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กาํหนดวนัเดนิทาง: มกราคม 61: 05-09 ม.ค. 61  24,900.- 
กาํหนดวนัเดนิทาง: กมุภาพนัธ ์61: 02-06 ก.พ. 61 23,900.- 
กาํหนดวนัเดนิทาง: มนีาคม 61: 02-06 ม.ีค. 61 23,900.- 

     

  โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทยีง คํา โรงแรมทพีกั 

1 กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ   

2 
พซูาน– หมูบ่า้นวัฒนธรรมคมัชอน - Oryukdo Skywalk – เมอืง

เคยีงจ ู- วดัพลุกกุซา - หอดดูาวชมซงแด 
X O O 

 Hwangnamguan 
Hanok Village หรอื
เทยีบเทา่ 

3 
แดก ู– วดัดองฮวาซา– Okgol Village - Cosmetic Shop -ศนูยโ์สม - 

สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower – ชอ้ปปิงถนนทงซองโน 
O O X  Crystal Hotel หรอื

เทยีบเทา่ 

4 

ปซูาน - วัดแฮดงยงกงุซา – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง -Duty Free 

– สวนยงดซูาน – หอคอยปซูาน - Nampodong Street - ตลาด

ปลาชาลกาช ิ

O O O 
 Crystal Hotel หรอื
เทยีบเทา่ 

5 
ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House - ซปุเปอรม์าเกต็ - 

Lotte Outlet - สนามบนิกมิแฮ – กรงุเทพฯ 
O O X  

 
 

เกาหล ี- Busan Hanok  
5 วนั 3 คนื (KE)  

โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์
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วนัแรก กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ  
21.30 น.
  

คณะมาพรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชนั 4 ประต ู5 
เคานเ์ตอร ์M (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิท 
และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทสีอง        ปซูาน – หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - Oryukdo Skywalk - เมอืงเคยีงจ ู– วดัพลุกกุซ 
หอดดูาวชมซงแด 

01.45 น. นําทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์
เทยีวบนิท ีKE662 บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง  

 

09.00 น. 
 
 
 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงพซูาน ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหล ีเวลาทอ้งถนิเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชวัโมง (เพอืความสะดวกในการนัด
หมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรแลว้   

 

เชา้ 
  

นําทา่นสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืทรีูจ้ักกนัอกีชอืหนงึวา่Taeguekdo 
Village ไดร้ับการขนานนามวา่เป็นซานโตรนิแีหง่เกาหล ีเป็นชมุชนซงึตังอยูห่า่ง
จากตลาดชากลัชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีทา่นัน และเป็นอกีหนงึสถานทีๆ
น่าสนใจสําหรับคนทแีวะไปเทยีวเมอืงปซูาน ถนนหนทางทนีถีกูตกแตง่ดว้ยภาพ
แนวกราฟฟิต ีบา้นเรอืนหลายหลังเปลยีนเป็นสตดูโิอและแกลลอร ีแตห่ลายหลังยงั
มผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทนีโีดง่ดังจากการเป็นสถานทถีา่ยทํารายการ Running Man 
รายการชอืดังของเกาหล ีซงึมทีังตอนทนีางเอกสาวชเวจอีเูป็นแขกรับเชญิ รวมทัง
หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถา่ยทําทนีเีชน่กนั  จากนันนําทา่นสูจ่ดุชมววิรมิทะเล  
Oryukdo Skywalk  ใหท้า่นไดส้มัผัสความตนืเตน้ของสะพานกระจกแกว้ทถีกู
สรา้งขนึเหนอืหนา้ผาชายฝังทะเล  

 

กลางวนั
  

 บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ู อาหาร
พนืเมอืงของคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุหีมอ้ไฟของญปีุ่ น โดยนําเครอืง
เคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูจัีดเตรยีมไว ้มา
จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมินําซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ
นําอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น นําจมิ
ซอีวิเกาหล ีและเครอืงเคยีงนานาชนดิ 

สกุหีมอ้ไฟ 

บา่ย จากนันนําท่าน วดัพุลกุกซา ตังอยู่ทเีมอืงเก่าเเก่อย่างเมอืงเคียงจู โดยเป็นวัด
หลักของอาณาจักรชลิล่ามาตังเเต่ปี ค.ศ.535 ซงึวัดเเห่งนีมคีวามสวยงามเเละ
สมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทําใหไ้ดร้ับการคัดเลอืกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม
จากองค์การ UNESCO เมือปี ค.ศ.1995 ทีผ่านมา ทําใหก้ลายเป็นสถานที
ท่องเทยีวเกาหลสํีาคัญของเมอืงเคยีงจูไปเลย ซงึในเเต่ละปีจะมนัีกท่องเทยีวมา
เทยีวชมวัดสําคัญเเห่งนีเป็นอันมาก ยงิในชว่งของฤดูใบไมเ้ปลยีนสนัีนนับว่าเป็น
สถานทที่องเทยีวฮอตฮติเลยทเีดยีว จากนันนําท่านสู ่หอดูดาวชมซงแด สรา้ง
ขนึตังเเตส่มยัราชวงศซ์อนต๊อก เเหง่เเควน้ชลิลา ซงึมกีารประมาณการกันว่าตังเเต่
สมยัศตวรรษท ี7 โดยมกีารสรา้งดว้ยหนินํามาเรยีงซอ้นกนัเป็นชนัๆ ในลักษณะของ
รปูขวด โดยมคีวามสงูถงึ 9.4 เมตร นับวา่เป็นหอดดูาวทมีคีวามเกา่เเกอ่ยา่งมากใน
ซกีโลกฝังตะวันออก เเละเเสดงใหเ้ห็นถงึเทคโนโลยทีคี่อนขา้งจะลํายุคของชน
ชาตเิกาหลตีังเเตย่คุโบราณ โดยสภาพโดยรวมทัวไปของหอดูดาวนันยังมสีภาพที
ดอียูเ่เมจ้ะผา่นกาลเวลามานานเเลว้ก็ตาม 

 

คาํ  บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”ไกอ่บซอีวิดํา 
วุน้เสน้ เมนูพนืเมอืงดังเดมิของเมอืงอนัดง ปัจจุบนัไดรั้บความนยิมอยา่งแพรห่ลาย 
 และรสชาตขิองจมิดัก กเ็ป็นทถีกูปากถกูลนิคนไทยเป็นอยา่งยงิ 

ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้
เสน้ 

 ทพีกั  โรงแรม Hwangnamguan Hanok Village ระดบั 3 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

 

วนัทสีาม แดก ู– วดัดองฮวาซา– Okgol Village - Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - สวนสนุก E-
WORLD - 83 Tower – ชอ้ปปิงถนนทงซองโน 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 นําทานเดนิทางสู ๋เมอืงแดก ู เป็นเมอืงทมีขีนาดใหญท่สีดุเป็นอนัดับสขีองประเทศ

เกาหล ีจากนันนําทา่นสู ่วดัดองฮวาซา     วัดแหง่นไีดอ้นุรักษ์สงิทหีลงเหลอืจาก
อดตีอนัหลากหลายเจดยีห์นิสามชนัในปีกดา้นตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผัง
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แบบวัดทหีาดไูดย้าก เสาโบราณคูห่นิแหง่พระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และ
ภาพแกะสลักพระพทุธบนกอ้นหนิทําใหว้ดันมีคีา่ยงิ “จากสถานดีองแทกเูดนิเทา้ตอ่
ประมาณ 5 นาทไีปยงัสํานักงานโทรศัพท ์ซนีาม (Sinam) และจากทนัีนขนึรถ
ประจําทางหมายเลข 105 ไปยงัวัดดองฮวาซา”จากนันนําท่านชม Okgol 
Village หมูบ่า้นเกา่แกร่ปูแบบดังเดมิของเกาหล ีหมูบ่า้นเกา่ของพวกขนุนางและ
ชนชนัสงู แหง่ยคุสมยัราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขนึในปี 1630 โดยตระกลู Choi 
ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูตังอยูบ่รเิวณเขาพัลกงซาน จากนันนําทา่นชม 
Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครอืงสําอางคช์อืดังของเกาหลมีากมายหลายแบรนด์
ดัง  จากนันนําทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทมีอีาย ุ6 
ปี ซงึถอืวา่เป็นโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืก
ซอืโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพอืนําไปบํารงุรา่งกาย 
หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ทีา่นรักและนับถอื     

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย  “บบิมิบพั”  
อาหารครบคณุคา่โภชนาการ ทคีนเกาหลนียิมทานกนัมากทสีดุนําขา้วสวยใสใ่น
หมอ้ดนิรอ้น นําสว่นผสมตา่งๆ จัดเรยีงบนขา้วสวย เวลาทานนําไขไ่ก ่และซอส
บมิบบั ผสมคลกุเคลา้กบัขา้ว และสว่นผสมตา่งๆ ใหเ้นยีนจนเขา้กนัเสริฟ์พรอ้มซปุ
ชาบ ูโอเดง้ และสาหรา่ย ซงึนับเป็นเมนูทไีดรั้บความนยิม และดตีอ่สขุภาพของ
ชาวเกาหล ี

ขา้วยําเกาหล ี

บา่ย นําทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุ E-WORLD เป็นสวนสนุกทใีหญเ่ป็นอนัดับสามของ
เกาหลใีต ้มเีครอืงเลน่มากมายทา้ทายใหท้า่นลองวัดใจ อาทเิชน่ สกายจัม,รถไฟ
เหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บา้นผสีงิ ฯลฯ และยงัม ีเทศกาลดอกไม ้
ตามฤดกูาล อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์โุรป ใหท้า่นไดเ้ลอืกเก็บภาพ
ความประทับใจ  จากนันนําทา่นชมหอคอย 83 ทาวเวอร ์ทคีวามสงู 202 เมตร ซงึ
เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแดก ูเพอืชมววิพาโนรามา 360 องศา ชมทศันยีภาพอนั
สวยงามของเมอืงแดก ู จากนันนําทา่นอสิระทา่น ช็อปปิงถนนทงซองโน   ถนน
สายแฟชนัทมีเีสอืผา้แบรนดเ์นมของเกาหลกีบัคอลเลกชนัใหมล่า่สดุใหเ้ลอืกซอื
กนัอยา่งมากมายในราคาไมแ่พงอกีดว้ย พรอ้มทังเลอืกซอืเครอืงสําอางคแ์บรนด์
ดังของเกาหลEีtude, Skin Food, Face Shop อยา่งจุใจ 

 

คาํ   อสิระอาหารคาํ เพอืใหท้า่นชอ้ปปิงตามอธัยาศยั  
 ทพีกั  โรงแรม Crystal Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

วนัทสี ี ปซูาน - วดัแฮดงยงกงุซา – ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง -Duty Free – สวนยงดซูาน – 
หอคอยปซูาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาช ิ

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 นําทา่นสู ่วดัแฮดงกกุซา ตงัอยูบ่นชายฝังตะวันออกเฉยีงเหนอืของเมอืงปซูาน 

เป็นวดัทสีรา้งบนเหลา่โขดหนิรมิชายหาดทแีตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญใ่นประเทศ
เกาหล ีทมีกัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแหง่นถีกูสรา้งขนึโดยพระอาจารย ์Naong 
เมอืปี 1376 ในชว่งรัชสมยัของกษัตรยิ ์Uwang แหง่ราชวงศ ์Goryeo จากนันในปี 
1970 ถกูฟืนฟแูละปรับปรงุอกีครัง ดว้ยความพถิพีถิัน เพอืใหค้งไวซ้งึเอกลักษณ์
และความงดงามแบบดังเดมิ   จากนันนําทา่นสู ่ นํามนัสนเข็มแดง เป็นการสกดั
จากใบสนเข็มแดงบรสิทุธ ิ100% ซงึสรรพคณุของนํามนัสนเข็มแดงนันมปีระโยชน์
อยา่งมากมาย ทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัทอีดุตันในเสน้เลอืด ลด
ระดับนําตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงอื 
ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพมิการไหลเวยีน
ของเลอืดไดส้ะดวกขนึ ชว่ยเพมิภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บํารงุผวิพรรณใหส้ดใส
จากภายใน และลดอตัราเสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง จากนันนําทา่น ชอ้ปปิงสนิคา้
ปลอดภาษีทหีา้ง Lotte Duty Free 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหาร
ชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็นอาหารเลอืงชอืของเมอืงหลวง เชอืกนัวา่บํารงุและ
เสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนยีว ราก
โสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครอืงเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดํา
และเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม
เกาหล ี

บา่ย นําทา่นสู ่สวนยงดซูาน เป็นสถานทพีกัผอ่นทเีหมาะกบัผูค้นทกุวัย บรรยากาศ
เงยีบสงบ ภมูทัิศนท์สีวยงาม เพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ในสวนสวย ชมทศันยีภาพ 
หรอืใหอ้าหารฝงูนกพริาบทมีอียูม่ากมาย ภเูขายงดซูาน (ภเูขาหัวมงักร) เป็น
สญัลักษณ์การทอ่งเทยีวทสํีาคญัแหง่หนงึของเมอืงปซูาน ตังอยูก่ลางใจเมอืงเมอืง
ในพนืทสีงูกวา่ระดับนําทะเล 49 เมตร จากนันนําทา่นชม หอคอยปซูาน ตังอยูบ่น
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ยอดเขายงดซูานทคีวามสงูเหนอืระดับนําทะเล 118 เมตร ชนับนสดุเป็นจดุชมววิ
ซงึมองเห็นทัศนยีภาพโดยรอบของเมอืงปซูานและววิทะเลทสีวยงาม ในวันที
อากาศสดใสคณุสามารถมองเห็นแมก้ระทังเกาะซชึมิะ ของญปีุ่ นได ้ จากนันนํา
ทา่นชม Nampodong Street หรอื ตลาดนมัโพดง ทนีเีปรยีบเสมอืนยา่นมยอง
ดงทโีซล เพราะเป็นแหลง่ชอ้ปปิงสนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ทนีเีต็มไป
ดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมาตัง
ไวท้นีเีชน่เดยีวกบัในเมอืงโซลใกล ้ๆ กบัถนนชอ้ปปิง จะมถีนนทเีรยีกวา่ BIFF 
Street เป็นบรเิวณทใีชจั้ดงานภาพยนตรน์านาชาตปิซูานหรอืBusan International 
Film Festival (BIFF) ทรีูจ้ักกันไปทัวโลกนันเอง ซงึจะเต็มไปดว้ยโรงภาพยนตร์
มากมาย จากนันนําทา่นชม ตลาดปลาชาลกาช ิ ตลาดชากลัชเิป็นตลาดคา้ปลา
และอาหารทะเลทใีหญท่สีดุในเอเชยีตะวันออกและเป็นสถานททีอ่งเทยีวทมีี
ชอืเสยีงของปซูาน บรรยากาศคกึคักของผูค้นทมีาจับจา่ยเลอืกซอือาหารทะเลทัง
แบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอยขนาดเล็กทตีังเรยีงรายสองฝังถนนตลอด
แนวชายฝัง  

คาํ   บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย Jagalchi Buffet!!! Jagalchi 
Buffet 

 ทพีกั  โรงแรม Crystal Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

วนัทหีา้ ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House - ซุปเปอรม์าเก็ต - Lotte Outlet - 
สนามบนิกมิแฮ - กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมนุไพรฮอตเก

นามขูองเกาหล ีทนํีามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุ
รา่งกาย จากนันนําทา่นสู ่Nurimaru APEC House ชมสถานทจัีดประชมุผูนํ้า 
APEC ในปี 2005 เพอืศกึษาประวตัศิาสตรแ์ละชมทศันยีภาพทสีวยงามทสีดุของปู
ซานเป็นอาคารกระจกทรงกลม ตังอยูท่างทศิตะวันตกของหาด Haeundae บน
แหลมคาบสมทุรทปีกคลมุดว้ยป่าไม ้ทา่นจะเห็นอาคารทันสมยัและทวิทัศนท์ี
สวยงามของสะพานGwangan และชายฝังทะเลของปซูาน 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “Pork Cutlet” 
อาหารเนอืหมทูอด ทรีาดดว้ยซอสพรกิสแีดงเขม้ททํีาจากพชืสมนุไพรในเอเชยี 

เนอืหมทูอด 

บา่ย จากนันพาทา่นชอ็ปปิง Lotte Outlet นับวา่เป็น outlet mall ทมีพีนืทขีนาดใหญ่
ของเกาหลแีหง่หนงึ ซงึเป็นศนูยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์สีง่ตรงจาก
โรงงานผูผ้ลติแลว้นํามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมดล์ดราคากนัมากกวา่หา้
สบิเปอรเ์ซน็ต ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซอือยา่งมากมาย และทนีรัีบบตัรเครดติ
ทา่นสามารถจับจ่ายไดอ้ยา่งสบายใจ ตังแตแ่บรนดเ์นมหร ูPaul Smith, Mulberry, 
Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนยิม Bean Pole, 
Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ จากนันนําทา่นชอ้ปปิงท ีซุปเปอรม์าร ์
เก็ต  ซงึมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมกีงึ
สําเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ   

 

20.50 น. นําทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิท ี
KE661 

 

00.15 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ
ประทับใจ  

 

 
พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรงุเทพฯ และทปีระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื
เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 

 
 
หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิ ทงัไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ
ลว่งหนา้ทงันขีนึอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการเพอืความเหมาะสมไมว่า่จะ
เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนงึเหตใุดจนทําใหไ้มส่ามารถดําเนนิการตาม
หมายกาํหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการ
ทอ่งเทยีวบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทยีวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่น
ขนึไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทมีจีาํนวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารน ี
สําหรบัเดนิทางตงัแต ่20 ทา่นขนึไป ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 
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** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพอืประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
 

กําหนดการเดนิทาง 

ราคา 
ผูใ้หญ ่

(หอ้งละ2 
ทา่น) 

เด็กอายุตาํ
กวา่ 12  ปี 

พกักบั
ผูใ้หญ ่1 

ทา่น 

เด็กอายุตาํ
กวา่ 12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่2 
ทา่น มเีตยีง

เสรมิ 

เด็กอายุตาํ
กวา่ 12 ปี พกั
กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น ไมม่เีตยีง
เสรมิ 

พกัเดยีว 
เพมิ 

วนัท ี: มกราคม 61  
05-09 ม.ค.61 

  24,900.-   24,900.-   24,900.-   24,900.- 6,900 

วนัท ี: กมุภาพนัธ ์61  
02-06 ก.พ.61 

  23,900.-   23,900.-   23,900.-   23,900.- 5,900 

วนัท ี: มนีาคม 61  
02-06 ม.ีค.61 

  23,900.-   23,900.-   23,900.-   23,900.- 5,900 

 
 

 ราคาจอยแลนด ์ ไมร่วมราคาตวัเครอืงบนิ  11,900  บาท/ทา่น 

 
อตัราคา่บรกิารนรีวม     :    

1. คา่บตัรโดยสารชนัทัศนาจรไป – กลับ (ตวักรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
**คา่ภาษีนํามนั ทสีายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันท ี 1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งชาํระเพมิเตมิ ในกรณีททีาง
สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพมิ** 
2. คา่ทพีัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3. อตัรานรีวมคา่ภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
4. คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบ ุ
5. หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
6. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
7. สมัภาระนําหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก.  

อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
2. คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี ค่าโทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 20 กโิลกรัม 
4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทผีูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศททีตีอ้งทําวซีา่เขา้ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่ทา่นละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง
ทําเรอืงแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 35,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
 

  

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  
เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทยีว

ทมีาทอ่งเทยีวโดยสจุรติเทา่นันทผีา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 

จดหมายการทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจั้ดคณะ  
2. หลักฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ
ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอื
หลักฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทยีว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 
บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เยบ็เล่มคูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตวัไปดว้ย   
5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทยีว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
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การสาํรองทนีงั 

1. กรณุาสํารองทนัีง+ชาํระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชอื+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทเีหลอื ชําระทังหมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 

เงอืนไขการยกเลกิ 

1.  สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจาํทงัหมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% ของราคาทวัร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิทงัหมดไมว่า่กรณีใดๆทงัสนิในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง
แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลอืนการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตทั่งนทีา่น
จะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัวทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ย
อนืๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทเีดนิทางชว่งวนัหยดุหรอืเทศกาลทตีอ้งการันตมีดัจํากับสายการบนิหรอืคา่มดัจําทพีักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทวัรท์งัหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7.  กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศ

ทรีะบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 

 **สําคญั!! บรษิทั ทาํธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหลใีต ้ขนึอยูก่บัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

8.  เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   

        พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอนืๆทอียูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, 

การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทยีวจะสนิสดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธแิละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารททีา่นไดช้าํระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนอืงมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณอีนืๆ 

5.  รายการนเีป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดร้ับการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง และ

โรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานคีดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจบุนั หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสงูขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตวั

เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลยีนแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสดุความสามารถทจีะจดับรกิารทัวร์
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อนืทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธใินการใหคํ้าสญัญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9.  หากไมส่ามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนอืงมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาด

จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทงัสนิ แตทั่งนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดย

ขอสงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
10. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศท ี

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทงัสนิ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพอืทอ่งเทยีวเกาหลเีทา่นัน 

12.  เทยีวบนิ และรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13.  เมอืทา่นตกลงชําระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทังหมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
14. โรงแรมทพีักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทพีักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย

โรงแรมทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามทรีะบใุนรายการทอ่งเทยีวเทา่นัน โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่ (Twin หรอื
Double) ในกรณีททีา่นมคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ3ทา่นขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของ
หอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซงึมคีวามแตกตา่งกันอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีง
ไดต้ามทตีอ้งการโรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครอืงปรับอากาศเนอืงจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทมีอีณุหภมูตํิา
เครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหายสญูหายลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ 

16. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ
ถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิและถา้ทา่นตอ้งการ
แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัรเ์พอืทอ่งเทยีวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นนํามนัสน, ศนูย์
เครอืงสําอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 
300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษิทัขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนกัทอ่งเทยีวชาวไทยและทอ่งเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour 
เทา่นนั กรณีตอ้งการตดักรุป๊เหมาโปรดสอบถามทางบรษิทัอกีครงัหากเป็นนกัทอ่งเทยีวชาวตา่งชาต ิ
หรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทยีวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และใน
วนัสดุทา้ยของการเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถา่ยมาจาํหนา่ยหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซอืไดแ้ตถ่า้
ทา่นใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซอืทงันขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของทา่น ทางบรษิทัทวัรไ์มม่กีารบงัคบัใหซ้อืแต่
อยา่งใดแตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้บัทราบ 

19. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯก่อนทุกครงัมิ
เชน่นนัทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทงัสนิ 

 

 

 
 


