-

หมายเหตุ: อัตราค่าบริการ

+ หากทานตองการหองสําหรับพักเดี่ยว สามารถจายเพิ่มเติมอีก ทานละ 5,900.- จากราคาผูใหญ
+ หากทานตองการเดินทางแบบไมใชตั๋ว (JOIN LAND) คิดราคา ทานละ 6,900.- บาท/ทาน | ทารก 6,000.- (ไมเกิน 2 ขวบ)
*กรุณาอานรายละเอียดโปรแกรมและเงื่อนไขตางๆใหละเอียดกอนยืนยันการจอง*
เจาหนาที่จะสงใบนัดหมายการเดินทางใหภายใน 5-7 วันกอนเดินทางเทานั้น!!!
หากมีการเปลี่ยนแปลงจะรีบแจงใหทราบ หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่ทันที
***ลูกคามีความจําเปนตองเขารานตามโปรแกรมทัวร อันไดแก ศูนยโสม, ศูนยสมุนไพร, ศูนยเวชสําอาง,
ศูนยนํ้ามันสนแดง, ศูนยพลอยอเมทิส หากทานไมตองการเขารานดังกลาว
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บคาบริการเพิ่มทานละ 300 USD***
กรุณาชําระมัดจําหลังจากวันจองภายใน 3 วัน
และชําระสวนที่เหลือทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน *มัดจําขั้นตํ่า 10,000.-บาท/ทาน/ทริป*
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เอกสารสําคัญตามเงื่อนไขการท่องเที่ยวเกาหลี
1. ลงทะเบียน K-ETA โดยชําระคาธรรมเนียมการลงทะเบียนเพิ่มทานละ 990.- บาท(ตอครั้ง)
2. ลงทะเบียน Q-CODE ทางบริษัทดําเนินการให ไมมีคาธรรมเนียม

อัตราทัวร์รวม
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑
☑

คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเสนทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพรอมคณะ
คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2 หรือ 3 ทาน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเทา
คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ
คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก.
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
คาบัตรเขาสวนสนุกตามโปรแกรม
ปลั๊กไฟ ADAPTER

อัตราทัวร์ไม่รวม

☒ คาดําเนินการลงทะเบียน K-ETA (กรณีใหทางบริษัทจัดทําให) รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของทั้งหมด
☒ คาตรวจ RT-PCR ตามมาตรการตาง ๆ ของประเทศเกาหลีใต และของประเทศไทย รวมถึงคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ทั้งหมด กับมาตรการที่ทางภาครัฐทั้งสองประเทศกําหนดขึ้น ซึ่งอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดอยูตลอดเวลา
☒ คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่ง
เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่มกรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
☒ คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท
☒ หากผูเดินทางไมไดถือหนังสือเดินทางประเทศไทย มีคาใชจายเพิ่มเติม 5,000 บาท
☒ คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3%
☒ คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
☒ คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1.พาสปอรต 2.ใบประจําตัวคนตางดาว 3.ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4.สําเนา
ทะเบียนบาน(ถามี) 5.สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6.รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทานโดยจาย
คาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวเจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)

หมายเหตุ

◆ กรุณาศึกษารายละเอียดตาง ๆ เกี่ยวกับมาตรการใหมของประเทศเกาหลีใตในการเดินทางเขาประเทศ และปฏิบัติตามอยาง
เครงครัด
◆ จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 25 ทาน ขึ้นไป
◆ เที่ยวบิน ราคารายการทองเที่ยว และอาหาร สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา(คํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ)
◆ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
BUSAN
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◆ กรณีที่กองตรวจคนเขาเมือง,เจาหนาที่กรมแรงงานทั้งที่ไทยและในตางประเทศ ปฏิเสธมิใหทานเดินทางออกหรือเขาประเทศ
เนื่องจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไมถูกตองการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนีเขาออกเมือง หรือในกรณี
อื่นๆการพิจารณาเปนเอกสิทธิ์และวิจารณญาณของเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองและเจาหนาที่กรมแรงงานเทานั้น ซึ่งอยูนอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัทไมสามารถทําการเลื่อนวันหรือคืนเงินได (เนื่องจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ ไป-กลับ แบบหมู
คณะ) ทั้งนี้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรหรือคาบริการไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
◆ หนังสือเดินทาง (Passport) ของทาน นับจากวันที่เดินทางไปและกลับ ตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนขึ้นไป และตอง
เหลือหนากระดาษพอใหเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองสามารถประทับตราได และตองอยูในสภาพที่สมบูรณ ไมชํารุด หรือฉีกขาด
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การนัดหยุดงาน, ภัยธรรมชาติ, การจอการ
จลาจล, การปฏิวัติและอื่นๆ ที่เกิดขึ้นไมวาจะเปนทางตรงหรือทางออม
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักทองเที่ยวเอง รวมถึงการเจ็บปวย และการตาย
◆ หลังจากไดรับเอกสารเรียกเก็บเงิน (Invoice) กรุณาชําระเงิดมัดจําภายใน 3 วัน และสงหลักฐานการชําระเงินพรอมหนา
พาสปอรตของผูเดินทาง และชําระเงินทั้งหมดกอนการเดินทางภายใน 14 วัน
◆ ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากทานใชบริการของทางบริษัทฯ ไมครบ อาทิไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ
เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯ ไดชําระคาใชจายใหกับตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว
◆ เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ได
ระบุไวแลวทั้งหมด
◆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ไดตามความเหมาะสม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับเวลา
การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆที่อาจเกิดขึ้นได ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
◆ มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสาร ลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
◆ ในกรณีที่ลูกคาตั้งครรภ ตองมีใบรับรองจากแพทยวาสามารถเดินทางทองเที่ยวได และมีอายุไมเกิน 7 วัน นับจากวันที่เดินทาง
และตองแจงใหทางบริษัททราบลวงหนา
◆ กรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน ไมสามารถใชราคาดังกลาวในโปรแกรมได
◆ กรณีที่ทานซื้อเฉพาะแพ็คเกจทัวรไมรวมตั๋วเครื่องบิน จะไมรวมคาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
การยกเลิก
- ตองยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 45 วันเทานั้น คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของคาบริการที่ชําระแลว
- หากยกเลิกการเดินทางนอยกวา 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนคาทัวรทุกกรณี
- ในกรณีกรุปสวนตัว กรุปเหมา กรุปนักเรียน กรุปดูงาน เมื่อชําระแลวไมสามารถคืนเงินใดๆทั้งสิ้น
ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน
หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT
จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด
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