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บนิตรงกรุงเทพฯ – ปูซาน โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) 
FLIGHT: DEPARTURE BX726 BKK-PUS  22.40-06.20  

 RETURN BX725  PUS-BKK  18.00-21.00 

วัน โปรแกรมการเดินทาง เช้า 
กลาง
วัน 

เย็น โรงแรมที่พัก 

1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ (เมืองปูซาน) X X X - 

2 วดัพุลกุกซา-ชอมซงแด-หมู่บา้นวฒันธรรม เคียงจูเคียวชอน ฮนัอก -อุทยานแห่งชาติอ่าวซุนชอนมนั X   
LOTTE CITY 
HOTEL OR SML 

3 
สวนแดวงักมั - อุโมงคซ์ากุระ คลองยอชวาชอน-ถนนชมดอกซากุระริมทางรถไฟ- VENEZIA 
PORT-หมู่บา้นวฒันธรรมฮุนยออุล- YEONGDO PARK โรงแรม   

PUS TOURIST 
HOTEL OR SML 

 
4 ศูนยโ์สมรัฐบาล-ศูนยเ์คร่ืองส าอาง-สถานีรถไฟซองจอง-รถไฟสกายแคปซูชองซาโพสกายวอลค์- โรงแรม  X PUS TOURIST 
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ฟรีน ้าหนักกระเป๋าขาไป – กลบั 15 กโิลกรัม /  ถือขึน้เคร่ือง 10 กโิลกรัม 
(รายการอาหารอาจมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสม) 

 
ขั้นตอนการเดินทางเข้าเกาหลใีต้ 

1. กรอก K-ETA บริษทัฯ บริการกรอกให ้(ไม่รวมในค่าทวัร์ราคา 990 บาท/ท่าน/คร้ัง) 
2. ลงทะเบียน Q-CODE เพื่อขอยกเวน้การกกัตวัท่ีเกาหลี (บริษทัทวัร์ท าให)้ 

วันแรก  กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) -  เกาหลใีต้ (ท่าอากาศยานนานาชาติกมิแฮ) 

19.00  คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4 บริเวณ GROUP TOUR ZONE 
ประตูทางเข้าหมายเลข 10 โดยมีหวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

22.40 บินลดัฟ้าสู่ ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน AIR BUSAN (BX) เท่ียวบินท่ี BX726 

วันท่ีสอง      วัดพุลกุกซา-หอดูดาวชอมซองแด-สู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมเคียงจูเคียวชอนฮันอก-อุทยานแห่งชาติแทฮวากงั 

06.20       เดินทางถึง  ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ (GIMHAE INTERNATIONAL AIRPORT) เมืองปูซาน 
(BUSAN) สาธารณรัฐเกาหลีใต ้น าท่านผา่นพิธีตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร 

  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 น าท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู (GYEONGJU) เมืองเล็กกลางหุบเขา อดีตเมืองหลวงอาณาจกัรชิลลา เมืองท่ี

มีสถานท่ีส าคญัทางประวติัศาสตร์มากมาย เดินทางสู่ วัดพุลกุกซา วดัแห่งพระพุทธเจา้โดยวดัแห่งน้ีนั้นถือ

หาดแฮอุนแด-นมัโพดง-ตลาดปลาจากลัชี HOTEL OR SML 
 

5 RED PINE - วดัแฮดง ยงกุงซา- LOTTE PREMIUM OUTLET โรงแรม  X - 
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เป็นผลงานช้ินเอกของยุคทองของศิลปะทางพุทธศาสนาในอาณาจกัรชิลลา ค าว่า “พุลกุกซา” หมายถึง
ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 528 ปัจจุบนัไดรั้บการบนัทึกจาก องคก์าร UNESCO ในปี 
ค.ศ.1995ใหเ้ป็นมรดกโลกทางวฒันธรรม 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                ยอ้นเวลาสู่อดีตท่ี หอดูดาวชอมซองแด (CHEOMSEONGDAE OBSERVATORY) เป็นหอดูดาวดารา
ศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดท่ียงัคงเหลืออยู่ในเอเชียตะวนัออก สร้างขึ้นในศตวรรษท่ี 7 ในสมยัสมเด็จพระราชินี
ซอนด็อก (QUEEN SEONDEOK)ในอาณาจกัรชิลลา ซ่ึงมีเมืองหลวงคือซอราบอลหรือคยองจูในปัจจุบนั 
เพื่อใช้ส าหรับการสังเกตดวงดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ หอดูดาวมีลกัษณะเป็นรูปทรงกระบอก 
สร้างจาก การวางซ้อนกันของหินแกรนิตขนาด 30 ซม. จ านวน 362 ก้อน ท่ีแสดงถึงจ านวนวนัในปี
จนัทรคติ  มีความสูง 9.17 เมตร และมีจ านวนชั้น 27 ชั้น ท่ีบ่งบอกจ านวนของกลุ่มดาว 27 กลุ่ม 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 

 
 
 
 

https://hmong.in.th/wiki/Queen_Seondeok_of_Silla
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                        เดินท าง สู่  ห มู่ บ้ าน วัฒ นธรรม  เคี ย ง จู เคี ยวชอน  ฮัน อก  (GYEONGJU GYOCHON HANOK 

VILLAGE) หมู่บา้นโบราณสไตล์เกาหลีท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัท่ีมีช่ือเสียงมาก และมีประวติัมาอย่าง
ยาวนาน หมู่บ้านแห่งน้ี เป็นบ้านดังเดิมของตระกูล GYEONGJU CHOI CLAN ซ่ึงในอดีตเคยเป็น
โรงเรียนในช่วงยุคอาณาจกัรชิลลา และเป็นมหาวิทยาลยัในช่วงยุคโกเรียว และเคยเป็นโรงเรียนขงจ๊ือ
ในช่วงยุคโชซอน เดินทางสู่ เมืองอุลซาน เมืองท่ีใหญ่เป็นอนัดับท่ี 7 ของประเทศเกาหลีใต้ ตั้งอยู่ทาง
ตะวนัออกเฉียงใตข้องประเทศ ทางใตติ้ดกบัปูซาน ทางเหนือติดกบัคยอ็งจู และทางตะวนัออกติดกบัทะเล
ญ่ีปุ่ น อุลซานเป็นเมืองอุตสาหรรมของเกาหลีใต ้โดยเขตอุตสาหกรรมอุลซนัเป็นท่ีอยู่ของบริษทัประกอบ
รถยนตท่ี์ใหญ่ท่ีสุดในโลกคือ บริษทัฮุนไดมอเตอร์ บริษทัต่อเรือท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกซ่ึงด าเนินการโดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมหนกัฮุนไดและการกลัน่น ้ามนัท่ีใหญ่ท่ีสุดในโลกด าเนินการโดยเอสเคเอเนอร์จี 

   
 
 
 
 
 
 
  เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแทฮวากัง (TAEHWAGANG NATIONAL GARDEN) สถานท่ีสุดเพอร์เฟค

ส าหรับการผ่อนคลาย พร้อมสูดกล่ินอายของธรรมชาติ ชมสีสันของสวนดอกไมน้านาพนัธุ์ สัมผสั ป่าไผ่
ซิมนิ แทฮวากัง (SIMNI BAMBOO GROVE AT TAEHWAGANG NATIONAL GARDEN) ตั้ งอยู่
ในสวนสาธารณะแห่งชาติแทฮวากงั สัมผสัป่าไผ่ท่ีทอดยาว เลียบชายฝ่ังแม่น ้ าแทฮวากงั ท่ีมีความสวยงาม
ทางธรรมชาติและ ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ์ท่ีสุดของเมืองอุลซาน  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
      เข้าสู่โรงแรมที่พกั LOTTE CITY HOTEL หรือเทียบเท่า 
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วันท่ีสาม สวนแดวังกมั-งานเทศกาลซากุระบานจินแฮ-คลองยอชวาชอน-สถานีรถไฟคยองฮวา-VENEZIA PORT 
 หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  

   
 
 
 
  
 
 
 

 เดินทางสู่ สวนแดวังกัม (DAEWANGAM PARK) สวนสาธารณะริมทะเล ท่ีมีเกาะหินขนาดใหญ่ท่ีมี
ลกัษณะคลา้ยมงักรเหินขึ้นสู่ทอ้งฟ้า โดยมีสะพานเหลก็เช่ือมไปยงัเกาะหินชายทะเล ชมความสวยงามของ
ทศันียภาพของทอ้งทะเล ณ เมืองอุลซาน มีต านานเล่าวา่กษตัริย ์MUNMU ของอาณาจกัรซิลลาถูกฝังอยูใ่ต้
เกาะแห่งน้ีเพื่อปกป้องราชอาณาจกัรด้วย เดินทางสู่ เมืองจินแฮ (JINHAE-GU)ในพื้นท่ีจงัหวดัคยอง
ซังนมัโด เป็นเมืองชายทะเลทางตอนใตข้องเกาหลี สู่ งานเทศกาลซากุระบานในจินแฮ หรือจินแฮ กุนฮัง
เจ (JINHAE GUNHANGJE FESTIVAL)  พบและสัมผสัดอกซากุระสายพนัธุ์เกาหลีท่ีบานสะพร่ังอยู่
ทัว่เมืองกวา่ 400,000 ตน้  
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    เดินทางสู่ คลองยอชวาชอน (YEOJWACHEON STREAM)  ถือเป็นจุดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดในการชม
ดอกซากะของเมืองจินแฮ ตน้ซากุระเรียงรายเป็นอุโมงค์ตน้ไมสี้ชมพูบานสะพร่ังสวยงาม จากซีรียเ์ร่ือง 
ROMANCE ซ่ึงใชค้ลองแห่งน้ีเป็นฉากในการถ่ายท าโด่งดงัจนมีช่ือเรียกสะพานท่ีใชข้า้มคลองตามช่ือซีรีย ์
RAMANCE BRIDGE  

 
 
 
 
 
 
 
 

 เดินทางสู่ สถานีรถไฟคยองฮวา (GYEONGHWA STATION)  จุดชมซากุระยอดนิยมท่ีหา้มพลาดสถานี
รถไฟคยองฮวาเป็นสถานีเล็กๆในเมืองจินแฮ ท่ียกเลิกการใชง้านไปแลว้ตั้งแต่ปี 2015 มุมน้ีกลายเป็นมุม
ยอดฮิตท่ีนักท่องเท่ียวมกัยืนถ่ายรูปคู่กบัรถไฟและดอกซากุระ เรียงรายเป็นแถวยาวประมาณ 800 เมตร 
ฉากถ่ายท าซีรีส์เกาหลีช่ือเช่น BOY GOES TO HEAVEN, SPRING WALTZ 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
 เดินทางสู่ เมืองปูซาน เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต้ ลอ้มรอบดว้ยภูเขาหนา้ผาแม่น ้ าท่ีสวยงาม 

ชายหาดและมหาสมุทร มีท่าเรือขนถ่ายสินคา้ท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศและใหญ่เป็นอนัดบัหา้ของโลก 
 
 

 
 
 
 
 
    
 
 
 

  เดินทางสู่ VENEZIA PORT แลนดม์าร์คแห่งใหม่เมืองปูซาน ท่ีน่ีไดช่ื้อวา่เป็นเวนิสแห่งเมืองปูซาน 
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 บรรยากาศโดยรอบท่ีมีการตกแต่งดว้ยสีสันสดใสสะดุดตาคลา้นเวนิสในอิตาลี  JANGNIM PORT 
สถานท่ีจอดเรือชาวประมงล าเลก็เพิ่มสีสันวาดลวดลายสดใส  

                      
  

  
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 น าท่านสู่  หมู่บ้านวัฒนธรรมฮินยออุล (HUINNYEOUL CULTURE VILLAGE)  หมู่บา้นสุดคิ้วท์ริม
ทะเล อีกหน่ึงแลนด์มาคยอดฮิตของเมืองปูซาน เอกลกัษณ์ของหมู่บา้นแห่งน้ีอยู่ท่ีสีของบา้นแต่ละหลงัจะ
เน้นโทนขาว น ้ าเงิน มีเพียงไม่ก่ีหลงัเท่านั้นท่ีเป็นสีอิฐ เป็นหมู่บา้นท่ีคุมโทนสีอย่างดี เต็มไปดว้ยตรอก
ซอกซอยมากมายภายในหมู่บ้านแห่งน้ีมีร้านกาแฟสวยๆ ท่ีมีบรรยากาศของทะเลเป็นฉากหลงั และ
ทางเดินเลียบทะเลเป็นทางยาว  

ค ่า รับประทานอาหารค ่า  
 เข้าสู่โรงแรมท่ีพกั PUS TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วันท่ีส่ี ศูนย์โสมรัฐบาล-ศูนย์เคร่ืองส าอาง-นั่งรถไฟสกายแคปซูล-หาดแฮอุนแด-นัมโพดง-ตลาดปลาจากลัชี 
 

เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
  น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีท่ีสุด ให้

ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือ
เป็นของฝากจากประเทศเกาหลี  เดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางแบรนด์ดังเกาหลี เช่น ROJUKISS, 
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษ 
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                  เปิดประสบการณ์ น่ังรถไฟสกายแคปซูลสุดคิ้วท์ (SKY CAPSULE HAEUNDAE BLUE LINE PARK) 
(รวมค่าตัว๋เท่ียวเดียว) รถไฟไซส์มินิๆ สีสันสดใส ท่ีว่ิงอยู่บนรางรถไฟริมทะเลของปูซาน ว่ิงเรียบชายหาด 
เร่ิมจากสถานี MIPO-CHOENGSAPO ชมวิวริมชายหาด แลนด์มาร์คสวยๆ ของเมืองปูซาน อย่าง สะพาน
GWANGAN สะพานท่ียาวเป็นอนัดบั 2 ของประเทศ ต่อตูโ้ดยสารไดม้ากสุด 4 คน สีสันของรถไฟมีสีแดง 
สีเขียว สีเหลือง และสีน ้าเงิน ตวัรถไฟใชเ้วลาประมาณ 30 นาทีต่อเท่ียว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  น าท่านสู่ หาดแฮอุนแด (HAEUNDAE BEACH) ชายหาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุด ชายหาดแฮอุนแดมีความ
ยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 58,400 ตารางเมตรบริเวณ แวะถ่ายรูปสุดชิค ท่ี RENDÈJÁ-VOUS 
คาเฟ่สุดชิค ตกแต่งดว้ยกระจกใสตลอดแนวตึกท าใหเ้ห็นวิวกวา้ง (ยงัไม่รวมค่าเคร่ืองด่ืม) โดยรอบของ
ชายหาดแห่งน้ี มีส่ิงอ านวยความสะดวก ไดแ้ก่ พิพิธภณัทส์ัตวน์ ้า ซีไลฟ์ ปูซาน (SEA LIFE BUSAN 
AQUARIUM), หอ้งสมุดชายหาด  ตลาดแฮอุนแดชิจงั   

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
 
 

https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/sea-life-busan-aquarium.html/
https://www.jointtravel.com/south-korea-travel-information/haeundae-market-busan.html/
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    ท่านชอ้ปป้ิงแหล่งชอ้ปป้ิง สุดชิค  ถนนนัมโพดง  (NAMPODONG STREET)  ศูนยร์วมของแหล่งชอ้ปป้ิง

ช่ือดงัสินคา้แฟชัน่ เส้ือผา้ เคร่ืองส าอางค ์ ร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ ไฮไลทข์อง NAMPODONG 
STREET ก็คือ รูปหล่อโลหะ ซ่ึงเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของยา่นน้ี มีบริเวณของ Star Street ถนนท่ีเตม็ไป
ดว้ยลายพิมพมื์อของดาราหนงัท่ีมีช่ือเสียง ชมตลาดปลาจากลัป์ชี (JAGALCHI FISH MARKET) ตลาด
ปลาและอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี และยงัเป็นแลนมาร์คแห่งหน่ึงของเมืองปูซาน เรียกไดว้า่ทุกส่ิง
ท่ีคิดได ้มีทั้งหมด กุง้ หอย ปู ปลา  

ค ่า อสิระอาหารค ่า  
 เข้าสู่โรงแรมท่ีพกั PUS TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่า 

วันท่ีห้า        RED PINE, ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู - วัดแฮดง ยงกุงซา- LOTTE PREMIUM OUTLET 

เช้า               รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ของโรงแรม 
    น าท่านสู่ RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ท่ีสกัดจากน ้ ามันสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย

ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึก
บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธุ์ของสมุนไพรฮ็อตเกตนามู
น้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตบัให้แข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจา
การด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
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เ ดิ น ท า ง สู่  วั ด แ ฮ ด ง ย ง กุ ง ซ า  (HAEDONG YONGGUNGSA TEMPLE) ตั้ ง อ ยู่ บ น ช า ย ฝ่ั ง
ตะวนัออกเฉียงเหนือ เป็นวดัท่ีสร้างบนโขดหินริมชายหาด ท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ ซ่ึงมกัจะสร้างอยู่
ตามเชิงเขา ทางเขา้สู่วดัเป็นประตูซุ้มมงักรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่บนัไดหิน 108 ขั้น
และโคมไฟหิน ซ่ึงเป็นจุดส าหรับชมวิว และความงดงามของทอ้งทะเลสีฟ้าคราม ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่
บริเวณซ่ึงเป็นท่ีประดิษฐานของ พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคสี์ด า ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน 
                      จากนั้นอิสระทุกท่านตามอธัยาศยั LOTTE PREMIUM OUTLET รวมสินคา้แบรนดด์งัมีสินคา้ราคาพิเศษ 
18.00  เดินทางกลบัสู่ กรุงเทพ โดยสายการบินแอร์ปูซาน BX โดยเท่ียวบินท่ี BX725 
21.15  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

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

 
อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 
ราคา/ท่านละ 

04 – 08 เม.ย. 66 23,888 

05 – 09 เม.ย. 66 24,888 
พกัเด่ียวเพิ่ม ท่านละ  6,900.- 

 
 

ราคาทัวร์รวม 
1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ    ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ   

กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุหรือเทียบเท่า 
4. ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ 
5. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
6. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. 1ใบ/ท่าน 
7. ค่าหวัหนา้ทวัร์น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
8. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต  

สูญเสียอวยัวะสายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000  บาท 
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ราคาทัวร์ไม่รวม 
1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, 

รวมถึงค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อ
หวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดท้ังทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ

ต้องการใบก ากบัภาษี) 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด  (ปกติ 15 กก.) 1 ใบ/ท่าน 
5. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  

 
 
 เง่ือนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจ า ท่านละ 10,000 บาท หรือช าระทั้งหมด ภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง 
2. ส่วนท่ีเหลือช าระก่อนเดินทาง 20 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอก

ยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์หรืออีเมลใ์บจองทวัร์ให้เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายพร้อมกรอกรายช่ือของผู ้

เดินทางท่ีสะกดตรงตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิเก็บเพิ่ม300 USDหากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ปหรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีก าหนด  

 
 การยกเลกิ 

1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล์ การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัท าการขึ้นไป  คืนเงินทั้งหมด 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง  15 วนัท าการขึ้นไป เก็บค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
• ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 14 วนัท าการ  เก็บค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

** การยกเลกิไม่นับวันเสาร์อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ** 
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได้ การ
ยกเลิก การเดินทาจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิ
พิจารณาใน การคืนเงินใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท 
 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 
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4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจ าหรือซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสาย
การ บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วง
 วนัหยดุ หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจ านวนผูเ้ดินทาง ต ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึ้นไป  

โดยบริษทัฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบินและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
3. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
 ท่องเท่ียวเท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการ

บินการประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะด าเนินการ
ประสานงานเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ลูกคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจากความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลง
ต่างๆแลว้ ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. ท่านท่ีมีผล K-ETA ผ่านแลว้ กรุณาตรวจความถูกตอ้งในการลงทะเบียนให้ครบถว้นถูกตอ้ง ก่อนท าการจอง 
ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากถูกเจา้หนา้ท่ีเคาน์เตอร์เช็คอิน ปฏิเสธการออกบตัรขึ้นเคร่ืองบิน  
*** ดังนั้น ท่านควรตรวจความถูกตอ้งในการลงทะเบียน K-ETA ให้ตรงครบถว้นตามหนังสือเดินทาง เช่น 
ช่ือ-สกุล / วนัเดือนปีเกิด / วนัหมดอายหุนงัสือเดินทาง / หมายเลขหนงัสือเดินทาง รวมถึง หนังสือเดินทางตอ้ง
มีอายมุากกวา่ 6 เดือนก่อนหมดอาย ุ***  
 


