
 

              ทัวร์เกาหลี ปูซาน สวนแทจงแด วัดแฮดง 5 วัน 4 คืน 
 
 

                                                                                                                 ราคาเร่ิมตน้ท่ี      20,900  20,400 บาท 

                                                                                ระยะเวลา           5 วนั 3 คืน 

                                                                                รวมอาหาร         10 ม้ือ 

                                                                                 ประเทศ             เกาหลีใต ้

                                                                                 รหสัทวัร์           WDT167006 

 

 ทวัร์เกาหล ีเราจะน าท่านไปเทีย่วชม ทวิทศัน์ชายฝ่ังทะเลใต้ทีส่วยงามของประเทศเกาหลใีต้

แบบ พาโนรามา 360 องศา กบักระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car เรือเต่าจ าลอง หรือโคบุ๊คซอน 

แวะตลาดปลาจุนกงั ชมสะพานเดนิทะเล สู่สวนแทจงแด ชมววิหมู่เกาะออยุคโด สู่โบสถ์ Jukseong ช็อปป้ิง Lotte 

Premium Outlet เดนิทางต่อไปร้านน า้มนัสนเขม็แดง นมสัการพระ ทีว่ดัแฮดง ยงกงุซา ชม นูรี มารู พาชมววิเมอืงปู

ซาน ณ ปูซานทาวเวอร์ ช็อปป้ิงสินค้าปลอดภาษ ีดวิตีฟ้รี ร้านสมุนไพร ฯลฯ 

                                                                                                                           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมทัวร์ และการเดนิทาง 

 

 วนัที ่1          สนามบินสุวรรณภูมิ - ปูซาน (เกาหลีใต)้ 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินโคเรียนแอร์. ทางเขา้
ท่ี 6  แถว M เจา้หน้าท่ีจากบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก  

  
          01.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน KE662 
 

 

 วนัที ่2          สนามบินนานาชาติกิมแฮ - นัง่กระเชา้ลอยฟ้า – เรือเต่าจ าลอง โคบุ๊คซอน – ตลาดปลาจุนกงั 
                   สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน 

 
08.45 น. ถึง สนามบินคิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 
หลงัจากพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ ไกด์ทอ้งถ่ินคอยตอ้นรับทุกท่าน   

  
        จากนั้นพาท่านชม ทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเลใตท่ี้สวยงามของประเทศเกาหลีใตแ้บบพาโนรามา 360 องศา กบักระเช้า
ลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car  พาท่านข้ึนไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทศันียภาพท่ีน่าต่ืนตาของชายฝ่ัง
ทะเล และเกาะแก่งมากมายท่ีสวยงามของเมืองปูซาน กระเช้าแต่ละคนัจะมีช่ือเรียกต่างกนัไปและสามารถจุผูโ้ดยสาร ได้
ประมาณแปดท่าน ระยะทางจากสถานีตน้ทาง – สถานนีปลายทาง 1,975 เมตร ยาวท่ีสุดในเกาหลีใต ้ใช้เวลาจากลานชม
วิวถึงยอดเขาเพียง 9 นาทีเท่านั้น เมื่อข้ึนไปถึงยอดเขา ท่านจะด่ืมด ่ากบัทศันียภาพของเมือง Tongyeong  ทางทิศเหนือ
เป็นเนินเขาท่ีมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ ทิศใตจ้ะพบกบัความงามของเกาะแก่งต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ตามชายฝ่ัง หากท่านมองไป
ยงัเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญ่ีปุ่นท่ีอยู่ห่างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร 
ท่ีแห่งน้ีในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากกว่าหน่ึงล้านคน (หมายเหตุ นัง่กระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car ข้ึนอยู่กบั
สภาพอากาศในแต่ละวนั) 
  
           12.00 น. รับประทานอาหารกลางวนัเมนูพุลโกกี 
  
        พาท่านแวะชม เรือเต่าจ าลอง หรือ โคบุ๊คซอน ณ Gangguan Harbor เปรียบเสมือน “เมืองนโปลีของอิตาล่ี” ความ
เป็นของเรือเต่า โดยนายพลอีซุนซินเป็นผูคิ้ดสร้างอาวุธชนิดพิเศษข้ึนมารับมือกบัขา้ศึก ส าหรับเรือเต่าน้ี มีรูปร่างแบน



ค่อนขา้งเทอะทะ ขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัฝีพาย ทุกดา้นของล าเรือปิดไวอ้ย่างมิดชิด โผล่ก็แต่ปลายกระบอก ปืนใหญ่เท่านั้น 
ขณะท่ีดาดฟ้านั้นถูกคลุมดว้ยแผ่นเหล็กและยงัเต็มไปดว้ยหนามแหลม เพื่อป้องกนัมิให้ขา้ศึก ส่งทหารข้ึนมาบนเรือ กล
ยุทธ์ของเรือเต่านอกจากจะโจมตีดว้ยปืนใหญ่แลว้ ยงัใช้การพุ่งเขา้ชนเพื่อท าลายเรือรบ ฝ่ายขา้ศึกอีกดว้ย โดยมีการรบ
คร้ังหน่ึงท่ีเรือเต่าสามารถท าลายเรือรบญ่ีปุ่นไดถึ้งห้าสิบล าในวนัเดียว เรือเต่าน้ีเอง ท่ีท าให้ฝ่ายเกาหลีสามารถท าลายกอง
เรือฝ่ายญ่ีปุ่นได้เป็นจ านวนมาก ท าให้เส้นทางการล าเลียงของญ่ีปุ่นตอ้งประสบ ปัญหาจนไม่อาจสนบัสนุนกองทหารท่ี
ท าการรบอยู่ในคาบสมุทรได ้การรบได้ด าเนินยืดเยื้อเป็นเวลาหลายปี จนกระทัง่ถึง ปี ค.ศ. 1598 กองทพัญ่ีปุ่นก็พ่ายแพ้
และล่าถอยออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีจนหมดส้ิน 
  
        แลว้น าท่านแวะ ตลาดปลาจุนกัง Jungang Premium Fish Market  ใกลก้บัท่าเรือ Gangguan ท่ีน่ีถือเป็นตลาดสด 
พื้นเมืองส าคญัของคนปูซาน เพราะเมืองปูซานเป็นเมืองชายทะเลอาชีพหลกัคือประมงและอู่ต่อเรือ ท่ีน่ีจึงเป็น ตลาดคา้
ปลาและอาหารทะเลท่ีได้รับความนิยมของชาวเกาหลีใต ้ภายในตลาดท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสด และสามารถ
น าไปประกอบอาหารทานกนัแบบสดๆ ในสไตล์ท่ีคุณชอบ นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ประเภทอาหารทะเลแห้ง เช่นปลาแห้ง 
ปลาหมึกแห้ง กุง้แห้ง และกิมจิท่ีท าจากปลาหมึกท่ีเป็นท่ีนิยมให้ท่านเลือกชิมและเลือกซ้ือเป็นของฝาก อีกดว้ย 
  
        จากนั้นพาท่าน สัมผสัดินแดนแห่งธรรมชาติสวนสาธารณะ นายพล ลีซุน ชิน Yi Sun-sin Park ท่ีสงบร่มร่ืน ให้
ความรู้สึกกลบัสู่ธรรมชาติ แตกต่างจากความสับสนวุ่นวายในเมือง โอบล้อมดว้ย ตน้ไมน้้อยใหญ่ท่ีร่มร่ืน และ วิวทะเล
สวยงาม ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นสมรภูมิยุทธนาวีระหว่างเกาหลีและญ่ีปุ่นในสมยัราชวงศ์โชซอล ท่ีเล่ืองช่ือ 
(สงครามฮนัซัน) ท่ีจารึกในประวติัศาสตร์ ภายใตก้ารบญัชาการของอี ซุน-ชิน กบักองทพัญ่ีปุ่นจนตอ้ง ถอนก าลงัออกไป
อย่างพ่ายแพ ้ดงันั้นชาวเกาหลีพร้อมใจกนัสร้างอนุสาวรียน์ายพล Yi Sun-sin Park เพื่อเป็นเกียรติ และยกย่องให้เป็น
วีรบุรุษผูย้ิ่งใหญ่ตลอดกาล ชาวเกาหลีมองเขาในฐานะ ชายผูก้ลา้หาญ อดทน แข็งแกร่ง เสียสละ และจงรักภกัดีต่อ
ประเทศชาติ 
  
               ค ่า รับประทานอาหารค ่า เมนูแฮมุนทงั(ซีฟู้ ดหมอ้ไฟ)  
  
                 จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 
  
 
วนัที ่3           หมู่บ้านวฒันธรรมคมัซอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway – สวนริมทะเล แทจงแด 
                  หมู่เกาะออยุคโด - โบสถ์ Jukseong 
 
         เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร  
  
         พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ี
เกาหลี)โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นท่ีตั้งอยู่บน เนินเขา เรียงตวั



สลบักนัไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี 
ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน โดยปรับเปล่ียน หมู่บา้นคมัชอนให้มีสี
สันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ให้ดูสดใส น่ารัก บา้นเรือน หลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและ
แกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้พื้นเมือง สินคา้สมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง 
Running Man ท่ีมาถ่ายท าท่ีน่ี จึงท าให้หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน แห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและ
ต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากข้ึน 
  
         แลว้พาท่านชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด 
(Songdo)นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว
แห่งใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเล เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บน
ทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็น น ้าทะเลผ่านกระจกนิรภยั 
สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองขา้งทางมองเห็นวิวทิวทศัน์ สวยงาม นอกจากน้ียงัเป็นท่ีถ่าย
ท ารายการ เช่น We Got Married ท าให้เป็นท่ีนิยมอย่างมากส าหรับคนเกาหลี 
  
         เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั เมนู เป็ดผดัซอสเกาหลี (โอรีจูมุลล็อค)  
  
          จากนั้นพาท่านเขา้สู่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ท่ีเกาะยงโด ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลางเมือง 
สวนแทจงแดตั้งช่ือตามกษตัรยข์องเกาหลีช่ือ TaeJong Mu-Yeol ท่ีชอบเดินทางมาท่ีน่ีเพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 
1,100 ไร่ประกอบไปดว้ยตน้ไมสี้เขียวอย่างตน้สน ดอกไมน้านาชนิด และหน้าผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงท่ี 250 
เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็นท่ีออกก าลงักาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจง
แด ประกอบไปด้วย Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็นจุดชมวิวท่ี
สูงท่ีสุดของสวนแห่งน้ี,ลานชมวิวแทจองแด(Taejongdae Observatory)เป็นอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีเป็นจุดชมวิว
ท่ีสวยงาม,หน้าผาหินและชายหาดท่ีเป็นหินกรวด ท่ีเป็นสัญญลกัษณ์หน่ึงของสวนแห่งน้ี ภายในสวนแทจงแดงจะมีการ
บริการโดยรถน าเท่ียวของอุทยาน “Danubi Train” แวะจอดตามสถานีให้ท่านไดล้งไปสัมผสักบับรรยากาศ ความ
สวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชนั เรียกว่ามาท่ีน่ีท่ีเดียวก็อ่ิมเอมความประทบัใจไปทั้งวนัเลยทีเดียว 
  
        น าท่านชมวิว Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโดเรียงตวักนัออกจากฝ่ังไปทางตอนใตข้องเมืองปูซาน สามารถ
มองเห็นไดช้ัดเจนจากแผ่นดิน บางคร้ังจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ ข้ึนอยู่กบัน ้าข้ึนน ้าลง ท าให้ไดช่ื้อว่า ออ
ยุคโด ท่ีแปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะท่ีเป็นหินทั้งหมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ท่ีใหญ่ท่ีสุดที่มีคนอยู่
อาศยั และมีประภาคารตั้งอยู่ ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ท่ีมี
ประภาคารอยู่ นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื้นท่ีท า
ดว้ยกระจกหนา 50 mm เคลือบดว้ยสารกนักระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภยัเข็งแรง อยู่ตรงแนวท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่าง
ทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหลี สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นได ้ท่ีน่ีเป็นอีก หน่ึงจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปู
ซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ข้ึนอยู่กบัสภาพอากาศ) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็นโบสถ์หรือคริสตจกัร 
ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซานแห่งหน่ึง โบสถ์แห่งน้ีอยู่ติดริมทะเล เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวเมืองปูซานนกัท่องเท่ียวนิยม



เดินทางมาท่องเท่ียว โบสถ์แห่งน้ีไดรั้บการประดบัประดา ตกแต่งทั้งภายในและ ภายนอก ด้วยศิลปะผสมผสานอย่าง
สวยงาม มีคุณค่าทั้งทางดา้น ศิลปะ ดา้นความสวยงาม และดา้นจิตใจ วิวทิวทศัน์โดยรอบ ตวัโบสถ์ งดงามตามธรรมชาติ
มีโขดหินลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบ ดว้ยทะเลเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเมืองปูซาน 
  
       น าท่านช้อปป้ิง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซ่ึงมีร้านคา้หลากหลายกว่า 150 ร้านคา้ และมี
สินคา้ราคาถูก หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองใช้ในบา้น นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทั้งแบรนด์
เกาหลี และแบรนด์ดงัๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, 
Guess, Escada ฯลฯ 
  
          ค ่า รับประทานอาหารค ่า เมนูหมูย่าง 
  
           จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 

 
 

วนัที ่4            ร้านน า้มนัสนเขม็แดง - วดัแฮดอง ยงกงุซา - คอสเมติก – APEC HOUSE  
                   สะพานกวางอนัแดเคยีว - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ 
 
           เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร  
  
           พาท่านเดินทางต่อท่ี ร้านน า้มันสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจาก 
มหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด เส้น
เลือด ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้นทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็น
ส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 
            จากนั้นพาท่านนมสัการพระท่ี วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัท่ีสร้างบนโขดหิน 
ริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ท่ีมกัจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึน โดยพระ
อาจารย ์Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมยัของกษตัริย ์Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ไดมี้การบูรณะ
ดว้ยความพิถีพิถนัเพื่อให้คงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมงักร สีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์
ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐานพระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิองค์สีด า ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานท่ีทอดยาว เขา้สู่บริเวณตวัวดั ประกอบไปด้วยวิหาร
และศาลาเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหน้า ของวิหารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็น
สัญลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิม, 
พระสังกจัจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลาราย วดัแห่งน้ีเป็น สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานท่ีท่ีเหล่า
พุทธศาสนิกชนเกาหลี 
  



            จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ท่ีหมอศลัยกรรมเกาหลี 
ร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า เคร่ืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น 
B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบท็อก , 
Aloevera Gel . ครีมน ้าแตก , BB Cream , etc 
  
             เที่ยง รับประทานอาหาร เมนูจิมดกั 
  
            แลว้พาท่านเยี่ยมชม นูรี มารู หรือ ตั้งอยู่ท่ีทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC ท่ีใช้ในการประชุม สุดยอดผูน้ า
เอเปก คร้ังท่ี 13 ในปี 2005 เป็นอาคารท่ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารทั้งหมดใช้กระจกกนักระสุน หากมองจาก
อาคาร ออกมาแลว้ จะสามารถเห็นวิวของสะพานควางอนัได้ 
  
            สะพานกวางอันแดเคียว(BusanGwangandaegyoBridge)เป็นสะพานขา้มทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต 
Namcheon-dong ไปท่ีย่าน Centum City เป็นสะพานขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี เม่ืออยู่บนสะพานจะเห็นวิว มุม
กวา้งท่ีสวยงาม ไดท้ั้งวิวเมืองปูซาน และทอ้งทะเลของปูซาน ท่ีมีทั้งเกาะและชายหาดมากมาย 
  
             จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็น
อุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น 
Landmark ส าคญัของเมือง ส าหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิมของ
เกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอ่ืนๆอีกมากมาย คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ี ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลี
และนกัท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจ มาคลอ้งตรง ท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเช่ือ
ว่าคู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนั ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุด
ส าหรับชมวิวทิวทศัน์ ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์) 
              จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ แหล่งช้อปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน ช่ือดงั อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 
เคร่ืองส าอางเคร่ืองประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผสัประสบการณ์ช้อปป้ิง ท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ 
  
           ค ่า รับประทานอาหารค ่า เมนูหมูหมกัซอสย่าง 
  
            จากนั้นน าท่านเขา้สู่ท่ีพกั HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 

 
วนัที ่5            Duty Free - ศูนย์สมุนไพร - ซุปเปอร์มาร์เกต็ - ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ 
 
             
             เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภตัตาคาร  
  



             น าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ( Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคา้ปลอดภาษีชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือ 
มากมายกว่า 500 ชนิด น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior 
,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ 
  
             จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็น
สมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา 
กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่ภายในผนงัของตบั หรือไต 
ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 
  
             เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั เมนูชาบู 
  
             จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น 
ขนมขา้วพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว 
กะทะ ลูกบอลซักผา้ เคร่ืองส าอางชั้นน า Etude , Skinfood และของฝากของท่ีระลึกมีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย พร้อม
ทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 
  
              จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี 
ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ภายในจะมีเจา้หน้าท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัตน้โสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย 
คุณสมบติัและผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกาย หรือ
ฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  
  
            20.35 น. เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เท่ียวบินท่ี KE 661 
  
            00.20 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 
 

 
วันเดินทางและข้อมูลราคา 

 

วันเดินทาง ราคาพักเดี่ยว/ท่าน ราคาพักคู่/ท่าน 
9-13 เม.ย 2561 26,900 20,400 

23-27 เม.ย 2561 26,900 20,400 

7-11 พ.ค 2561 28,900 22,400 

22-26 พ.ค 2561 28,900 22,400 

11-15 มิ.ย 2561 26,900 20,400 

25-29 มิ.ย 2561 26,900 20,400 

8-12 ก.ค 2561 26,900 20,400 



 8-12 ส.ค 2561 26,900 20,400 

22-26 ส.ค 2561 26,900 20,400 

 
* ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน า้มันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม *  
การเดินทางในแต่ละคร้ังจะต้องมีผู้โดยสารจ านวน 30 ท่านขึ้นไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ านวนดังกล่าว  

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

22-26 ก.ค 2561 26,900 20,400 

https://www.thaitravelcenter.com/th/tour/detail/547/#detail2


 
เงื่อนไขในการทัวร์ 

อัตราค่าบริการนี้รวม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน เดินทางไป-กลบัพร้อมคณะ 
 ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเขา้ชมสถานท่ีต่าง ๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ 
 ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมท่ีพกั 
 ค่ามคัคุเทศก์ผูช้  านาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง 
 ค่าประกนัชีวิตกรณีอุบติัเหตุในระหว่างการเดินทาง คุม้ครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาล

กรณีอุบติัเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเง่ือนไขกรมธรรม์) 

 
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 

 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวันอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เช่น ค่าเคร่ืองด่ืมและค่าอาหารท่ีสั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศพัท์, ค่าซักรีด ค่าอาหาร

และเคร่ืองด่ืมสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศพัท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ 
 ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าท าใบอนุญาตกลบัเขา้ประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างดา้ว (เป็นหน้าท่ีของผูเ้ดินทางในการ

จดัท าเอง) 
 ค่าทิปส าหรับ มคัคุเทศก์ พนักงานขบัรถ พนักงานยกกระเป๋าท่ีโรงแรม 
 ค่าปรับ ส าหรับน ้าหนักกระเป๋าเดินทางท่ีเกินจากท่ีทางสายการบินก าหนดไว  ้
 ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่าเขา้ประเทศญ่ีปุ่น ส าหรับผูถ้ือหนังสือเดินทางไทย 
 ค่าทิปคนขบัรถ หัวหน้าทวัร์ และมคัคุเทศก์ทอ้งถ่ิน ต่อทริป/ต่อท่าน 

 
เงื่อนไขการช าระเงิน 

 กรุณาท าการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วนัท าการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์ หรือน าเอกสารมาท่ี
บริษทัฯหน้าพาสปอร์ตผูเ้ดินทาง เพื่อยินยนัการจองท่ีนั่ง 

 กรุณาช าระเงินมดัจ า ทนัทีหลงัจากท าการจอง ของราคาทวัร์ทั้งหมด 
 ส าหรับการเดินทางช่วงเทศกาล หรือวนัหยุดต่อเน่ือง กรุณาช าระเงิน ของราคาทวัร์ทั้ งหมด 
 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ บริษทัฯ จะขอเก็บค่าทวัร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วนัท าการ มิเช่นนั้นบริษทัฯ ขอสงวน

สิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนจริง 
 

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง 
 ยกเลิกก่อนวนัเดินทาง 45 วนั คืนเงินค่าบริการ ท่ีช าระแลว้ทั้งหมด 



 ยกเลิกก่อนวนัเดินทางน้อยกว่า 45 วนั ไม่คืนเงินค่าบริการท่ีช าระแลว้ทั้งหมด ทั้งน้ี ทางบริษทัจะหักค่าใชจ่้ายท่ีไดจ่้ายจริง
จากค่าบริการท่ีช าระแลว้เน่ืองในการเตรียมการจดัการน าเท่ียวให้แก่นักท่องเท่ียว เช่น การส ารองท่ีนั่งตัว๋เคร่ืองบิน การจองท่ี
พกัฯลฯ 

 
เงื่อนไขหรือข้อก าหนดอื่นๆ 
 

 รายการทวัร์น้ีเป็นการท่องเท่ียวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จดัท าและด าเนินการโดยบริษทัคู่คา้ (Partner) 
 อตัราค่าบริการคิดค านวณจากอตัราแลกเปล่ียน และราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียน

ราคาค่าบริการในกรณีท่ีมีการข้ึนราคาค่าตัว๋เคร่ืองบิน ค่าประกนัภยัสายการบิน ค่าธรรมเนียมน ้ามนั หรือมีการประกาศลด
ค่าเงินบาท หรืออตัราแลกเปล่ียนไดป้รับข้ึนในช่วงใกลว้นัท่ีคณะจะเดินทาง 

 ในระหว่างการท่องเท่ียวน้ี หากท่านไม่ใชบ้ริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธ์ิ ไม่สามารถเรียกร้อง
ขอคืนค่าบริการได้ 

 หากท่านไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะทวัร์ ตัว๋เคร่ืองบินขากลบัซ่ึงยงัไม่ไดใ้ช ้ไม่สามารถน ามาขอคืนเงินได  ้
 ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิก หรือเปล่ียนก าหนดการเดินทาง หากมีผูร่้วมเดินทางในคณะทวัร์ ไม่ครบตามท่ี

ก าหนดไว  ้
 ค่าบริการท่ีท่านช าระกบัทางบริษทัฯ เป็นการช าระแบบเหมาขาด และทางบริษทัฯ ไดช้ าระให้กบับริษทัฯ ตวัแทนแต่ละแห่ง

แบบเหมาขาดเช่นกนั ดงันั้นหากท่านมีเหตุอนัใดท่ีท าให้ท่านไม่ไดท่้องเท่ียวพร้อมคณะตามรายการท่ีระบุไว ้ท่านจะขอคืน
ค่าบริการไม่ได ้

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทน หรือ หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน 
บริษทัขนส่ง หรือ หน่วยงานท่ีให้บริการ บริษทัฯ จะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะจัดบริการทวัร์อ่ืนทดแทนให้ แต่จะไม่
คืนเงินให้ส าหรับค่าบริการนั้น ๆ 

 มคัคุเทศก์ พนักงาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการให้ค  าสัญญาใด ๆ ทั้งส้ินแทนบริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ และตวัแทนของบริษทัขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะเปลี่ยนแปลงรายการทวัร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคลอ้งกบัสถานการณ์ 
ขอ้จ ากดัดา้นภูมิอากาศ และเวลา ณ วนัท่ีเดินทางจริง ทั้งน้ีทางบริษทัฯ จะยึดถือและค านึงถึงความปลอดภยั รวมถึงประโยชน์
สูงสุดของลูกคา้ส่วนมากเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงราคาและเง่ือนไขต่าง ๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหน้า ทั้งน้ีให้ข้ึนอยู่กบัดุลย
พินิจของบริษทัฯ เท่านั้น อีกทั้งขอ้สรุปและขอ้ตดัสินใด ๆ ของบริษทัฯ ให้ถือเป็นขอ้ยุติส้ินสุดสมบูรณ์ 

 โปรแกรมทวัร์น้ีจะสามารถออกเดินทางไดต้อ้งมีจ านวนผูเ้ดินทางขั้นต ่ารวมในคณะตามท่ีก าหนดไวเ้ท่านั้น หากมีจ านวนผู ้
เดินทางรวมแลว้น้อยกว่าท่ีก  าหนดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกหรือปรับเปล่ียนการเดินทางได้ 

 
เงื่อนไขนอกเหนือการรับผิดชอบ 

 บริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้วตัถุประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียวเท่านั้น การเดินทางของผูเ้ดินทางดว้ยวตัถุประสงคแ์อบแฝงอ่ืน ๆ 
เช่น การไปคา้แรงงาน การคา้ประเวณี การคา้มนุษย ์การขนส่งสินคา้หนีภาษี การขนยาเสพติด การโจรกรรม การขนอาวุธ



สงคราม การก่อการร้าย และ อ่ืน ๆ ท่ีเขา้ข่ายผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรมอนัดี บริษทัฯ มิไดมี้ส่วนรู้เห็น เก่ียวขอ้ง หรือ มีส่วน
ตอ้งรับผิดชอบใด ๆ กบัการกระท าดงักล่าวทั้งส้ิน 

 หากผูเ้ดินทางถูกเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองของประเทศนั้น ๆ ปฏิเสธการเขา้ - ออกเมือง ดว้ยเหตุผลใด ๆ ก็ตาม ถือเป็น
เหตุผลซ่ึงอยู่นอกเหนืออ านาจ และความรับผิดชอบของบริษทัฯ ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบคืนเงินทั้งหมด 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเขา้เมืองให้กบัชาวต่างชาติ หรือ คน
ต่างดา้วท่ีพ  านักอยู่ในประเทศไทย แต่จะท าหน้าท่ีช่วยเหลือเจรจา แต่อ านาจสิทธ์ิขาดเป็นของทางกองตรวจคนเขา้เมือง 

 ผูเ้ดินทางตอ้งใชว้ิจารณญาณส่วนตวัและรับผิดชอบต่อการตดัสินใจในการเลือกซ้ือสินคา้ต่าง ๆในระหว่างการเดินทาง
ท่องเท่ียวดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ จะไม่สามารถรับผิดชอบใด ๆ หากเกิดความไม่พึงพอใจในสินคา้ท่ีผูเ้ดินทางไดซ้ื้อระหว่าง
การเดินทางท่องเท่ียวน้ี 

 ผูเ้ดินทางตอ้งรับผิดชอบต่อการจดัเก็บ และ ดูแลทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ อย่างระมดัระวงั บริษทัฯ จะไม่สามารถ
รับผิดชอบใด ๆ หากเกิดการสูญหายของ ทรัพยสิ์นส่วนตวั ของมีค่าต่าง ๆ ระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว อนัมีสาเหตุมาจากผู ้
เดินทาง 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของทรัพยสิ์น และ สัมภาระระหว่างการเดินทางอนัมีสาเหตุมาจากสนามบิน สาย
การบิน บริษทัขนส่ง โรงแรม หรือ การโจรกรรม แต่จะท าหน้าท่ีเป็นตวัแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้ให้กบัผูเ้ดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ท่ีเกิดจากการยกเลิกหรือความล่าชา้ของสายการบิน ภยั
ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวติั รัฐประหาร ท่ีอยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษทัฯ หรือ ค่าใชจ่้าย
เพิ่มเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย ความล่าชา้ หรือ จากอุบติัเหตุต่าง ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ต่อการไม่เป็นไปตามความคาดหวงั และความไม่พึงพอใจของผูเ้ดินทาง ท่ี
เก่ียวขอ้งกบั สภาพธรรมชาติ ภูมิอากาศ ฤดูกาล ทศันียภาพ วฒันธรรม วิถีและพฤติกรรมของประชาชนในประเทศท่ีเดินทาง
ไป 
 

ค าแนะน าและข้อควรระวัง 
 ทุกประเทศมีมิจฉาชีพ โดยเฉพาะแหล่งท่องเท่ียวส าคญั ผูเ้ดินทางควรมีความระมดัระวงัตวัเองอยู่เสมอระหว่างการเดินทาง

ท่องเท่ียว จากเหตุร้ายต่าง ๆ 
 ผูเ้ดินทางควรเก็บหนังสือเดินทาง และ ทรัพยสิ์นมีค่าไวใ้นท่ีปลอดภยั โดยหมัน่ตรวจสอบดูอยู่เสมอ ตลอดระยะเวลาการ

เดินทาง ตลอดจนระมดัระวงัต่อการสูญหาย หรือ ถูกขโมยจากผูไ้ม่หวงัดี 
 อุบติัเหตุเป็นส่ิงท่ีไม่ทราบล่วงหน้า และ สามารถเกิดข้ึนไดทุ้กวินาทีระหว่างการเดินทางท่องเท่ียว ผูเ้ดินทางควรใส่ใจต่อค า

เตือนของไกด์ หัวหน้าทวัร์ ท่องเท่ียวอย่างระมดัระวงั และ ไม่ประมาท 
 การเลือกซ้ือสินคา้ระหว่างการเดินทาง ผูเ้ดินทางควรใชว้ิจารณญาณในการพิจารณาเลือกซ้ือสินคา้ จากคุณภาพ ราคา และ

ความพึงพอใจ อย่างถ่ีถว้น สินคา้ในทุกประเทศมีทั้งท่ีมีคุณภาพดี ปานกลาง หรือ คุณภาพต ่า แตกต่างกนัไป สิทธ์ิในการจะ
ซ้ือหรือไม่ซ้ือเป็นของผูเ้ดินทาง 

  ผูเ้ดินทางควรจดบนัทึกเบอร์โทรของมคัคุเทศก์ หัวหน้าทวัร์ หรือ ผูร่้วมเดินทางท่านอ่ืน เผื่อกรณีมีเหตุฉุกเฉินจะสามารถ
ติดต่อกนัได ้

  ผูเ้ดินทางควรเลือกซ้ือประกนัภยัการเดินทางเพิ่มเติม เพื่อการคุม้ครองในแง่มุมต่าง ๆ ไดอ้ย่างครอบคลุมและเหมาะสมหาก
เกิดกรณีฉุกเฉิน 
 



ข้อมูลเกี่ยวกับวีซ่า 
 คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง 
 เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุใชง้านเหลืออย่างน้อย 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้า

เต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง 
 สิทธ์ิการออกวีซ่าข้ึนอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น 

 

ข้อตกลงโปรดตรวจสอบก่อนส ารองที่น่ัง 
เพื่อให้การสั่งซ้ือ และตกลงซ้ือขาย สินคา้ บริการ จากบริษทั ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาด าเนินการดงัต่อไปน้ี  
1.ท่านตอ้งตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาองักฤษต่าง ๆ ให้ตรงกบั หนงัสือเดินทาง ( Passport ) 

1.1ช่ือ+นามสกุลของผูโ้ดยสารทุกคน   
1.2ค าน าหน้าช่ือ.เช่นMr./Mrs./Miss. 
1.3ช่ือ/ชั้นยศ/ทางต ารวจ/ทหารเป็นตน้(ถา้มีและตอ้งการระบุ) 
1.4เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ(ในกรณีท่ีสามารถสะสมไมล์ได)้ 
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆอยู่ในเกณฑ์ท่ีจะตอ้งใช้ราคาบตัรโดยสารประเภทใด  ตรง
ตามอายุของเด็กหรือไม่ 
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร และผูร่้วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะตอ้งคงมีอายุ
เหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ข้ึนไป 

2. ความผิดพลาดในขอ้ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแกไ้ขเปล่ียนแปลงได้ หากยงัไม่ไดมี้การ ออกบตัรโดยสาร ทั้งน้ีหากมี
ตรวจพบความผิดพลาดภายหลงัการออกบตัรโดยสารแลว้  การแกไ้ขเปล่ียนแปลงใด ๆ ผูโ้ดยสารจะตอ้งช าระ
ค่าใช้จ่าย ในการแกไ้ขเปล่ียนแปลงดงักล่าว  โดยผูโ้ดยสารตอ้งเป็นผูรั้บภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดท่ีเกิดข้ึนเอง ส่วนในกรณี 
1.6 ผูซ้ื้อ จะตอ้งเป็นผูต้รวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารดว้ยตวัท่านเอง บริษทัฯ ไม่สามารถ ด าเนินการใด ๆ 
แทนท่านไดท้ั้งส้ิน 
 
3. กรณีท่ี ท่านไม่ไดท้  าการทกัทว้งใด ๆ แบบไปลายลกัษณ์อกัษร บริษทัฯ ถือว่าท่านไดต้กลงรับทราบเง่ือนไข และ
ขอ้ก าหนดทั้งหมด ของบริษทัฯ เป็นท่ีเรียบร้อยแลว้ โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ข้ึน บริษทัฯ ไม่ตอ้งรับผิดชอบ ใด ๆ 
ทั้งส้ิน 

 
   


