
#13193 ทัวรเกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน วัดดงฮวาซา สวน
สนุก E-world หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน บิน LJ
ทัวรเกาหลี ปูซาน วัดดงฮวาซา สวนสนุก E-world & 83 Tower หอคอยแทกู
ถนนดงซองโน หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดินทะเล Sky Walkway สวน
ริมทะเลแทจงแด หมูเกาะออยุคโด โบสถ Jukseong วัดแฮดอง ยงกุงซา สะพาน
กวางอันแดเคียว ปูซานทาวเวอร ยานนัมโพดง



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานกิมแฮ - วัดดองฮวาซา - หมูบานอซกล - สวนสนุก E-WORLD -
หอคอย 83 ทาวเวอร - ถนนทงซองโน   

Daegu Crystal
Hotel หรือเทียบ
เทา

3 หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน - ซองโดสกายวอรค (สะพานเดินทะเลซองโด) - สวนแทจง
แด - สะพานแกวออยุคโด - โบสถ Jukseong - ล็อตเต พรีเม่ียม เอาทเลต ปูซาน   

No.25
Signature
Hotel
Daecheon หรือ
เทียบเทา

4 น้ํามันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - อาคารเอเป็คนูรีมารู - สะพานกวางอันแดเคียว
- ปูซานทาวเวอร - ยานนัมโพดอง   

No.25
Signature
Hotel
Daecheon หรือ
เทียบเทา

5 ดิวต้ีฟรี - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ศูนยโสม - ทาอากาศยานกิม
แฮ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

11 ก.ค. 63 - 15 ก.ค. 63 ฿14,900 ฿14,900 ฿14,900 ฿5,900



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานกิมแฮ - วัดดองฮวาซา - หมูบานอซกล - สวน
สนุก E-WORLD - หอคอย 83 ทาวเวอร - ถนนทงซองโน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

20.00 น. คณะพรอมกันท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินจินแอร ทางเขาท่ี ...... แถว .....
เจาหนาท่ีจากบริษัท คอยตอนรับและอํานวยความสะดวก

22.55 น. ออกเดินทางสู ปูซาน ประเทศเกาหลีใต โดยสายการบินจินแอร LJ012 (มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX
SET)

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

06.10 น. ถึง สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) หลังจากพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว ไกดทองถิ่นคอยตอนรับทุกทาน ....

จากนั้นพาทานเดินทางไปยังเมืองแทกู เพ่ือชม วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็นวัดเกาแกมีอายุกวา 1,500 ปี
สรางในสมัยกษัตริยโซจิ แหงอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจา และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยูดานนอก

อีกหน่ึงไฮไลทก็คือ ยัคซายอแรแดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นศูนยรวมใจของผูมาสวด
มนต ทําบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากน้ี ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปป้ันสิงโต และดอกไมท่ีประดับฐานพระพุทธรูป
ดานหลังพระพุทธรูป เป็นหมูหินท่ีโอบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประติมากรรมหินระดับโลก

จากนั้นพาทานชม หมูบานอซกล (Otgol hanok village) หมูบานเกาแก ท่ีมีประวัติศาสตรยาวนานกวา 400 ปี และเป็น
ท่ีรูจักกันดี ในฐานะ สถานท่ีถายทํารายการชื่อดังอยาง RunningMan และซีรียเรื่อง Jekyll and Hyde ในหมูบาน มีความ
เงียบสงบและรมรื่น เหมาะแกการ เดินเลน พักผอน ท้ังสูดอากาศบริสุทธิ ์และชมทัศนียภาพ อันสวยงาม

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูบุลโกกิ

่ ่ ่



พาทานยอนวัยเด็กกับเครื่องเลนสุดมันส ณ สวนสนุก E-WORLD ซ่ึงไดรับความนิยมสูงสุดและใหญท่ีสุดเป็นอันดับ 3
ของประเทศเกาหลีใต เพลิดเพลินไปกับโซนความสนุกท่ีมาดวยกันถึง 4 ธีม หน่ึงในนั้นรังสรรคมาเพ่ือเด็ก ๆ โดยเฉพาะ เต็มอ่ิม
กับเครื่องเลนและกิจกรรมกวา 30 ชนิดท่ีมีใหเลือกเขารวม เครื่องเลนท่ีนิยมมากท่ีสุดก็คือ "สกายจัม๊ " หรือเรียกวา " หอสูง"
แตถาหากกลัวความสูงบนสกายจัม๊ก็หันไปจับตาดูความหวานแหววผสมผสานกับความโรแมนติก ท่ีเทศกาลดอกไมตามฤดูกาล
อาทิเชน สวนดอกทิวลิป สวนสไตลยุโรป

หลังจากเลนเครื่องเลนท่ีสวนสนุกเสร็จ เชิญทุกทานสัมผัสความโรแมนติก ตามรอยซีรี่สดังหลายเรื่องกันท่ีน่ี หอคอยแทกู
หรือท่ีชื่อวา 83 Tower บนเนินเขาเล็กๆซ่ึงสามารถขึ้นลิฟทไปบนชั้น 83 **คาบริการไมรวมคาลิฟท** เมื่อถึงแลว จะพบกับ
ทัศนียภาพเมืองแทกูแบบเกือบ 360 องศาก็จะปรากฏอยูตรงหนาอยางกวางขวาง ยังมองเห็นสวนสนุก E-World จากดานบน
หอคอยไดท้ังหมด ดานบนมีกลอง สองทางไกลใหบริการกันฟรีๆ และไฮไลทวัดใจของชั้น 83 คือมีบริการ บันจ้ีจัม๊ไวใหเหลาผู
กลาไปวัดใจกันท่ีน่ี

จากนั้นพาทานไปยังถนนดงซองโน(Dongseongno street) แหลงชอปป้ิงใจกลางเมืองแทกู หรือเรียกไดวาเป็นเมียงดง
แหงแทกู (ใหญกวาเมียงดงถึง 5 เทา!!) อัพเดทเทรนดแฟชั่นท่ีหลากหลายไดท่ีน่ี อีกท้ังยังมีสินคาท่ีหลากหลาย ท้ังเครื่องสําอาง
เสื้อผา รองเทา เครื่องประดับ คงถูกใจนักชอปท้ังหลายในราคาท่ีไมแพง แลวก็ยังมีรานอาหาร และรานคาเฟมากมายอีกดวย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา เมนูทงคัตสึ

จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก Daegu Crystal Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานกิมแฮ

วัดดองฮวาซา

หมูบานอซกล

 เชา

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูนอกเมืองปูซาน แบงเป็น 2 อาคารคือผูโดยสารภายในประเทศและ
ผูโดยสารนานาชาติ การเดินทางเขาเมืองโดยท่ัวไปจะใชเวลาประมาณ 30-40 นาที มีวิธี
การเดินทางเขาเมืองคลายกับสนามบินของเมืองใหญอ่ืนๆเชน รถไฟ รถบัส รถบัสลีมูซีน
และแทกซ่ี โดยระบบขนสงสาธารณะท้ังหมดสามารถใชบัตร T-Money แตะจายไดเลย
ยกเวนแทกซ่ีท่ียังไมได ท่ีชั้น 1 ของท้ัง 2 อาคารจะมีซุม Information Center ตั้งอยูเปิด
ใหบริการเวลาประมาณ 8.00-18.00 น. สามารถเขาไปขอโบชัวรหรือสอบถามไดเลย

วัดแหงน้ีไดอนุรักษสิ่งท่ีหลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย มีเจดียหินสามชั้นในตรงปีก
ดานตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดท่ีหาดูไดยาก ท้ังยังมีเสาโบราณคูหิน
แหงพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนกอนหินท่ีนา
สนใจดวย

เป็นหมูบานเกาของพวกขุนนางและชนชั้นสูงตระกูลฉอยแหงยุคสมัยราชวงศโชซอน
ประกอบดวยบานรือนประมาณ 20 หลังในสไตลสมัยโชซอน สวนใหญไมใชบานแบบ
ด้ังเดิมแตสรางขึ้นใหมขึ้นตามกาลเวลา สวนท่ีหนาทางเขาหมูบานมีรูปป้ันตัก๊แตนยืนรอ
ตอนรับนักทองเท่ียว

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูบุลโกกิ

สวนสนุก E-WORLD บาย

เป็นสวนสนุกท่ีมีชื่อเกาวา Wooband Tower Land และสรางขึ้นมาลอมรอบตึกสูงชื่อ
Woobang Tower ซ่ึงไดถูกออกแบบใหมใหมีดีไซนแบบยุโรป และเปิดเป็นสวนสนุกเพ่ือ
ใหคนมาพักผอนหยอนใจ



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน - ซองโดสกายวอรค (สะพานเดิน
ทะเลซองโด) - อุทยานแทจงแด - Oryukdo Skywalk - โบสถ
Jukseong - ล็อตเต พรีเม่ียม เอาทเลต พูซาน

เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง

หอคอยแดกู คาบริการไมรวมคาลิฟท

หอคอย 83 ทาวเวอร

ถนนทงซองโน

เป็นหอคอยท่ีตั้งอยูในสวนสนุก E-World ของเกาหลี มีจุดเดนคือภัตตาคารและลานหมุน
ชั้นบน ซ่ึงมีทัศนียภาพท่ีเป็นสถานท่ียอดนิยมของนักทองเท่ียว บริเวณดานลางของตึกยัง
มีหอศิลป Art Magic ซ่ึงขางในมีผลงานชิ้นเอกท่ียอดเย่ียมมากมาย โดยเฉพาะงานศิลปะ
ภาพวาดลวงตาท่ีสรางภาพโดยใชเทคนิคจากภาพสามมิติท่ีทุกทานสามารถมีสวนรวมกับ
ผลงานเหลาน้ีได

เป็นถนนแหงประวัติศาสตรและเป็นยานแฟชั่นท่ีสําคัญในนครแดกู ถนนสายน้ีเต็มไป
ดวยรานคานับรอย ซ่ึงเหมาะสําหรับการชอปป้ิงและความบันเทิง ท่ีน่ีมีหางสรรพสินคา
มากมาย, รานเสื้อผา, รานขายเครื่องประดับ ท่ีคุณจะหลงรักสินคาแฟชั่น ท่ีมีเอกลักษณ
ในราคาท่ีเป็นกันเอง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูทงคัตสึ

 Daegu Crystal Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร

พาทานสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกวา “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ี
เกาหลี) โดยชื่อเรียกน้ีมาจากลักษณะอันโดดเดนของหมูบานวัฒนธรรมคัมชอนหมูบานท่ีตั้งอยูบนเนินเขาเรียงตัว สลับกันไปมา
สีสัน สดใส รัฐบาลเกาหลีไดสงเสริมการทองเท่ียว มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพใหนาอยูมากย่ิงขึ้นโดยปรับเปล่ียนหมูบาน
คัมชอนใหมีสีสันโดดเดนดวย การทาสีวาดภาพ ตามกําแพงและตัวบาน ใหดูสดใส นารัก บานเรือน หลายหลังเปล่ียนเป็นสตูดิโอ
และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็นรานขายสินคา ท้ังสินคาพ้ืนเมือง สินคาสมัยใหม รวมไปถึงรานกาแฟ

แลวพาทานชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way อยูในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด
(Songdo)นั้นแปลวาเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมีปาสนอยูบริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานท่ีทองเท่ียว แหง
ใหม ซ่ึงถือวาเป็นแลนดมารคของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานย่ืนออกไปในทะเล เปรียบเสมือนเราเดินอยูบนทะเล สะพาน
ทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ทัคคัลบี (ไกผัดซอสสีแดง)

จากนั้นพาทานเขาสู สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยูท่ีเกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใตของใจกลางเมือง สวนแท
จงแดตั้งชื่อตามกษัตรยของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ท่ีชอบเดินทางมาท่ีน่ีเพ่ือยิงธนู ประกอบไปดวยตนไมสีเขียวอยาง
ตนสน ดอกไมนานาชนิด และหนาผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงท่ี 250 เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็นท่ีออกกําลังกาย
เดินเลน กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน

นําทานชมวิว Oryukdo Island หรือ หมูเกาะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝ่ังไปทางตอนใตของเมืองปูซาน สามารถมอง
เห็นไดชัดเจนจากแผนดิน บางครั้งจะเห็นวามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยูกับน้ําขึ้นน้ําลง ทําใหไดชื่อวา ออยุคโด ท่ี

่ ้ ่ ่ ่ ่



แปลวา 5 6 เกาะ เป็นเกาะท่ีเป็นหินท้ังหมดเป็นหน่ึงในอนุสรณของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ท่ีใหญท่ีสุดท่ีมีคนอยูอาศัย และมี
ประภาคารตั้งอยู

นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟา ออยุคโด สรางจากหนาผาย่ืนออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้ืนท่ีทําดวยกระจกหนา
50 mm เคลือบดวยสารกันกระสุนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยเข็งแรง อยูตรงแนวท่ีเป็นเสนแบงระหวางทะเลตะวันออกและทะเลใต
ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตยขึ้นไดท่ีน่ีเป็นอีก หน่ึงจุด ชมวิวท่ีมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟาขึ้นอยูกับสภาพ
อากาศ)

จากนั้นพาทุกทานเดินทางสูโบสถJukseong เป็นโบสถหรือคริสตจักร ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซานแหงหน่ึงโบสถแหงน้ีอยูติด
ริมทะเลเป็นสถานท่ี ศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวเมืองปูซาน และนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมาทองเท่ียว โบสถแหงน้ีไดรับการ ประดับประดา
ตกแตงท้ังภายในและภายนอก ดวยศิลปะผสมผสาน อยางสวยงาม มีทิวทัศน โดยรอบ ตัวโบสถ งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหิน
ลักษณะแปลกตา และลอมรอบดวยทะเลเป็นสถานท่ีท่ีไมควรพลาด เมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน

นําทานชอปป้ิง Lotte Premium Outlet แหงใหมในเมืองปูซาน ซ่ึงมีรานคาหลากหลายกวา 150 รานคา และมีสินคาราคา
ถูก หลากหลายแบรนด ไมวาจะเป็นเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องใชในบาน นาฬิกา แวนตา ฯลฯท้ังแบรนดเกาหลี และแบรนด
ดังๆมากมาย

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา เมนูหมูยางสไตลปูซาน

จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก No.25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเทา

หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน

ซองโดสกายวอรค (สะพานเดินทะเลซองโด)

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นหมูบานวัฒนธรรมในเกาหลี ท่ีมีการจัดเรียงบานท่ีมีสีสันท่ีสวยงามดึงดูนักทองเท่ียว
รวมถึงศิลปะขางถนนท่ีจัดแสดงไวบนกําแพงและในรูปแบบตางๆ

สะพานเดินทะเลอยูในบริเวณชายหาดซองโดสะพานแหงน้ี เป็นสถานท่ีทองเท่ียวใหม ซ่ึง
ถือวาเป็นแลนดมารคของชายหาด ซองโด ตัวสะพานย่ืนออไปในทะเลเปรียบเสมือนเรา
เดินอยูบนทะเล สะพานทอดยาวประมาณ 104 เมตร ในสวนขอพ้ืนสะพาน สามารถมอง
เห็น น้ําทะเลผานกระจกนิรภัย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร ทัคคัลบี (ไกผัดซอสสีแดง)

สวนแทจงแด บาย

เป็นสวนสาธารณะริมทะเลขนาดใหญ ตั้งชื่อตามกษัตริยของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-
Yeol ท่ีชอบเดินทางมาท่ีน่ีเพ่ือยิงธนูประมาณปี 660 มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 1,100 ไร มี
ลักษณะเป็นภูเขา และหนาผาสูงชันติดทะเลซ่ึงอยูตํ่าลงไป 250 เมตร ซ่ึงเป็นแหลงทอง
เท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากอีกแหงหน่ึงในเมืองพูซาน ซ่ึงมีวิวทิวทัศนรอบอุทยานท่ีรายลอมไป
ดวยตนไม ดอกไม นับไมถวน ความสวยงามของทะเล และสิ่งสันทนาการตางๆ มากมาย



วันท่ี 4 น้ํามันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - อาคารเอเปคนูรีมารู -
สะพานแขวนควังอัน - หอคอยยองดูซาน - ยานนัมโพดอง

 หมายเหตุ ชมทางเดินลอยฟาออยุคโดขึ้นอยูกับสภาพอากาศ

สะพานแกวออยุคโด

โบสถ Jukseong

ล็อตเต พรีเมี่ยม เอาทเลต ปูซาน

สะพานแกวออยุคโด เป็นสะพานแกวท่ีตั้งอยูบนหนาผาแลวย่ืนออกไปกลางทะเล มีความ
ยาว 35 เมตร พ้ืนปูดวยกระจกหนา 50 มิลลิเมตร กระจกบนพ้ืนเป็นกระจกเคลือบแข็ง
แบบพิเศษ สะพานแกวแหงน้ีถือเป็นสถานท่ีทองเท่ียวหามพลาดของปูซาน และเป็นจุด
ถายรูปท่ีสวยงามมากๆ

เป็นโบสถหรือคริสตจักรท่ีสวยท่ีสุดโบสถหน่ึงในเมืองปูซานโบสถแหงน้ีอยูติดริมทะเล
เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวเมืองปูซานนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมาทองเท่ียว โบสถแหงน้ี
ไดรับการประดับประดา ตกแตงท้ังภายในและภายนอก ดวยศิลปะผสมผสานอยาง
สวยงาม มีคุณคาท้ังทางดานศิลปะ ดานความสวยงาม และดานจิตใจ วิวทิวทัศนโดยรอบ
ตัวโบสถนั้น มีความงดงามตามธรรมชาติมีโขดหินลักษณะแปลกตาและลอมรอบดวยทะเล
ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีท่ีไมควรพลาดเมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน

เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีความหลากหลายท้ังเสื้อผาแบรนดดังแฟชั่นตางประเทศ อุปกรณ
กีฬา เครื่องสําอาง และยังมีรานขายของเลนสําหรับเด็ก เชนรานขายเลโก นอกจากน้ียังมี
รานคาพิเศษท่ีเป็นสินคาทองถิ่นท่ีมีคุณภาพดีและราคาถูกตอบสนองความตองการของ
ลูกคา Lotte Dong Busan แหงน้ี เป็นแหลงรวมรานคาแบรนดดังกวา 550 รานคา

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนูหมูยางสไตลปูซาน

 No.25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร

พาทานเดินทางตอท่ี รานน้ํามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติ
โซล มีสรรพคุณชวยลดไขมันและน้ําตาลในกระแสเลือด ปองกันการเกิด เสนเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษใน
รางกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเป็นสิ่ง ท่ีไดรับความนิยม จากคนในประเทศเกาหลีเป็น
อยางมาก

จากนั้นพาทานนมัสการพระท่ี วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดท่ีสรางบนโขดหิน ริม
ชายหาด จากประตูซุมมังกร สีทองอราม ลอดผานอุโมงค ขนาดเล็ก ไปสูทางเดินบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงาม
ของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูป ศักดิส์ิทธิ ์ทางเดินเป็นสะพานท่ีทอดยาว เขาสูบริเวณตัววัด ประกอบไปดวยวิหาร
และศาลา เรียงรายลดหล่ันกันไปตามโขดหิน บริเวณดานหนา ของวิหารหลัก มีเจดียสูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ
ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศรา และความสุข

จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางคท่ีหมอศัลยกรรมเกาหลี รวม
ออกแบบมากมาย เชน ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เครื่องสําอางค หลากหลายแบรนด และอ่ืนๆอีกมากมาย

บาย



รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัก (ไกพะโลผัดวุนเสนเสนแบน)

แลวพาทานเย่ียมชม นูรีมารู APEC HOUSE ตั้งอยูท่ีทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC ท่ีใชในการประชุม สุดยอดผูนําเอ
เปก ครั้งท่ี 13 ในปี 2005 เป็นอาคารท่ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารท้ังหมดใชกระจกกันกระสุน หากมองจากอาคาร ออกมา
แลว จะสามารถเห็นวิวของสะพานควางอันได

สะพานกวางอันแดเคียว (BusanGwangandaegyoBridge) เป็นสะพาน ขามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต
Namcheon-dong ไปท่ียาน Centum City เป็นสะพานขามทะเลท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลีเมื่ออยูบนสะพานจะเห็นวิวมุมกวาง ท่ี
สวยงามไดท้ัง วิวเมืองปูซานและทองทะเลของปูซานท่ีมีท้ังเกาะ และชายหาด มากมาย

จากนั้นพาทานชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร (BusanTower) ตั้งอยูใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยาน
แหงชาติ ตั้งอยูบนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark
สําคัญของเมืองสําหรับชั้นแรกของหอคอย

เป็นบริเวณ ขายของท่ีระลึก และงาน หัตถกรรม แบบด้ังเดิมของเกาหลี เชน พวงกุญแจ, เครื่องป้ันดินเผา, ตุกตา และอ่ืนๆ
อีกมากมาย คนท่ีมาเท่ียว ท่ีน่ีสวนมากจะเป็น คูรักท้ังชาวเกาหลีและนักทองเท่ียวตางชาติ สวนมาก จะเตรียมกุญแจ มาคลอง
ตรง ท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อวาคูรักท่ีไดมาคลองกุญแจท่ีน่ีจะรักกัน ยาวนานตลอดไป (ราคาไมรวมคา
กุญแจ) สวนดานบนสุด ของหอคอย เป็นจุดสําหรับชมวิวทิวทัศน ของเมืองปูซาน แบบพาโนรามา 360 องศา (ไมรวมคาลิฟท)

จากนั้นพาทานเดินทางสู ยานนัมโพดง แหลงชอปป้ิงสินคาทองถิ่น ชื่อดัง อาทิเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางเครื่อง
ประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณชอปป้ิง ท่ีเราใจท่ีสุดของคุณ

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา เมนูKOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI

จากนั้นนําทานเขาสูท่ีพัก No.25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเทา

นํ้ามันสนเข็มแดง

วัดแฮดง ยงกุงซา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

เป็นวัดท่ีสรางอยูบนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ําทะเลสีฟาใสของทะเลใต แวดลอมดวย
ธรรมชาติท่ีสวยงาม ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริยซ่ึงความเป็นมาของวัด
แหงน้ีก็ดูลึกลับนาพิศวงด่ังชื่อท่ีตั้งไว ในบริเวณวัดมีเจดียองคใหญซ่ึงมีผูคนแวะเวียนไป
สักการะบูชาไมขาดสาย นอกจากน้ียังสามารถขามสะพานหินและขึ้นบันได 108 ขั้นไปยัง
จุดชมวิวท่ีอยูดานบนเพ่ือด่ืมด่ํากับวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจนลืมความเหน่ือยเมื่อยลา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูจิมดัก (ไกพะโลผัดวุนเสนเสนแบน)

อาคารเอเปคนูรีมารู บาย

เป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซนแปลกท่ีตั้งอยูริมทะเล สรางขึ้นเพ่ือใชในการจัดงานประชุม
ผูนํา APEC (APEC Summit) อยูท่ีเกาะดองแบกโซม ท่ีขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิว
ทิวทัศน ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสรณของการประชุมในครั้งนั้น และใชเป็นศูนยประชุม
นานาชาติในวาระตางๆ รวมท้ังจัดแสดงผลงานท่ีสะทอนถึงวัฒนธรรมด้ังเดิมตางๆ ของ
เกาหลี



วันท่ี 5 ดิวตี้ฟรี - ศูนยสมุนไพรเกาหลี - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ศูนย
โสม - ทาอากาศยานกิมแฮ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ ปูซานทาวเวอร (BusanTower) ไมรวมคาลิฟทและไมรวมคากุญแจ

สะพานกวางอันแดเคียว

ปูซานทาวเวอร

ยานนัมโพดอง

เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวท้ังหมด 7.4 กิโลเมตร เชื่อมตอเขต Namcheon-dong
ไปท่ียาน Centum City เป็นสะพานขามทะเลท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี นอกจากน้ีบนสะพาน
ยังเป็นจุดชมวิวมุมกวางอันสวยงามของเมืองปูซาน ท่ีน่ีจึงเป็นหน่ึงในจุดยอดนิยมท่ีคนชม
มาถายรูปกัน โดยเฉพาะในชวงกลางคืนท่ีมีการเปิดไฟท่ีสะพานอยางสวยงาม

เป็นท่ีท่ีจะสามารถเห็นเมืองปูซานในมุมสูง ทาวเวอรแหงน้ีตั้งอยูในสวนยองดูซาน ซ่ึงตั้ง
อยูบนเนินเขาใจกลางเมือง สวนน้ีเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจของชาวปูซาน จากดาน
บนนักทองเทียวจะสามารถมองเห็นวิวเมืองปูซานแบบพาโรนามาอันงดงามได

ท่ีน่ีเปรียบเสมือนยานนัมโพดองท่ีกรุงโซล เพราะเป็นแหลงชอปป้ิงสินคามากมายใน
ใจกลางเมืองปูซาน ท่ีนาจะถูกอกถูกใจขาชอปไมนอย ท่ีน่ีเต็มไปดวยรานคาใหขาชอปได
เพลิดเพลินเจริญใจ สินคาสตรีทแบรนดตางๆ ถูกยกมาตั้งไวท่ีน่ีเชนเดียวกับในกรุงโซล
รวมไปถึงรานเครื่องสําอาง รานอาหาร และรานกาแฟ ท่ีมีมากไมแพมยองดง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู KOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI

 No.25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร

นําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ( Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคาปลอดภาษีชั้นนําใหทานเลือกซ้ือ มากมายกวา
500 ชนิด น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย แบรนดดัง อาทิเชน Dior ,Chanel , Prada
,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ

จากนั้นนําทานชม รานสมุนไพร(Korea Herb) ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิเ์รียบรอยแลว เป็นสมุนไพรเมล็ด
ฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ
เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษท่ีตกคางหรือไขมันท่ีสะสม อยูภายในผนังของตับ หรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็ง
แรงขึ้น ซ่ึงยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู

จากนั้นพาทานเดินทางสู รานละลายเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนม พ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน ขนมขาว
พอง ช็อคโกแลตสม กิมจิ สมอบแหง มามา วุนเสน รวมไปถึงของใชในครัวเรือน เชน ตะเกียบ ถวยใสขาว กะทะ ลูกบอลซักผา

่ ้ ่ ้ ้



เครื่องสําอางชั้นนํา Etude , Skinfood และของฝากของท่ีระลึกมีใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย พรอมท้ังมีบริการบรรจุกลองตาม
เงื่อนไขของราน

จากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือวา
เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ภายในจะมีเจาหนาท่ีใหความรูเกี่ยวกับตนโสมและการปลูกโสม พรอมอธิบาย คุณสมบัติและ
ผลิตภัณฑท่ีผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลับไปบํารุงรางกาย หรือฝากญาติผูใหญท่ีทาน
รักและนับถือ

ค่ํา

19.05 น.เหินฟากลับสูกรุงเทพฯ โดยสายการบินจินแอร เท่ียวบินท่ี LJ011 (มีอาหารบริการบนเครื่องเป็น BOX SET)

22.30 น. ถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

ดิวต้ีฟรี

ศูนยสมุนไพรเกาหลี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

สมุนไพรบํารุงตับเกาหลี เป็นสมุนไพรท่ีมีคุณคาสูงและหายาก ซ่ึงผานการวิจัยมาเป็นเวลา
ยาวนานกวา 20 ปี สมุนไพรบํารุงตับเกาหลีสกัดมาจากเมล็ดตนฮ็อดเกและผสมสวนแกน
กลางของโสมบริสุทธิ ์เมล็ดพันธุตนฮ็อดเก เจริญเติบโตในปาลึกบนยอดเขาซ่ึงปราศจาก
มลภาวะใด ๆ เมล็ดตนฮ็อดเก ทางการแพทยเรียกวา ผลไมสีทอง มีรสชาติเปรี้ยว ซ่ึงบํารุง
ตับ มาม และปอด สามารถรักษาอาการเมา รอนใน กระหายน้ํา อาการอาเจียน และทอง
ผูก ทางการแพทยแผนปัจจุบันยืนยันวา เมล็ดตนฮ็อดเก มีสารโพแทสเซียมไนเนรต ซ่ึง
สามารถลดระดับแอลกอฮอลลในเสนเลือด ซ่ึงลดความเสี่ยงท่ีแอลกอฮอลลจะทําลายตับ
และ ไตได และชวยตอตานอนุมูลอิสระ อีกท้ังยังขับไขมันสวนเกินและ เอทานอลท่ีเป็น
ผลเสียกับตับ ฉะนั้นเมล็ดตนฮ็อดเกจึงมีสรรพคุณท่ีวิเศษกับชีวิตของเราทุกคน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนูชาบู ชาบู

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ศูนยโสม

 บาย

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระท้ังการผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีท้ังวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

 คํ่า



 หมายเหตุ หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานกิมแฮ

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูนอกเมืองปูซาน แบงเป็น 2 อาคารคือผูโดยสารภายในประเทศและ
ผูโดยสารนานาชาติ การเดินทางเขาเมืองโดยท่ัวไปจะใชเวลาประมาณ 30-40 นาที มีวิธี
การเดินทางเขาเมืองคลายกับสนามบินของเมืองใหญอ่ืนๆเชน รถไฟ รถบัส รถบัสลีมูซีน
และแทกซ่ี โดยระบบขนสงสาธารณะท้ังหมดสามารถใชบัตร T-Money แตะจายไดเลย
ยกเวนแทกซ่ีท่ียังไมได ท่ีชั้น 1 ของท้ัง 2 อาคารจะมีซุม Information Center ตั้งอยูเปิด
ใหบริการเวลาประมาณ 8.00-18.00 น. สามารถเขาไปขอโบชัวรหรือสอบถามไดเลย

เป็นสนามบินท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบินภายใน
ประเทศ ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นสนามบินนานาชาติท่ี
คนคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
รายการ และราคาสําหรับผูรวมเดินทางผูใหญอยางนอย 30 ทาน เดินทางไป และกลับพรอมคณะ

รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอท่ีตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหน่ึง หลังจากไดสํารองท่ีน่ังกับสายการบิน และโรงแรมท่ีพัก
ในตางประเทศเป็นท่ีเรียบรอย อยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม

ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิท่ี์จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน ตาม
สถานการณดังกลาว

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย สําหรับกระเปาเดินทาง หรือของมีคาสวนตัวของทานระหวาง
การเดินทาง

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิใ์นการไมคืนเงินไมวาท้ังหมด หรือบางสวน ในกรณีท่ีผูเดินทางมิไดรับอนุญาตใหเดิน
ทางเขา หรือออกนอกประเทศ อันเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจาหนาท่ีตรวจคนเขาเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงินไมวาท้ังหมด หรือบางสวน ดวยเหตุอันเน่ืองมาจากความผิดพลาด 

ความลาชา การเปล่ียนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนสง หรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เหตุการณทางการเมือง การจลาจล ภัย
ธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนเงินไมวาท้ังหมด หรือบางสวน ในกรณีท่ีผูเดินทางไมใชบริการบางสวนหรือท้ังหมด โดยความ
สมัครใจของผูเดินทางเอง และ/หรือไมเดินทางไปพรอมคณะ และ/หรือไมปรากฏตัวในวันเดินทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ีไดตามความเหมาะสม ท้ังน้ีขึ้นอยูกับเวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดขึ้นได ท้ังน้ี เพ่ือความปลอดภัย และประโยชนของผูเดินทางเป็นสําคัญ

บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายเพ่ิมเติมท่ีเกิดขึ้นทางตรง หรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ

มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังสิ้นแทน บริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้นเด็ก หมายถึง ผูท่ีมีอายุนอยกวา 12 ปี

การชําระเงิน
การจองครั้งแรก มัดจําทานละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระท้ังหมดกอนเดินทางภายใน 20 วัน

หากเป็นชวงเทศกาลหรือวันหยุดยาวชําระท้ังหมดกอนเดินทางภายใน 30วัน  (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือชําระไมครบ หรือเช็ค
ธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัด หรือยกเลิกการเดินทาง) 

ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขาเมืองท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขาประเทศท่ีระบุในรายการ
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตั๋วกรุป) ตามเสนทางท่ีระบุในรายการ 

คาโรงแรมท่ีพักตามรายการระบุ (สองทานตอหน่ึงหอง)

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการระบุ

คาอาหาร และเครื่องด่ืมตามรายการระบุ

คารถรับสง ตามรายการระบุ

น้ําด่ืมทานละ 1  ขวด / คน / วัน

คาภาษีสนามบินทุกแหง (ขึ้นอยูกับการผันแปรของภาษีน้ํามัน ณ วันนั้นๆ)

คามัคคุเทศกของบริษัทจากกรุงเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทางในตางประเทศ 

คาประกันอุบัติเหตุคุมครองในวงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาทําหนังสือเดินทาง

คาธรรมเนียมแจงเขา - ออกของบุคคลตางดาว คาวีซาเขาประเทศของบุคคลตางดาว (ถามี)

คาธรรมเนียมวีซาพิเศษสําหรับบุคคลตางดาว หรือย่ืนวีซาเรงดวน ซ่ึงบริษัทฯ จะเรียกเก็บเพ่ิมเป็นกรณีตามจริง 
่ ่



คาใชจายสวนตัวเชน คาโทรศัพท โทรสาร โทรเลข คาซักรีด คาอาหาร-เครื่องด่ืมนอกเหนือจากรายการ 

คามินิบาร คาชมภาพยนตรชองพิเศษภายในหองพัก และคาใชจายอ่ืนๆ ท่ีไมไดระบุไวในรายการ

คาน้ําหนักกระเปาเกินพิกัด (สายการบินกําหนดใหไมเกินทานละ 15 กก.)

คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทานละ 1,500 บาท / ทิป / ทาน (กรณีจายเป็นเงินวอนกรุณาเช็คเรท ณ วันเดินทางคะ)

คาใชจายอันเน่ืองมาจากความลาชาของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และคาภาษีการบริการหักณ ท่ีจาย 3% (ในกรณีท่ีตองการขอใบเสร็จมีภาษี)

วีซา
หนังสือเดินทางจะตองมีอายุเหลือมากกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
น้ําหนักกระเปาคนละ 15 กิโล คนละ 2ใบ เทานั้น

บริษัทจะแจงไฟลทและเวลาท่ีแนนอนอีกครั้งกอนเดินทาง หากลูกคาเดินทางมาจากตางจังหวัดดวยเครื่องบินภายใน
ประเทศ*****กรุณาแจงเจาหนาท่ีกอนทําการจองคะ*****

หมายเหตุ : ผูรวมเดินทางตองไมนอยกวา 20 ทาน

กรณีตัดกรุปเหมา เริ่มตนเพ่ิม 1,000 บาท สําหรับกลุมลูกคาท่ัวไป หากลูกคาเป็นขายตรง/นักเรียน/นักศึกษาป.โท/ราชการ ตอง
เช็คราคาแลนดกับเจาหนาท่ีอีกครั้ง
 

การยกเลิก
ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินท้ังหมด

ยกเลิกกอนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บคาใชจาย ทานละ 10,000 บาท

ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บคาใชจาย 50% ของราคาทัวร

ยกเลิกกอนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร

ยกเลิกการเดินทางนอยกวา 1 - 6 วัน เก็บคาใชจายท้ังหมด 100 % ของราคาทัวร    

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิก หรือเปล่ียนชื่อผูเดินทางได

กรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ รวมถึงเท่ียว
บินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด

หมายเหตุ : รายการทัวรสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม


