
 

 

 
 

 
 

 

ก าหนดการเดินทาง : เดือนกนัยายน – ตุลาคม  2562  

 (พกัปูซาน 3 คืน ไม่ตอ้งยา้ยโรงแรม ) 
 

สายการบนิจินแอร ์แอรไ์ลน ์(LJ)  <ข้ึนเครือ่งสุวรรณภูมิ> 

ขาไป LJ 012    กรุงเทพ (BKK)  -   กิมแฮ (PUS) 23.30 – 06.45+1 น. 

ขากลบั LJ 011    กิมแฮ (PUS)-   กรุงเทพ (BKK) 18.30 – 21.55 น. 



 

รายการโปรแกรมทวัร ์

วนัแรก       กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาติสุวรรณภูมิ –  ปูซาน (สนามบนิกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต)้ 
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัที่ ณ สนามบนิสุวรรณภมูิ ผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต…ู.. เคานเ์ตอร…์… เคาน์เตอร์สาย

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

เจ้าหน้าที่คอยอาํนวยความสะดวกเชค็อนิตัว๋เคร่ืองบินและสมัภาระให้แก่ทา่น…. 
 

หมายเหตุ เคาน์เตอร์เช็คอินปิดบริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอยา่งนอ้ย 60 นาที ผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 30 นาท ี
 

23.30 น. เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้สายการบิน JIN AIR เที่ยวบนิ LJ 012 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 
 

 

วนัทีส่อง สนามบนิกิมแฮ – เมืองอุลซาน – สวนแดวงักมั ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา   

                  (ชมสวนดอกไม ้ป่าไผ่ ทีส่วยงาม)  - จุดชมพระอาทิตย ์GANJEOLGOT CAPE  
 

06.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้าเมือง และรับสมัภาระ 

 เรียบร้อยแล้ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เรว็กว่าประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ เมืองอุลซาน ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง นาํทา่นสู่ สวนแดวงักมั 

สวนสาธารณะริมทะเล ที่ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออก 

1 กโิลเมตร ระหว่างทางเดินไปชายทะเล ทุกทา่นจะ

ได้ผ่านชมป่าสน ต้นเชอร์ร่ี แมก็โนเลีย คาลิเลีย 

และต้นไม้อื่นๆ มีแนวโขดหินที่สวยงามเป็นรูปทรง

ต่างๆ ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพความสวยงามของ

โขดหิน โดยมสีะพานเหล็กเชื่อมเพือ่ชมทัศนีย์

ภาพอันสวยงามของทอ้งทะเล ณ เมอืงอุลซาน  
 

เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  เมนู ชาบู ชาบู (1) 
 

บา่ย  จากน้ันนาํทา่นเข้าสู่ สวนสาธารณแทฮวากงั  สวนสาธารณะขนาดใหญ่  ซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยแม่นํา้

แทฮวากงั ได้รับชื่อว่าเป็น 1 ใน 12 สถานที่ ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่สมบูรณ์

ที่สดุของเมืองอุลซาน ซึ่งเหมาะกบัการพักผ่อนเป็นอย่างมาก ทุกทา่นจะได้สมัผสักบัป่าไผ่ที่กว้างขวาง มี

ความยาวประมาณ 4 กโิลเมตร  กว้างประมาณ 20-40 กโิลเมตร และนอกจากน้ีทา่นจะได้สมัผสั

บรรยากาศทุง่หญ้า Silver Grass และสวนดอกไม้ตามเทศกาล (ไฮไลทร์ะหว่างเดือนกนัยาน จะไดช้ม

ทุ่งสวนดอกไมค้อสมอสและภายในเดือนตุลาคม จะไดช้มทุ่งหญา้ Silver Grass ที่สวยงาม) 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

    จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ จุดชมพระอาทิตย ์GANJEOLGOT CAPE ตามปกติแล้วจะเป็นจุดชมวิวพระ

อาทติย์ขึ้นจุดแรกของเกาหลีใต้ สถานที่แห่งน้ีเหมาะ

สาํหรับคู่รักและครอบครัวไปเดินชมบรรยากาศของท้อง

ทะเลที่สวยงาม ซึ่งที่น่ีมีร้านกาแฟ ร้านอาหารที่ให้ทา่นได้

ทานและชมวิวไปพร้อมๆกนั  อกีทั้งยัง มีสนามหญ้าให้วิ่ง

เล่นและแปลงสวนดอกไม้สวยๆให้ถ่ายรูป รวมถึงยังมีรูป

ป้ันเกี่ยวกบัครอบครัวชาวประมงแม่และลูกที่รอคอยสามี

กลับจากทะเล ขอแนะนาํว่าเป็นอกีจุดหน่ึงที่ไม่ควรพลาด

เมื่อมาเมืองอุลซาน  จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ เมืองปูซาน ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง..  
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร    เมนูพุลโกกิ (2) 
 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั BUSAN TOURIST HOTEL  ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน 
 

วนัที่สาม เมืองปูซาน – ข้ึนกระเชา้ชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่าข้ึนเคเบิ้ ลคารแ์ลว้)  

หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน - อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House – สะพานควางอนั – ที่พกั    
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (3) 
 

นาํทา่นเดินทางสู่ ซองโด SKY WALK (รวมค่าขึ้นเคเบิ้ลคาร์แบบปกติ)  ให้ทุกทา่นได้ขึ้น เคเบิ้ลคาร์ 

“Songdo Marine Cable Car” เป็นจุดชมวิวที่เปิด

ใหม่ในปูซาน ซึ่งกาํลังเป็นที่นิยมอย่างมาก ทา่นจะ

ได้น่ังกระเช้าชมวิวเมืองและทะเล เป็นวิวที่สวยงาม

อย่างมาก และความพิเศษของ  “ ซองโด SKY 
WALK” กค็ือมีการสร้างให้เป็นลักษณะโค้งไปมา

เหมือนกบัมังกรที่บินอยู่บนทะเลมีระยะทางความ

ยาวถึง 365 เมตร กว้าง 2.3 เมตร สงู 9.3 เมตร 

เป็นสกายวอร์คที่ยาวที่สดุในเกาหลี และบนทางเดินจะมีส่วนที่ตรงกลางเป็น Temper glass เวลาเดินจะ

มองเหน็ด้านล่างด้วยถือว่าออกแบบได้ชิคมากๆ ส่วนบริเวณชายหาด กส็ามารถเดินเล่นกนิลมชมวิวได้

แบบสบายๆ  
 
 
 

 
 
 
 



 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมคัมชอน สถานที่ทอ่งเที่ยวที่เป็นแลนด์มาร์คที่พลาดไม่ได้

ของเมืองปูซาน หมู่บ้านที่ตกแต่งด้วยสสีนัสวยงาม เรียงซ้อนกนันับ 1,000 หลัง  ไฮไลท์!! ชมวิวของ
หมู่บา้นทีไ่ล่ระดับลงมาเร่ือยๆสีสันสวยงาม จนไดรั้บการขนานนามว่าเป็น  “ซานโตรินีแห่งเกาหลี ”

ภายในหมู่บา้นแห่งน้ียงัมรีา้นคา้ อาทิ รา้นกาแฟ รา้นของของทีร่ะลึก ขนมต่างๆ และตลอด

ทางเดินยงัมภีาพ 3 มติิ ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพอย่างสนุกสนาน  

 
 
 
 
 
 

 
เที่ยง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูขา้วย าบบิมิบบั และซุปชาบู  (4) 
 

บา่ย จากน้ัน ชม อาคารนูริ  มารู (Nurimaru APEC House) เป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซน์แปลกที่ตั้งอยู่ริม

ทะเล สร้างขึ้นเพ่ือใช้ในการจัดงานประชุมผู้นาํ 

APEC อยู่ที่เกาะดองแบกโซม  ที่ขึ้นชื่อเร่ืองความ

สวยงามของวิวทวิทศัน์ ที่ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสรณ์

ของการประชุมในครั้งน้ัน และใช้เป็นศูนย์ประชุม

นานาชาติในวาระต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่

สะท้อนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมต่างๆของเกาหลี อาคาร

น้ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ทั้งหมดใช้กระจกกนั

กระสนุ หากมองจากอาคารจะสามารถเหน็วิว

สะพานควางอนัอกี ด้วย จากน้ันนาํทา่นสู่ ชายหาดควังอลัลี  ใหทุ้กท่านไดถ่้ายภาพ สะพานควางอันแด

เคียวไดต้ามอัธยาศัย โดยเฉพาะในยามคํ่าคืนซึ่งจะยิ่งสวยงาม และสดุแสนจะโรแมนติค ไปด้วยแสงสี

ของไฟ LED หลายพันดวง ซึ่งถูกประดับประดาอยู่บนสะพาน สะพานแห่งน้ีข้ามทะเลยาว 7.4 กโิลเมตร 

จากเขต NAMECHOEN DONG ไปที่ย่าน CENTUM CITY  เป็นสะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สดุในเกาหลี

เม่ืออยู่บนสะพานจะเหน็วิวมุมกว้าง ที่สวยงามได้ทั้ง วิวเมืองปูซานและท้องทะเลของปูซาน 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  เมนู หมูย่างสไตลเ์กาหลี  (5) 

 
 
 
 
 
 

 

 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั BUSAN TOURIST HOTEL  ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน 
 

 



 
 

วนัที่สี ่       โบสถ ์JUKSONG - COSMETIC SHOP – RED PINE – ฮ็อกเก็ตนามู  - วดัแฮดงยงกุงซา 

               LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร ์- ตลาดนมัโพดง 
 
 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม  (6) 

จากน้ัน นาํทา่นเดินทางสู่  โบสถ ์ JUKSONG เป็นโบสถติ์ดริมทะเลที่สวยที่สุดในเมืองปูซาน  โบสถ์

แห่งน้ีได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ด้วยศิลปะผสมผสานอย่างสวยงามมี

คุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงามและด้านจิตใจ  วิวทวิทศัน์ โดยรอบตัวโบสถ์ งดงามตาม

ธรรมชาติ มีโขดหินลักษณะแปลกตา และล้อมรอบด้วยทะเล  จากน้ันนาํทา่นเดินทางสู่ คอสเมติกเอาท์

เล็ท ศูนย์รวมเคร่ืองสาํอางแบรนด์ดังเกาหลี ให้ทา่นได้เลือกซื้อ มากมาย จากน้ันนาํทา่นสู่ วดัแฮดงยง

กุงซา เป็นวัดที่ ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซานเป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริม

ชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งน้ีถูกสร้างขึ้น 
เมื่อปี 1376  จากน้ันในปี  1976  ถูกฟ้ืนฟูและปรับปรุงอกีคร้ังเพ่ือให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความ

งดงามแบบดั้งเดิมจากประตูซุ้มมังกรสทีองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเลก็ ไปสู่ทางเดินและบันได หิน 

108 ขั้น เป็นจุดสาํหรับชมวิวและความงดงามของทะเล 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

ก่อนจะเดินต่อลงไป สู่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สทิธิ์องค์สดีาํ ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน 

และเม่ือเดินทางไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่บริเวณตัววัด ที่ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงราย

ลดหลั่นกนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลักมีเจดีย์สงู 3 ชั้น และสงิโต 4 ตัว  
   

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนูแฮมุนทงั ซีฟู๊ดหมอ้ไฟ  (7) 
 

บ่าย นาํทา่นเดินทางสู่ ศูนยฮ็์อกเกตนามู ชาวเกาหลีนิยมนาํมารับประทาน เพ่ือช่วยป้องกนัโรคตับแขง็ไม่ให้

ถูกทาํลายจากการดื่มกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหารและยา จากน้ันพาทา่นไปชม  RED 

PINE  หรือ น ้ามนัสนเข็มแดง  สมุนไพรช่ือดังที่ได้รับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณช่วยลดระดับ

นํา้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ เลือดให้สะอาดและเพ่ิมการ

ไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น  เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน  ความดัน  ไขมนัอุดตันในเสน้เลือด  

คอเลสเตอรอลในเลือดสงู  และ โรคไขขอ้เส่ือม   จากน้ันนาํทา่นไปช้อปป้ิง LOTTE PREMIUM 

OUTLET เป็นช้อปป้ิงมอลล์ขนาดใหญ่ ทีม่ีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า มีสนิค้าแบรนด์ดังชื่อดัง

ให้เลือกซื้อมากมายและลดราคาสงูสดุถึง 70 % เลยทเีดียว อาทเิช่น Adidas , Nike , New Balance, 

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



 

  นาํทา่นเดินทางสู่ อุทยานยงดูซาน  ตั้งอยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็นหน่ึงใน 3 ภเูขาที่เป็นที่นิยมมาก

ที่สดุ สมัยก่อน ในระหว่างสงครามเกาหลี ผู้อพยพพา

กนัหนีขึ้นมาสร้างบ้านเรือนอาศัยกนับนภเูขา และเกดิ

เหตุการณ์ไฟไหม้ถึง 2 คร้ัง ทาํให้ต้นไม้บนภเูขาถูกไฟ

เผาทาํลาย จึงมีความพยายามในการฟ้ืนฟูปลูกต้นไม้

ขึ้นมาใหม่ และจัดสร้างเป็นสวนสาธารณะขึ้นมา น่ันเอง  

จากน้ันนาํทุกทา่นไปยัง อกีหน่ึงสญัลักษณ์ของเมืองปู

ซาน หอคอยปูซานทาวเวอร ์(ไม่รวมข้ึนลิฟต)์ ตั้งอยู่

ใจกลางเมืองปูซาน ย่านช้อปป้ิงนัมโพดง ซึ่งเป็น

หอคอยที่มีความสงู 120 เมตร ด้านหน้าของหอคอยจะ

มีอนุสาวรีย์แม่ทพัอซีุนซิน เป็นที่เคารพนับถือของชาว

เกาหลี และ ด้านล่างของปูซานทาวเวอร์ยังมี พิพิธภัณฑ์

เรือนานาชาติให้เยี่ยมชมกนัด้วย   จากน้ันนาํทา่นไปช้

อปป้ิงต่อที่ ตลาดนมัโพดง  เป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้าใจ

กลางเมืองปูซาน ได้รับฉายาว่าเป็น  “ย่านเมยีงดงแห่ง

เมอืงปซูานเลยทีเดียว ” เพราะไม่เพียงแต่จะเป็นย่านช้อปป้ิงแต่ยังเตม็ไปด้วย คลับ บาร์ ร้านอาหาร 

ร้านกาแฟ และที่สาํคัญยังเป็นย่านที่สาํคัญในปูซานที่เตม็ไปด้วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึ่งปูซานได้

เป็นเป็นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ในเดือนตุลาคมของทุกปี  และที่สาํคัญย่านน้ี

กย็ังเป็นหน่ึงในย่านที่นักช้อปมักจะเดินทางมาละลายทรัพย์กนัอย่างหนาแน่น เพราะมีร้านค้ามากมาย

สนิค้าหลากหลายราคาให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า เคร่ืองประดับ รองเท้าต่างๆ อกีด้วย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ค า่ อิสระอาหารเย็น ตามอธัยาศยั เพือ่สะดวกแก่การชอ้ปป้ิง  
 

น าท่านเขา้สู่ที่พกั BUSAN TOURIST HOTEL  ระดบัเทียบเท่า 3 ดาว เมืองปูซาน 
 

 

วนัที่หา้       ศูนยโ์สมเกาหลี – ชอ้ปป้ิงดิวต้ีฟรี - ออยุคโด สกายวอรค์ (Oryukdo Skywalk) – ถนนซอมยอน  
                แวะซ้ือของฝาก ณ รา้นละลายเงินวอน - สนามบนิกิมแฮ – กรุงเทพ           

 

เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ในโรงแรม (8) 

จากน้ันนาํทา่นรู้จักและเข้าใจ  สมุนไพรโสมเกาหลี  ที่ช่วยเสริม สร้างความแขง็แรงให้แก่ระบบย่อย

อาหารและปอด ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบาํรุง

หัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็และเรว็ๆ น้ี โสม

เกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก  จากน้ันนาํทา่นช้อปป้ิง ดิวต้ีฟรีแบรนดเ์นม   



 

ที่มีขนาดใหญ่แห่งหน่ึงของเกาหลี แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าแบรนด์เนมแห่งใหม่ของเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้า

มากกว่า 150 ร้าน และมีสนิค้าราคาถูกหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา 

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

เที่ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร   เมนูจิมดกั ไก่พะโล ้ผดัวุน้เสน้ (9) 
 

นาํทา่นเดินทางสู่ ออยุคโด สกายวอรค์ สถานที่ทอ่งเที่ยวที่เรียกได้ว่าเป็นอกีหน่ึงแลนด์มาร์คของปูซาน 

ที่แห่งน้ีมีช่ือว่า ทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด ( Oryukdo Skywalk) จุดชมวิวที่สวยที่สดุแห่งหน่ึงในปูซาน  

ซึ่งเป็นทางเดินกระจกที่สร้างจากหน้าผาแบ่งกลางระหว่างทะเลด้านตะวันออกและด้านตะวันตกยื่น

ออกไปในทะเลเป็นความยาว 35 เมตร โดยกระจก ทาํจากกระจกกนักระสนุ มีความแขง็แรงมาก ความ

หนา 50 mm ซึ่งทาํให้นักทอ่งเที่ยวม่ันใจว่าปลอดภัยแน่นอน   

 

 

 

 

 

 

 
 

จากน้ันทา่นสู่ ถนนซอมยอน ย่านซอมยอนเป็นย่านที่นักทอ่งเที่ยวนิยมเดินทางมา เพราะเป็นถนนที่เตม็

ไปด้วยความมีชีวิตชีวา และคึกคักทั้งยามกลางวันและกลางคืน เป็นย่านที่ไม่เคยเงียบเหงาและหลับใหล 

แม้ในยามราตรีกค็รึกคร้ืนเตม็ไปด้วยเสยีงเพลงและแสงสจีากสถานที่ทอ่งเที่ยวต่างๆ ชาวปูซานจะรู้ จัก

ย่านน้ีกนัในนาม Art Street เป็นถนนที่เตม็ไปด้วยร้านอาหาร ผบั บาร์ คาเฟ่ ร้านอาหารอร่อยๆ และ

เคร่ืองดื่มเยน็ๆ โรงภาพยนตร์ โรงละคร และในช่วงฤดูใบไม้ผลิกจ็ะมีการจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรม ที่

หลากหลาย และการแสดงบนถนนแก่ผู้ที่มาเดินเที่ยวยังถนนแห่งน้ี จึงเป็นแหล่งทอ่งเที่ยวที่สามารถ

ดึงดูดนักทอ่งเที่ยวได้มากมายตลอดทั้งปี   

 

 

 

 

 

 

 

จากน้ันนาํทา่นเตรียมตัวกลับกรุงเทพ ฯ แวะซื้อของฝากที่ “ รา้นละลายเงินวอน”  สาหร่าย ขนมต่างๆ 

ข้าวพองรสชาติต่างๆ เหล้าโซจู หรือ มาม่าเกาหลีที่มีให้เลือกหลากหลายรสชาติ กมิจิ หรือ

เคร่ืองใช้ไฟฟ้า กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ให้ทา่นเลือกช้อปป้ิงอย่างจุใจ 
 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าทุกท่านเดินทางสู่สนามบนิกิมแฮ ท าการเช็คอินทต์ัว๋เครือ่งบนิ และ สมัภาระ 

 

 
 



 

18.30 น. เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน  JIN AIR เที่ยวบนิ LJ 011 (บริการ SNACK BOX บนเคร่ือง) 
 

21.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพและความประทบัใจจากพวกเราทุกคน……… 

 

 HAPPY TOGETHER  

ไม่รวมทิปไกด ์+ คนขบัรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

อตัราค่าบริการ : เดือนกนัยายน – ตุลาคม 62 

ก าหนดการเดินทาง 

กนัยายน – ตุลาคม 2562 

ผูใ้หญ่ 

หอ้งละ 2-3 

ท่าน 

1 เด็ก 2 ผูใ้หญ่ 

เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใ้หญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พกัเดีย่ว

เพิม่ 

วนัที ่03 - 07 กนัยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 

วนัที ่06 - 10 กนัยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 

วนัที ่09 - 13 กนัยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 

วนัที ่20- 24 กนัยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 

วนัที ่23 - 27 กนัยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 

วนัที ่27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 

วนัที ่30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 

วนัที ่06 - 10 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วนัที ่08 - 12 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วนัที ่11 - 15 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000 
วนัที ่14 - 18 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วนัที ่15 - 19 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วนัที ่18 - 22 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000 
วนัที ่20 - 24 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วนัที ่22 - 26 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000 
วนัที ่25 – 29 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000 
วนัที ่30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 5,000 



 

** ขอ้ควรทราบ ** 

1. วนัเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการท างาน” เช่น หนงัสือรบัรองการท างาน , นามบตัร , บตัร
พนกังาน หรือหากมีธุรกิจส่วนตวัตอ้งมีนามบตัร หากเปลีย่นชื่อสกุลตอ้งน าเอกสารมายนืยนั 

2. โปรแกรมทวัรอ์าจมีการสลบัปรบัเปลีย่นโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนา้งาน อาทิ หากมีฝน
ตก หรือ รถติด อาจปรบัโปรแกรม (ทั้งนี้ ข้ึนอยู่กบัสถานการณห์นา้งาน ) ไกดแ์ละหวัหนา้ทวัรจ์ะแจง้

ใหท้ราบในแต่ละวนั  
3. รา้นชอ้ปป้ิงทีท่างรฐับาลใหท้วัรล์ง ตามทีร่ะบุในโปรแกรมทวัร ์ขอความร่วมมือลูกทวัรล์งทุกรา้น ซ้ือ

ไม่ซ้ือไม่ว่ากนั  ทางบริษทัฯไม่มีนโนบายบงัคบัซ้ือแต่อย่างใด ข้ึนอยู่กบัความพึงพอใจของลูกคา้  

4. ประเทศเกาหลีใตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูปแลว้มาจ าหน่ายวนัสุดทา้ยลูกทวัรท่์านใดสนใจสามารถซ้ือได .้...

แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซ้ือ โดยไม่มีการบงัคบัลูกทวัรท์ั้งสิ้ น แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้ 

5. ทวัรน์ี้ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่านั้น  หากท่านไม่

สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัรเ์พียงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพิเศษ  

หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัรใ์นบางวนั ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนนิการในการแยก

ท่องเทีย่วเอง 300 USD*** 
 

อตัรานี้ รวม 

 

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

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ    

 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ทา่น  

 ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที่ยวตามรายการ    

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. / ห้ิวข้ึนเครือ่งได ้10 กก.  

 มัคคุเทศกค์อยบริการตลอดการเดินทาง  

 ค่าประกนัอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 

อตัรานี้ ไม่รวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอตัราค่าภาษีเช้ือเพลิงและประกนัวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 

 ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใชจ่้ายเพิม่อีก 3,000 บาท ส าหรบัพาสต่างชาติ  

 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาท ิค่าทาํหนังสอืเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร  

และเคร่ืองดื่มที่สั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทวัร์แล้วจ่ายเพ่ิมเอง

ต่างหาก) 

 ค่าทปิส าหรับคนขับรถ ไกดท์อ้งถิ่น หัวหนา้ทวัร์ (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทวัร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 

 



 

เงือ่นไขการช าระเงิน 
 

 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจาํ 10,000 บาท สาํหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน  

และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดช าระก่อนเดินทางอย่างนอ้ย 20 วนั  (การไม่ชาํระเงินค่ามัดจาํ หรือ  ชาํระไม่ครบ 

หรือ เชค็ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสทิธยิกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   

เงือ่นไขการยกเลิก 
 

1. สาํหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสอืเดินทางไทย เม่ือวีซ่าผ่านแล้ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ

สงวนสทิธิ์ในการคืนค่ามัดจาํทั้งหมด 
2. ****ราคาดงักล่าวเป็นราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการจองไดทุ้กกรณี ****  

3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏเิสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น  

4. ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํกบัสายการบินหรือค่ามัดจาํที่พักโดยตรงหรือ

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight 

และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํ หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

  

หมายเหตุ 
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเกบ็ค่าภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามประกาศสาย

การบิน...  

 รายการทอ่งเที่ยวและรายการ อาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้

ทราบล่วงหน้า 

 หนังสือเดินทาง ตอ้งมอีายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน  และ ทางบริษัท ขอสงวนสทิธิ์รับเฉพาะผู้มี

วัตถุประสงค์เพ่ือการทอ่งเที่ยว ค่าทวัร์ที่จ่ายให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบจ่ายชาํระขาด และผู้จัดได้ชาํระให้กบัสาย

การบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบชาํระขาดเช่นกนัก่อนออกเดินทาง ฉะน้ันหากทา่นไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการ

ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏเิสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย

และประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสทิธกิารคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋เคร่ืองบินให้แก่ทา่น) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของทา่นต้องการร่วมเดินทางทอ่งเที่ยวระหว่างทอ่งเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาต่าง ๆ 

ตลอดจนข้อแนะนาํกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผดิชอบ หากทา่นมีความจาํเป็นต้องรับฝากของจากผู้อื่นเพ่ือที่จะ

นาํไปยังประเทศ             น้ัน ๆ  หรือนาํกลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของน้ันว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผดิกฎหมาย 

ซึ่งของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 คณะเดินทางช่วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาํหรือซื้อขาดแบบมีเง่ือนไขหรือเที่ยวบินเหมาลาํ Charter 

Flight หรือ Extra Flight กบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือ

ค่าทวัร์ทั้งหมด  ขอสงวนสทิธิ์ที่จะปรับราคาตามสถานการณ์ที่มีการปรับขึ้นจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบิน

อาจจะมีการเรียกเกบ็เพ่ิมเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไม่ได้ใช้บริการตามที่จองระบุเอาไว้หรือก่อนรายการทอ่งเที่ยวจะสิ้นสดุลง ผู้จัดถือว่าผู้

ทอ่งเที่ยวสละสทิธิ์และจะไม่รับผดิชอบค่าบริการที่ได้ชาํระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เน่ืองจากค่าใช้จ่ายที่ทา่นได้จ่าย



 

ให้กบัผู้จัด เป็นการชาํระแบบยืนยันการใช้บริการแบบผู้จัดเป็นตัวแทนนายหน้า ผู้จัดได้ชาํระค่าใช้จ่ายทั้งหมดให้แก่

ผู้ให้บริการในแต่ละแห่งแบบชาํระเตม็มีเงื่อนไข  

 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก

สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ ผู้จัดจะดาํเนินโดยสดุความสามารถที่จะประสานงานให้เกดิ

ประโยชน์สงูสดุแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงินให้สาํหรับค่าบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสทิธใินการให้คาํสญัญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด  นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผู้มีอาํนาจของผู้จัดกาํกบัเทา่น้ัน  

 ผู้จัดจะไม่รับผดิชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ ในกรณีที่ผู้

เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุกประเทศในรายการทอ่งเที่ยว อนัเน่ืองมาจากการกระทาํที่ส่อไปในทางผดิกฎหมาย การหลบหนี เข้าออก

เมือง และกรณีอื่นๆ 

 เน่ืองด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทัว่โลก ก่อนทา่นขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ 

ที่จะนาํติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปลอ็คปิดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อ

ชิ้น และรวมกนัทุกชิ้นไม่เกนิ 1 ลิตร และต้องนาํออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอก็ซ์เรย์ อนุญาต

ให้ถือได้ทา่นละ 1 ใบเทา่น้ัน ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าที่กาํหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้าย

กบัอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเลบ็ มีดพก แหนบ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบิน

เทา่น้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามนาํเข้าผลิตภัณฑท์ี่ทาํมาจากพืช และเน้ือสตัว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผกั 

ผลไม้สด ไข่ เน้ือสตัว์ ไส้กรอก เพ่ือเป็นการป้องกนัโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่าน้ี หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้อง

เสยีค่าปรับในอตัราที่สงูมาก 

 

 

“ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ไดม้อบความไวว้างใจ ใหท้างบริษทั เป็นผูน้ าพาการเดินทางในครั้งนี้” 

 

 


