
 
 
 
 

 
 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เดือนม.ค. – ก.พ.  2563 

 (พกัปูซำน 3 คืน ไม่ตอ้งยำ้ยโรงแรม ) 
สำยกำรบนิจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครื่องสุวรรณภูมิ> 

ขำไป LJ 012    กรุงเทพ (BKK)  -   กิมแฮ (PUS) 00.50 – 08.00 น. 

ขำกลบั LJ 011    กิมแฮ (PUS)-   กรุงเทพ (BKK) 19.40 – 23.40 น. 

 



 
 
 
 

รำยกำรโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ –  ปูซำน (สนำมบินกิมแฮ ประเทศเกำหลีใต)้ 
 

21.00 น. คณะพร้อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต…ู.. เคานเ์ตอร…์… เคาน์เตอร์สาย

การบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมี

เจ้าหน้าที่คอยอ านวยความสะดวกเชค็อินตัว๋เคร่ืองบินและสัมภาระให้แก่ท่าน…. 
 

หมายเหตุ เคานเ์ตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเครือ่งออกอย่างนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเครื่องก่อนเวลาเครือ่งออก 30 นาท ี
 

 

 

วนัที่สอง สนำมบินกิมแฮ – เมืองอุลซำน – สวนแดวงักมั ริมทะเล – สวนสำธำรณะแทฮวำ   

                  (ชมสวนป่ำไผ่ที่สวยงำม)  - จุดชมพระอำทิตย ์GANJEOLGOT CAPE  
 

00.50 น. เดินทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้สายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 012 (บริกำร SNACK BOX บนเครื่อง) 

08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสัมภาระ 

 เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ เมืองอุลซำน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง น าท่านสู่ สวนแดวงักมั 

สวนสาธารณะริมทะเล ที่ต้ังอยู่บนชายฝ่ังตะวันออก 

1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปชายทะเล ทุกท่านจะ

ได้ผ่านชมป่าสน ต้นเชอร์ร่ี แม็กโนเลีย คาลิเลีย 

และต้นไม้อื่นๆ มีแนวโขดหินที่สวยงามเป็นรูปทรง

ต่างๆ ให้ทุกท่านไดถ่้ายภาพความสวยงามของ

โขดหิน โดยมีสะพานเหล็กเชื่อมเพื่อชมทัศนีย์

ภาพอันสวยงามของทอ้งทะเล ณ เมอืงอุลซาน  
 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนู ชำบู ชำบู (1) 
 

บ่ำย  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ สวนสำธำรณแทฮวำกงั สวนสาธารณะขนาดใหญ่  ซ่ึงถูกโอบล้อมไปด้วยแม่น ้า

แทฮวากัง ได้รับช่ือว่าเป็น 1 ใน 12 สถานที่ ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่สมบูรณ์

ที่สุดของเมืองอุลซาน ซ่ึงเหมาะกับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก ทุกท่านจะได้สัมผัสกับป่าไผ่ที่กว้างขวาง มี

ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร กว้างประมาณ 20-40 กิโลเมตร ถ่ายรูปกับทวิป่าไผ่ที่สวยงาม 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

    จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ จุดชมพระอำทิตย ์GANJEOLGOT CAPE ตามปกติแล้วจะเป็นจุดชมวิวพระ

อาทิตย์ข้ึนจุดแรกของเกาหลีใต้ สถานที่แห่งน้ีเหมาะ

ส าหรับคู่รักและครอบครัวไปเดินชมบรรยากาศของท้อง

ทะเลที่สวยงาม ซ่ึงที่น่ีมีร้านกาแฟ ร้านอาหารที่ให้ท่านได้

ทานและชมวิวไปพร้อมๆกัน อีกทั้งยังมีสนามหญ้าให้ว่ิง

เล่นและแปลงสวนดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูป รวมถึงยังมีรูป

ป้ันเกี่ยวกับครอบครัวชาวประมงแม่และลูกที่รอคอยสามี

กลับจากทะเล ขอแนะน าว่าเป็นอีกจุดหน่ึงที่ไม่ควรพลาด

เมื่อมาเมืองอุลซาน  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง..  
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร   เมนูจิมดกั ไกพ่ะโล ้ผดัวุน้เสน้  (2) 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั BUSAN DAIMOND HOTEL  ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว เมืองปูซำน 
 

วนัที่สำม เมืองปูซำน – ข้ึนกระเชำ้ชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่ำขึ้ นเคเบิ้ ลคำรแ์ลว้)  
หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน - ชำยหำดแฮอุนแด - สะพำนควำงอนั – ที่พกั    

 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (3) 
 

น าท่านเดินทางสู่ ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้ นเคเบ้ิลคาร์แบบปกติ) ให้ทุกท่านได้ขึ้ นเคเบ้ิลคาร์ 
“Songdo Marine Cable Car” เป็ น จุดชม วิวที่ เปิ ด
ใหม่ในปูซาน ซ่ึงก าลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ท่านจะ

ได้น่ังกระเช้าชมวิวเมืองและทะเลเป็นวิวที่สวยงาม

อย่างมาก และความพิ เศษของ “ซองโด SKY 
WALK” ก็คือมีการสร้างให้เป็นลักษณะโค้งไปมา
เหมือนกับมังกรที่บินอยู่บนทะเลมีระยะทางความ

ยาวถึง 365 เมตร กว้าง 2.3 เมตร สูง 9.3 เมตร 

เป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในเกาหลี และบนทางเดินจะมีส่วนที่ตรงกลางเป็น Temper glass เวลาเดินจะ
มองเห็นด้านล่างด้วยถือว่าออกแบบได้ชิคมากๆ ส่วนบริเวณชายหาด กส็ามารถเดินเล่นกินลมชมวิวได้

แบบสบายๆ  
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 

จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้

ของเมืองปูซาน หมู่บ้านที่ตกแต่งด้วยสีสันสวยงามเรียงซ้อนกันนับ 1,000 หลัง ไฮไลท์!! ชมวิวของ
หมู่บา้นทีไ่ล่ระดับลงมาเรื่อยๆสีสันสวยงาม จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น “ซานโตรินีแห่งเกาหลี”

ภายในหมู่บ้านแห่งนี้ ยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านของของที่ระลึก ขนมต่างๆ และตลอด

ทางเดนิยงัมภีาพ 3 มติ ิใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพอยา่งสนุกสนาน  

 
 
 
 
 
 

 
 

เที่ยง  รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร เมนูขำ้วย ำบิบิมบบั และซุปชำบู  (4) 
 

บ่ำย จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ ชำยหำดแฮอุนแด เป็นชายหาดที่มีช่ือเสียงมากที่สุด หาดทรายขาว  มีความ

ยาว 1.5 กิ โลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่ก ว่า 

58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานที่ส าหรับ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาล

ต่างๆ ตลอดทั้งปี  ชายหาดแห่งน้ีจึงมักเป็นที่

นิยม ส าหรับนักท่องเที่ยวในช่วงฤดูร้อน ใน

ระหว่างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคมของ

ทุกๆ ปี จากน้ันน าท่านสู่ชายหาดควังอัลลี ให้

ทุกท่านไดถ่้ายภาพสะพานควางอันแดเคียว

ไดต้ามอัธยาศัย โดยเฉพาะในยามค ่าคืนซ่ึง

จะย่ิงสวยงาม และสุดแสนจะโรแมนติค ไปด้วยแสงสีของไฟ LED หลายพันดวง ซ่ึงถูกประดับประดาอยู่
บนสะพาน สะพานแห่งน้ีข้ามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต NAMECHOEN DONG ไปที่ย่าน 
CENTUM CITY  เป็นสะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเม่ืออยู่บนสะพานจะเห็นวิวมุมกว้าง ที่
สวยงามได้ทั้ง วิวเมืองปูซานและท้องทะเลของปูซาน  

 
 

ค ำ่ รบัประทำนอำหำรค ำ่ ณ ภตัตำคำร เมนู หมูย่ำงสไตลเ์กำหลี  (5) 

 
 
 
 

 
 



 
 
 
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั BUSAN DAIMOND HOTEL  ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว เมืองปูซำน 
 

 
 

วนัที่สี่        โบสถ ์JUKSONG - COSMETIC SHOP – วดัแฮดงยงกุงซำ - ฮ็อกเก็ตนำมู  - RED PINE  

               LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยำนยงดูซำน - หอคอยปูซำนทำวเวอร ์- ตลำดนมัโพดง 
 
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม  (6) 
จากน้ัน น าท่านเดินทางสู่  โบสถ ์JUKSONG เป็นโบสถติ์ดริมทะเลที่สวยที่สุดในเมืองปูซำน โบสถ์

แห่งน้ีได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ด้วยศิลปะผสมผสานอย่างสวยงามมี

คุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงามและด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์ โดยรอบตัวโบสถ์ งดงามตาม

ธรรมชาติ มีโขดหินลักษณะแปลกตา และล้อมรอบด้วยทะเล  จากน้ันน าท่านเดินทางสู่ คอสเมติกเอำท์

เล็ท ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย จากน้ันน าท่านสู่ วดัแฮดงยง

กุงซำ เป็นวัดที่ต้ังอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซานเป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริม

ชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งน้ีถูกสร้างข้ึน 
เมื่อปี 1376 จากน้ันในปี 1976 ถูกฟ้ืนฟูและปรับปรุงอีกคร้ังเพ่ือให้คงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และความ
งดงามแบบด้ังเดิมจากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิน 

108 ขั้น เป็นจุดส าหรับชมวิวและความงดงามของทะเล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก่อนจะเดินต่อลงไป สู่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์องค์สีด า ซ่ึงต้ังตระหง่านอยู่บนโขดหิน 

และเม่ือเดินทางไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่บริเวณตัววัด ที่ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงราย

ลดหล่ันกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลักมีเจดีย์สูง 3 ช้ัน และสิงโต 4 ตัว  
   

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูแฮมุนทงั ซีฟู๊ดหมอ้ไฟ  (7) 
 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ศูนยฮ็์อกเกตนำมู ชาวเกาหลีนิยมน ามารับประทาน เพ่ือช่วยป้องกันโรคตับแขง็ไม่ให้

ถูกท าลายจากการด่ืมกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา จากน้ันพาท่านไปชม  RED 

PINE  หรือ น ้ ำมนัสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณช่วยลดระดับ

น า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ เลือดให้สะอาดและเพ่ิมการ

ไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้ น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด 

คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม  จากน้ันน าท่านไปช้อปป้ิง LOTTE PREMIUM 



 
 
 
 

OUTLET เป็นช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า มีสินค้าแบรนด์ดังช่ือดัง

ให้เลือกซ้ือมากมายและลดราคาสูงสุดถึง 70% เลยทีเดียว อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, 

MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ   
 

  น าท่านเดินทางสู่ อุทยำนยงดูซำน ต้ังอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหน่ึงใน 3 ภูเขาที่เป็นที่นิยมมาก

ที่สุด สมัยก่อนในระหว่างสงครามเกาหลี ผู้อพยพพา

กันหนีขึ้ นมาสร้างบ้านเรือนอาศัยกันบนภูเขา และเกิด

เหตุการณ์ไฟไหม้ถึง 2 คร้ัง ท าให้ต้นไม้บนภูเขาถูกไฟ

เผาท าลาย จึงมีความพยายามในการฟ้ืนฟูปลูกต้นไม้

ขึ้นมาใหม่ และจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะขึ้นมาน่ันเอง  

จากน้ันน าทุกท่านไปยัง อีกหน่ึงสัญลักษณ์ของเมืองปู

ซาน หอคอยปูซำนทำวเวอร ์(ไม่รวมข้ึนลิฟต)์ ต้ังอยู่

ใจกลางเมืองปูซาน ย่านช้อปป้ิงนัมโพดง ซ่ึงเป็น

หอคอยที่มีความสูง 120 เมตร ด้านหน้าของหอคอย

จะมีอนุสาวรีย์แม่ทัพอีซุนซิน เป็นที่เคารพนับถือของ

ชาวเกาหลี และ ด้านล่างของปูซานทาวเวอร์ยังมี 

พิพิธภัณฑเ์รือนานาชาติให้เย่ียมชมกันด้วย  จากน้ันน า

ท่านไปช้อปป้ิงต่อที ่ตลำดนมัโพดง เป็นแหล่งช้อปป้ิง

สินค้าใจกลางเมืองปูซาน ได้รับฉายาว่าเป็น “ยา่นเมยีง

ดงแห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว” เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นย่านช้อปป้ิงแต่ยังเต็มไปด้วย คลับ บาร์ 

ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และที่ส าคัญยังเป็นย่านที่ส าคัญในปูซานที่เตม็ไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร 

ซ่ึงปูซานได้เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ในเดือนตุลาคมของทุกปี  และที่
ส าคัญย่านน้ีก็ยังเป็นหน่ึงในย่านที่นักช้อปมักจะเดินทางมาละลายทรัพย์กันอย่างหนาแน่น เพราะมี

ร้านค้ามากมายสินค้าหลากหลายราคาให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้าต่างๆ อีกด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค ำ่ อิสระอำหำรเยน็ ตำมอธัยำศยั เพือ่สะดวกแก่กำรชอ้ปป้ิง  
 

น ำท่ำนเขำ้สู่ที่พกั BUSAN DAIMOND HOTEL  ระดบัเทียบเท่ำ 3 ดำว เมืองปูซำน 

 
 
 



 
 
 
 

 

วนัที่หำ้       ศูนยโ์สมเกำหลี – ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี - ถนนซอมยอน - แวะซ้ือของฝำก ณ รำ้นละลำยเงินวอน  

                สนำมบนิกิมแฮ – กรุงเทพ           
 

เชำ้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ในโรงแรม (8) 

จากน้ันน าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกำหลี ที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย

อาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบ ารุง

หัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสม

เกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  จากน้ันน าท่านช้อปป้ิง ดิวต้ีฟรีแบรนดเ์นม  
ที่มีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของเกาหลี แหล่งช้อปป้ิงสินค้าแบรนด์เนมแห่งใหม่ของเมืองปูซาน ซ่ึงมีร้านค้า

มากกว่า 150 ร้าน และมีสินค้าราคาถูกหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา 

เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 
 

เที่ยง รบัประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร  เมนูพุลโกกิ (9) 
 

จากน้ันท่านสู่ ถนนซอมยอน ย่านซอมยอนเป็นย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา เพราะเป็นถนนที่เตม็

ไปด้วยความมีชีวิตชีวา และคึกคักทั้งยามกลางวันและกลางคืน เป็นย่านที่ไม่เคยเงียบเหงาและหลับใหล 

แม้ในยามราตรีกค็รึกคร้ืนเตม็ไปด้วยเสียงเพลงและแสงสีจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ชาวปูซานจะรู้จัก

ย่านน้ีกันในนาม Art Street เป็นถนนที่เตม็ไปด้วยร้านอาหาร ผับ บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารอร่อยๆ และ

เคร่ืองด่ืมเยน็ๆ โรงภาพยนตร์ โรงละคร และในช่วงฤดูใบไม้ผลิกจ็ะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่

หลากหลาย และการแสดงบนถนนแก่ผู้ที่มาเดินเที่ยวยังถนนแห่งน้ี จึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สามารถ

ดึงดูดนักทอ่งเที่ยวได้มากมายตลอดทั้งปี   

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันน าท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ แวะซ้ือของฝากที ่“ รำ้นละลำยเงินวอน” สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ข้าวพองรสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่ มี ให้ เลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ให้ท่านเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 

ไดเ้วลำอนัสมควรน ำทุกท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบินกิมแฮ ท ำกำรเช็คอินทต์ัว๋เครื่องบนิ และ สมัภำระ 
 

19.40 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 011 (บริกำร SNACK BOX บนเครื่อง) 
 

23.40 น. คณะเดินทำงถงึสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภำพและควำมประทบัใจจำกพวกเรำทุกคน……… 

 
 



 
 
 
 

** หากทา่นต้องซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณำเลือกซ้ือบตัรโดยสำรภำยในประเทศประเภททีส่ำมำรถเลือ่น

วนัและเวลำในกำรเดนิทำงได ้ ทั้งนี้ เพือ่ป้องกนัปัญหำเทีย่วบินล่ำชำ้หรือกำรเปลีย่นแปลงเวลำของเทีย่วบินหรือกำรเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำง

กรณีเกิดควำมผดิพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบิน (ความล่าช้าของเทีย่วบิน การยกเลิกเทีย่วบิน มกีารยุบเทีย่วบินรวมกนั ตารางการการ

เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผล

ทางด้านความปลอดภัยเป็นต้น)  โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้ จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี  

 

 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด ์+ คนขบัรถตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 1,500 บำท 

ขออนุญำตเก็บค่ำทิปทุกท่ำนทีส่นำมบินสุวรรณภูมิ 

อตัรำค่ำบริกำร : เดือนม.ค. – ก.พ. 63 

ก ำหนดกำรเดินทำง 
ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 ท่ำน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ ่

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดี่ยว

เพิม่ 

วนัที ่07 – 11 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่09 - 13 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่11 - 15 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่13 - 17 ม.ค. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่15 – 19 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่17 - 21 ม.ค. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่29 ม.ค. – 2 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่01 – 05 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่03 - 07 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่05 - 09 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่07 - 11 ก.พ. 63 19,900 19,900 19,900 5,000 

วนัที ่09 - 13 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่11 - 15 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 



 
 
 
 

วนัที ่13 – 17 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่15 - 19 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่16 - 20 ก.พ. 63 16,900 16,900 16,900 5,000 

วนัที ่17 - 21 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่19 - 23 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่21 - 25 ก.พ. 63 18,900 18,900 18,900 5,000 

วนัที ่23 - 27 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

วนัที ่25 - 29 ก.พ. 63 17,900 17,900 17,900 5,000 

** ขอ้ควรทรำบ ** 

1. พำสปอรต์ วนัหมดอำย ุตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน นบัจำกวนัเดินทำง เช่น เดินทำง 
ม.ค. 2563 วนัหมดอำยุตอ้งไม่นอ้ยกว่ำ เดือนกรกฎำคม 2563 

2. วนัเดินทำง “ กรุณำเตรียมเอกสำรกำรท ำงำน” เช่น หนงัสือรบัรองกำรท ำงำน , นำมบตัร , บตัร

พนกังำน หรือหำกมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนำมบตัร หำกเปล่ียนช่ือสกุลตอ้งน ำเอกสำรมำยืนยนั 
3. โปรแกรมทวัรอ์ำจมีกำรสลบัปรบัเปล่ียนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหนำ้งำน อำทิ หำกมีฝน

ตก หรือ รถติด อำจปรบัโปรแกรม (ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัสถำนกำรณห์นำ้งำน ) ไกดแ์ละหวัหนำ้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้รำบในแต่ละวนั  
4. รำ้นชอ้ปป้ิงทีท่ำงรฐับำลใหท้วัรล์ง ตำมที่ระบุในโปรแกรมทวัร ์ขอควำมร่วมมือลูกทวัรล์งทุกรำ้น ซ้ือ

ไม่ซ้ือไม่ว่ำกนั  ทำงบริษทัฯไม่มีนโนบำยบงัคบัซ้ือแต่อย่ำงใด ข้ึนอยู่กบัควำมพึงพอใจของลูกคำ้  

5. ประเทศเกำหลีใตมี้ช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแลว้มำจ ำหน่ำยวนัสุดทำ้ยลูกทวัรท่์ำนใดสนใจสำมำรถซ้ือได.้...

แต่ถำ้ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีกำรบงัคบัลูกทวัรท์ ั้งส้ิน แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหนำ้ 

6. ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพำะลูกคำ้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทวัรท์ุกวนัเท่ำนั้น  หำกท่ำนไม่

สำมำรถร่วมทวัรท์ุกวนั แค่สมคัรมำร่วมทวัรเ์พียงเพือ่กำรใชต้ัว๋เคร่ืองบินและที่พกัในรำคำพิเศษ  

หำกท่ำนไม่แจง้ และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทวัรใ์นบำงวนั ทำงบริษทัจะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยก

ท่องเที่ยวเอง 300 USD*** 

 
 



 
 
 
 

อตัรำนี้ รวม 

 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตัว๋กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี  

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน  

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ    

 ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. / ห้ิวข้ึนเครื่องได ้10 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 

อตัรำนี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอัตราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่ำใชจ่้ำยเพิม่อีก 3,000 บำท ส ำหรบัพำสต่ำงชำติ  
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส่์วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองด่ืมที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเอง

ต่างหาก) 

 ค่าทปิส าหรับคนขับรถ ไกด์ทอ้งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 

เงือ่นไขกำรช ำระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจ า 10,000 บาท ส าหรับการจองนับต้ังแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช ำระก่อนเดินทำงอย่ำงนอ้ย 20 วนั (การไม่ช าระเงินค่ามัดจ า หรือ ช าระไม่ครบ 

หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงือ่นไขกำรยกเลิก 
 

1. ส าหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจ าทั้งหมด 
2. ****รำคำดงักล่ำวเป็นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  



 
 
 
 

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ ากับสายการบินหรือค่ามัดจ าที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซ่ึงไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด  

  

หมำยเหตุ 
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามประกาศสาย

การบิน...  

 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน  และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ รับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระให้กับสาย

การบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ

ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 

ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะ

น าไปยังประเทศน้ัน ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิด

กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาล า Charter 

Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือ

ค่าทัวร์ทั้งหมด  ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบิน

อาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ผู้จัดถือว่าผู้

ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ช าระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ท่านได้จ่าย

ให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ช าระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่

ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบช าระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ค าสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้ นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอ านาจของผู้จัดก ากับเท่าน้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน



 
 
 
 

ของทุกประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก

เมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเคร่ืองบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ 

ที่จะน าติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ

ช้ิน และรวมกันทุกช้ินไม่เกิน 1 ลิตร และต้องน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาต

ให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่าน้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่ก าหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้าย

กับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน

เท่าน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าเข้าผลิตภัณฑท์ี่ท  ามาจากพืช และเน้ือสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก 

ผลไม้สด ไข่ เน้ือสัตว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง

เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก 

 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ไดม้อบควำมไวว้ำงใจ ใหท้ำงบริษทั เป็นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ” 

 

 


