
 
 
 
                           
 
 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GO2-ICN TG001 

เกาหล ีปูซาน 
5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ

ไฮไลทท์วัร ์ 

 บนิหรกูับสายการบนิประจําชาตเิกาหลใีต ้
 หมูบ่า้นวฒันธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรนิแีหง่เกาหลี
 Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแกว้จดุชมววิทมีชีอืเสยีงของเมอืงปซูาน
 พลุกกุซา มรดกโลกทางวฒันธรรมจาก 
 สนุกสนานกับสวนสนุก E-World 

 หอคอยปซูาน แลนมารค์ของเมอืงปซูาน
 ชอ้ปปิง ตลาดนัมโพดง ,ถนนทงซองโน
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     เรมิตน้เพยีง2
รายการทวัร ์+ ตวัเครอืงบนิ  

ปูซาน BeautifulHanok
โดยสายการบนิโคเรยีนแอร์

บนิหรกูับสายการบนิประจําชาตเิกาหลใีต ้

หมูบ่า้นวฒันธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรนิแีหง่เกาหล ี

สะพานกระจกแกว้จดุชมววิทมีชีอืเสยีงของเมอืงปซูาน 

พลุกกุซา มรดกโลกทางวฒันธรรมจาก UNESCO 

World เลน่แบบไมจํ่ากัดรอบ 

หอคอยปซูาน แลนมารค์ของเมอืงปซูาน 

ถนนทงซองโน, Lotte Outlet 
  
  
  

 

26,888.- 

 

BeautifulHanokVillage 

โคเรยีนแอร ์(KE) 
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 กําหนดการเดนิทาง 
วนัท ี 08-12 มนีาคม 62 26,888.- 
วนัท ี 18-22 มนีาคม 62 26,888.- 
วนัท ี 19-23 เมษายน 62 27,888.- 
วนัท ี 17-21 พฤษภาคม 62 27,888.- 
วนัท ี 21-25 มถินุายน 62 26,888.- 

 

 

 เสน้ทางการเดนิทาง 

 

 

 

 

หมายเหต ุ:รายการนไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ  

(รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ กลาง 
วนั 

คาํ โรงแรมทพีกั 

 1 กรงุเทพฯ – สนามบนิสวุรรณภมู ิ    - 

2 

กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปูซาน - 
หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk -  
เมอืงเคยีงจู - วัดพลุกกุซา – หอดดูาวชมซงแด 
 

✈ 🍽 🍽 HwangnamguanHanok 
Village หรอืเทยีบเทา่ 

3 

เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol 
Village - Cosmetic Shop - ศูนยโ์สม - สวนสนุก  
E-WORLD - 83 Tower –ชอ้ปปิงถนนทงซองโน 
 

🍽 🍽 อสิระ Crystal Hotel  
ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เมอืงปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนยส์มุนไพรสนเข็ม
แดง - Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - 
Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาช ิ
 

🍽 🍽 🍽 Crystal Hotel  
ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

5 

ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House -  
ซปุเปอรม์าเก็ต - Lotte Outlet - สนามบนิกมิแฮ – 
กรงุเทพฯ 
 

🍽 🍽 ✈ - 



 
 
 
                           
 
 

โปรแกรมการเดนิทาง 

วนัท ี1 กรงุเทพฯ–สนามบนิสวุรรณภมู ิ
21.30 น. คณะมาพรอ้มกนัททีา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

(เช็คอนิกรุ๊ปของสายการโคเรยีนแอร์
ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น

วนัท2ี 
กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ 
Skywalk - เมอืงเคยีงจ ู-

01.40 น. นําทา่นสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ 
(บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ 
ประเทศไทย 2 ชวัโมง (เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ

เชา้ นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  นําทา่นสู ่
ชอืหนงึว่า Taeguekdo Village 
ตลาดชากลัชขิองปซูานเพยีง 
ซาน ถนนหนทางทนีีถกูตกแตง่ดว้ยภาพแนวกราฟฟิต ีบา้นเรอืนหลายหลังเปลยีนเป็นสตดูโิอและแกลลอร ีแต่
หลายหลังยงัมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทนีโีดง่ดังจากการเป็นสถานทถี่ายทํารายการ 
ของเกาหล ีซงึมทีังตอนทนีางเอกสาวชเวจอีูเป็นแขกรับเชญิ รวมทังหนุ่มๆ 
จากนันนําทา่นสูจ่ดุชมววิรมิทะเล  
ถกูสรา้งขนึเหนอืหนา้ผาชายฝังทะเล

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั 

 จากนันนําทา่น วดัพุลกกุซา
เเต่ปี ค.ศ.535 ซงึวัดเเห่งนีมคีวามสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอยา่งมาก จนทําใหไ้ดร้ับการคัดเลอืกเป็นมรดก
โลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร 
สําคัญของเมอืงเคยีงจูไปเลย ซงึในเเตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวมาเทยีวชมวัดสําคัญเเห่งนเีป็นอันมาก ยงิในชว่ง
ของฤดใูบไมเ้ปลยีนสนัีนนับวา่เป็นสถานททีอ่งเทยีวฮอตฮติเลยทเีดยีว  จากนันนําท่านสู ่
สรา้งขนึตังเเตส่มยัราชวงศซ์อนต๊อก
มกีารสรา้งดว้ยหนินํามาเรยีงซอ้นกันเป็นชนัๆ ในลักษณะของรปูขวด โดยมคีวามสงูถงึ 
ดดูาวทมีคีวามเกา่เเกอ่ยา่งมากในซกีโลกฝังตะวันออก เเละเเสดงใหเ้ห็นถงึเทคโนโลยทีคีอ่นขา้
ชนชาตเิกาหลตีังเเตย่คุโบราณ โดยสภาพโดยรวมทวัไปของหอดูดาวนันยังมสีภาพทดีอียูเ่เมจ้ะผ่านกาลเวลา
มานานเเลว้ก็ตาม 

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 
  พกัท ีHwangnamguanHanok Village

***หากหอ้งพกัเต็ม ขอสงวนสทิธ ิเปลยีนเป็น โรงแรม เมอืงเคยีงจหูรอืเมอืงใกลเ้คยีง
วนัท3ี เมอืงเคยีงจ ู- เมอืงแดก ู-

E-WORLD - 83 Tower 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณ
 ดินทางสู่ เมืองแดกู  เป็นเมืองทีมีขนาดใหญ่ทีสุดเป็นอันดับสีของประเทศเกาหลี  จากนันนําท่านสู่ 

ฮวาซา วัดแห่งนีไดอ้นุรักษ์สงิทหีลงเหลอืจากอดตีอันหลากหลายเจดยีห์นิสามชนัในปีกดา้นตะวันออกและ
ตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดทหีาดไูดย้าก เสาโบราณคูห่นิแห่งพระไวโรคัน 
แกะสลักพระพทุธบนกอ้นหนิทําใหว้ัดนมีคีา่ยงิ 
โทรศัพท ์ซนีาม (Sinam) และจากทนัีนขนึรถประจําทางหมายเลข 
ชม Okgol Villageหมูบ่า้นเกา่แกร่ปูแบบดังเดมิของเกาหล ีหมูบ่า้นเกา่ของพวกขนุนางและชนชนัสงู แหง่ยคุ
สมยัราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขนึในปี 
กงซาน  จากนันนําทา่นชม 
ดัง  จากนันนําท่านสู่ ศูนยโ์สม
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สนามบนิสวุรรณภมู ิ
ทา่อากาศยานสวุรรณภมูผิูโ้ดยสารขาออกชนั 4ประต ู5เคานเ์ตอร ์

เช็คอนิกรุ๊ปของสายการโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวก
ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ ้านวฒันธรรมคมัชอน 
- วดัพุลกกุซา - หอดดูาวชมซงแด 

สู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิทKีE
บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถนิเร็วกว่
เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ

นําทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  นําทา่นสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน
Taeguekdo Village ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นซานโตรนิีแห่งเกาหล ีเป็นชมุชนซงึตังอยูห่่างจาก

ตลาดชากลัชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีทา่นัน และเป็นอกีหนงึสถานทีๆ น่าสนใจสําหรับคนทแีวะไปเทยีวเมอืงปู
ทนีถีกูตกแตง่ดว้ยภาพแนวกราฟฟิต ีบา้นเรอืนหลายหลังเปลยีนเป็นสตดูโิอและแกลลอร ีแต่

หลายหลังยงัมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทนีโีดง่ดังจากการเป็นสถานทถี่ายทํารายการ 
ของเกาหล ีซงึมทีังตอนทนีางเอกสาวชเวจอีูเป็นแขกรับเชญิ รวมทังหนุ่มๆ 
จากนันนําทา่นสูจ่ดุชมววิรมิทะเล  Oryukdo Skywalkใหท้า่นไดส้มัผสัความตนืเตน้ของสะพานกระจกแกว้ที
ถกูสรา้งขนึเหนอืหนา้ผาชายฝังทะเล 

บรกิารอาหารกลางวนั ณภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ชาบชูาบ”ู 

วดัพุลกกุซา ตังอยูท่เีมอืงเกา่เเกอ่ยา่งเมอืงเคยีงจ ูโดยเป็นวัดหลักของอาณาจักรชลิล่ามาตัง
ซงึวัดเเห่งนีมคีวามสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอยา่งมาก จนทําใหไ้ดร้ับการคัดเลอืกเป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมอืปี ค.ศ.1995 ทผีา่นมา ทําใหก้ลายเป็นสถานที
สําคัญของเมอืงเคยีงจูไปเลย ซงึในเเตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวมาเทยีวชมวัดสําคัญเเห่งนเีป็นอันมาก ยงิในชว่ง
ของฤดใูบไมเ้ปลยีนสนัีนนับวา่เป็นสถานททีอ่งเทยีวฮอตฮติเลยทเีดยีว  จากนันนําท่านสู ่
สรา้งขนึตังเเตส่มยัราชวงศซ์อนต๊อก เเหง่เเควน้ชลิลา ซงึมกีารประมาณการกนัวา่ตังเเต่สมัยศตวรรษท ี
มกีารสรา้งดว้ยหนินํามาเรยีงซอ้นกันเป็นชนัๆ ในลักษณะของรปูขวด โดยมคีวามสงูถงึ 
ดดูาวทมีคีวามเกา่เเกอ่ยา่งมากในซกีโลกฝังตะวันออก เเละเเสดงใหเ้ห็นถงึเทคโนโลยทีคีอ่นขา้
ชนชาตเิกาหลตีังเเตย่คุโบราณ โดยสภาพโดยรวมทวัไปของหอดูดาวนันยังมสีภาพทดีอียูเ่เมจ้ะผ่านกาลเวลา

ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั”  

HwangnamguanHanok Villageเมอืงปซูาน หรอืเทยีบเทา่
หากหอ้งพกัเต็ม ขอสงวนสทิธ ิเปลยีนเป็น โรงแรม เมอืงเคยีงจหูรอืเมอืงใกลเ้คยีง

- วดัดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop 
Tower – ชอ้ปปิงถนนทงซองโน 

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 
ดินทางสู่ เมืองแดกู  เป็นเมืองทีมีขนาดใหญ่ทีสุดเป็นอันดับสีของประเทศเกาหลี  จากนันนําท่านสู่ 

วัดแห่งนีไดอ้นุรักษ์สงิทหีลงเหลอืจากอดตีอันหลากหลายเจดยีห์นิสามชนัในปีกดา้นตะวันออกและ
ตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดทหีาดไูดย้าก เสาโบราณคูห่นิแห่งพระไวโรคัน 
แกะสลักพระพทุธบนกอ้นหนิทําใหว้ัดนมีคีา่ยงิ “จากสถานดีองแทกเูดนิเทา้ตอ่

และจากทนัีนขนึรถประจําทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮวาซา
หมูบ่า้นเกา่แกร่ปูแบบดังเดมิของเกาหล ีหมูบ่า้นเกา่ของพวกขนุนางและชนชนัสงู แหง่ยคุ

สมยัราชวงศโ์ชซอน ถกูสรา้งขนึในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูตังอยูบ่รเิวณเขาพัล
กงซาน  จากนันนําทา่นชม Cosmetic Shopศูนยร์วมเครอืงสําอางคช์อืดังของเกาหลมีากมายหลายแบรนด์

ศูนยโ์สม ซงึรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทมีอีายุ 

  
  
  

เคานเ์ตอร ์M 
โดยมเีจา้หนา้ทขีองบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอํานวยความสะดวก

หมู่บ ้านวฒันธรรมคมัชอน - Oryukdo 

KE662 

รณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถนิเร็วกวา่
เพอืความสะดวกในการนัดหมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถนิ) 

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืทรีูจ้ักกนัอกี
ไดร้ับการขนานนามว่าเป็นซานโตรนิีแห่งเกาหล ีเป็นชมุชนซงึตังอยูห่่างจาก
นาทเีทา่นัน และเป็นอกีหนงึสถานทีๆ น่าสนใจสําหรับคนทแีวะไปเทยีวเมอืงปู

ทนีถีกูตกแตง่ดว้ยภาพแนวกราฟฟิต ีบา้นเรอืนหลายหลังเปลยีนเป็นสตดูโิอและแกลลอร ีแต่
หลายหลังยงัมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทนีโีดง่ดังจากการเป็นสถานทถี่ายทํารายการ Running Man รายการชอืดัง
ของเกาหล ีซงึมทีังตอนทนีางเอกสาวชเวจอีูเป็นแขกรับเชญิ รวมทังหนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายทําทนีเีชน่กัน  

ใหท้า่นไดส้มัผสัความตนืเตน้ของสะพานกระจกแกว้ที

ตังอยูท่เีมอืงเกา่เเกอ่ยา่งเมอืงเคยีงจ ูโดยเป็นวัดหลักของอาณาจักรชลิล่ามาตัง
ซงึวัดเเห่งนีมคีวามสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอยา่งมาก จนทําใหไ้ดร้ับการคัดเลอืกเป็นมรดก

ทผีา่นมา ทําใหก้ลายเป็นสถานททีอ่งเทยีวเกาหลี
สําคัญของเมอืงเคยีงจูไปเลย ซงึในเเตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทยีวมาเทยีวชมวัดสําคัญเเห่งนเีป็นอันมาก ยงิในชว่ง
ของฤดใูบไมเ้ปลยีนสนัีนนับวา่เป็นสถานททีอ่งเทยีวฮอตฮติเลยทเีดยีว  จากนันนําท่านสู ่หอดดูาวชมซงแด 

เเหง่เเควน้ชลิลา ซงึมกีารประมาณการกนัวา่ตังเเต่สมัยศตวรรษท ี7 โดย
มกีารสรา้งดว้ยหนินํามาเรยีงซอ้นกันเป็นชนัๆ ในลักษณะของรปูขวด โดยมคีวามสงูถงึ 9.4 เมตร นับว่าเป็นหอ
ดดูาวทมีคีวามเกา่เเกอ่ยา่งมากในซกีโลกฝังตะวันออก เเละเเสดงใหเ้ห็นถงึเทคโนโลยทีคีอ่นขา้งจะลํายคุของ
ชนชาตเิกาหลตีังเเตย่คุโบราณ โดยสภาพโดยรวมทวัไปของหอดูดาวนันยังมสีภาพทดีอียูเ่เมจ้ะผ่านกาลเวลา

หรอืเทยีบเทา่ 
หากหอ้งพกัเต็ม ขอสงวนสทิธ ิเปลยีนเป็น โรงแรม เมอืงเคยีงจหูรอืเมอืงใกลเ้คยีง*** 

Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - สวนสนกุ 

ดินทางสู่ เมืองแดกู  เป็นเมืองทีมีขนาดใหญ่ทีสุดเป็นอันดับสีของประเทศเกาหลี  จากนันนําท่านสู่ วดัดอง 
วัดแห่งนีไดอ้นุรักษ์สงิทหีลงเหลอืจากอดตีอันหลากหลายเจดยีห์นิสามชนัในปีกดา้นตะวันออกและ

ตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดทหีาดไูดย้าก เสาโบราณคูห่นิแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพ
จากสถานดีองแทกเูดนิเทา้ตอ่ประมาณ 5 นาทไีปยงัสํานักงาน

ไปยังวัดดองฮวาซา”  จากนันนําท่าน
หมูบ่า้นเกา่แกร่ปูแบบดังเดมิของเกาหล ีหมูบ่า้นเกา่ของพวกขนุนางและชนชนัสงู แหง่ยคุ

ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูตังอยูบ่รเิวณเขาพัล
ศูนยร์วมเครอืงสําอางคช์อืดังของเกาหลมีากมายหลายแบรนด์

ซงึรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทมีอีายุ 6 ปี ซงึถอืว่าเป็นโสมทีมี



 
 
 
                           
 
 

คณุภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 
เทา่ เพอืนําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ทีา่นรักและนับถอื

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 
บา่ย นําท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก 

มากมายทา้ทายใหท้่านลองวัดใจ อาทเิชน่ สกายจัม
ฯลฯ และยงัม ีเทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาล อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์โุรป 
ความประทับใจ***(ราคาไมร่วมค่าเครอืงเล่น
เมตร ซงึเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงแดก ูเพอืชมววิพาโนรามา 
กู  จากนันนําท่านอสิระท่าน
คอลเลกชนัใหมล่า่สดุใหเ้ลอืกซอืกนัอยา่งมากมายในราคาไมแ่พงอกีดว้ย พรอ้มทงัเลอืกซอืเครอืงสําอางคแ์บ
รนดด์ังของเกาหลEีtude, Skin Food, Face Shop 

คาํ อสิระอาหารคาํเพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดอ้สิระตามอธัยาศยั
 พกัท ี Crystal Hotel
วนัท4ี เมอืงปซูาน - วดัแฮดงยงกงุซา 

ซาน - Nampodong Street 
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม
 นําทา่นสู ่วดัแฮดงกกุซา ตังอยูบ่นชายฝังตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงปซูาน เป็นวัดทสีรา้งบนเหลา่โขดหนิ

รมิชายหาดทแีตกต่างไปจากวัดสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีทมีักจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วัดแห่งนีถูกสรา้งขนึ
โดยพระอาจารย์ Naongเมอืปี 
1970 ถกูฟืนฟแูละปรับปรุงอกีครัง ดว้ยความพถิพีถิัน เพอืใหค้งไวซ้งึเอกลักษณ์และความงดงามแบบดังเดมิ  
จากนันนําทา่นสู ่นํามนัสนเข็มแดง
เขม็แดงนันมปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทอีดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับ
นําตาลในเลือด ช่วยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้ง
สารพษิหรือดีท็อกซเ์ลือดใหส้ะอาด เพมิการไหลเวียนข
ร่างกาย บํารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนันนําท่านชอ้ปปิง
สนิคา้ปลอดภาษีทหีา้ง Lotte Duty Free

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร
 นําท่านสู ่สวนยงดซูาน เป็นสถานทพีักผ่อนทเีหมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงยีบสงบ ภมูทิัศน์ทสีวยงาม 

เพลดิเพลนิกับการเดนิเลน่ในสวนสวย ชมทัศนยีภาพ หรอืใหอ้าหารฝูงนกพริาบทมีอียูม่ากมาย ภเูขายงดูซาน 
(ภูเขาหัวมังกร) เป็นสัญลักษณ์การท่องเทยีวทสํีาคัญแห่งหนงึของ
พนืทสีงูกว่าระดับนําทะเล 49 
เหนือระดับนําทะเล 118 เมตร ชันบนสุดเป็นจุดชมววิซงึมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมอืงปูซานและววิ
ทะเลทสีวยงาม ในวันทอีากาศสดใ
Nampodong Streetหรอื ตลาดนัมโพดง ทนีีเปรยีบเสมอืนย่านมยองดงทโีซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปปิง
สนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ทนีเีต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบ
รนดต์า่งๆ ถกูยกมาตังไวท้นีเีชน่เดยีวกับในเมอืงโซลใกล ้ๆ กบัถนนชอ้ปปิง จะมถีนนทเีรยีกวา่ 
บรเิวณทใีชจั้ดงานภาพยนตรน์านาชาตปิซูานหรอื
โลกนันเอง ซงึจะเต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรม์ากมาย  จ
เป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทใีหญ่ทสีดุในเอเชยีตะวันออกและเป็นสถานทที่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของปู
ซาน บรรยากาศคกึคักของผูค้นทมีาจับจ่ายเลอืกซอือาหารทะเลทังแบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอย
ขนาดเล็กทตีังเรยีงรายสองฝั

คาํ บรกิารอาหารคาํ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย 

 พกัท ี Crystal Hotel
วนัท5ี ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House 

แฮ - กรงุเทพฯ  
เชา้ รบัประทานอาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม
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คณุภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 
เทา่ เพอืนําไปบํารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ทีา่นรักและนับถอื  

บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บบิมิบพั” 
สวนสนุก E-WORLDเป็นสวนสนุกทีใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต ้มีเครืองเล่น

มากมายทา้ทายใหท้่านลองวัดใจ อาทเิชน่ สกายจัม,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, 
ฯลฯ และยงัม ีเทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาล อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์โุรป 

ราคาไมร่วมค่าเครอืงเล่น)***จากนันนําท่านชม หอคอย 
เมตร ซงึเป็นสญัลักษณ์ของเมอืงแดก ูเพอืชมววิพาโนรามา 360 องศา ชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของเมอืงแด
กู  จากนันนําท่านอสิระท่าน ช็อปปิงถนนทงซองโน ถนนสายแฟชันทีมเีสอืผา้แบรนด์เนมของเกาหลีกับ
คอลเลกชนัใหมล่า่สดุใหเ้ลอืกซอืกนัอยา่งมากมายในราคาไมแ่พงอกีดว้ย พรอ้มทงัเลอืกซอืเครอืงสําอางคแ์บ

Etude, Skin Food, Face Shop อยา่งจใุจ 
อสิระอาหารคาํเพอืใหท้า่นไดช้อ้ปปิงไดอ้สิระตามอธัยาศยั 

Crystal Hotel3* เมอืงแดกหูรอืเมอืงใกลเ้คยีง 
วดัแฮดงยงกงุซา - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - Duty Free 

Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาช ิ
อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

ตังอยูบ่นชายฝังตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงปซูาน เป็นวัดทสีรา้งบนเหลา่โขดหนิ
รมิชายหาดทแีตกต่างไปจากวัดสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีทมีักจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วัดแห่งนีถูกสรา้งขนึ

เมอืปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตรยิ์ Uwangแห่งราชวงศ์ 
ถกูฟืนฟแูละปรับปรุงอกีครัง ดว้ยความพถิพีถิัน เพอืใหค้งไวซ้งึเอกลักษณ์และความงดงามแบบดังเดมิ  

นํามนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธ ิ100
เขม็แดงนันมปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทอีดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับ
นําตาลในเลือด ช่วยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้ง
สารพษิหรือดีท็อกซเ์ลือดใหส้ะอาด เพมิการไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกขนึ ช่วยเพมิภูมติา้นทานใหก้ับ
ร่างกาย บํารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนันนําท่านชอ้ปปิง

Lotte Duty Free  
รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ย“ซมัเกทงั” 

เป็นสถานทพีักผ่อนทเีหมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงยีบสงบ ภมูทิัศน์ทสีวยงาม 
เพลดิเพลนิกับการเดนิเลน่ในสวนสวย ชมทัศนยีภาพ หรอืใหอ้าหารฝูงนกพริาบทมีอียูม่ากมาย ภเูขายงดูซาน 

เป็นสัญลักษณ์การท่องเทยีวทสํีาคัญแห่งหนงึของเมอืงปูซาน ตังอยู่กลางใจเมอืงเมอืงใน
49 เมตร  จากนันนําท่านชม หอคอยปูซาน ตังอยูบ่นยอดเขายงดูซานทคีวามสูง

เมตร ชันบนสุดเป็นจุดชมววิซงึมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมอืงปูซานและววิ
ทะเลทสีวยงาม ในวันทอีากาศสดใสคณุสามารถมองเห็นแมก้ระทังเกาะซชึมิะ ของญปีุ่ นได ้ จากนันนําทา่นชม 

หรอื ตลาดนัมโพดง ทนีีเปรยีบเสมอืนย่านมยองดงทโีซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปปิง
สนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ทนีเีต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบ
รนดต์า่งๆ ถกูยกมาตังไวท้นีเีชน่เดยีวกับในเมอืงโซลใกล ้ๆ กบัถนนชอ้ปปิง จะมถีนนทเีรยีกวา่ 
บรเิวณทใีชจั้ดงานภาพยนตรน์านาชาตปิซูานหรอืBusan International Film Festival (BIFF) 
โลกนันเอง ซงึจะเต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรม์ากมาย  จากนันนําท่านชม ตลาดปลาชาลกาชิ
เป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทใีหญ่ทสีดุในเอเชยีตะวันออกและเป็นสถานทที่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของปู
ซาน บรรยากาศคกึคักของผูค้นทมีาจับจ่ายเลอืกซอือาหารทะเลทังแบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอย
ขนาดเล็กทตีังเรยีงรายสองฝังถนนตลอดแนวชายฝัง  

ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “Jagalchi Buffet” 

Crystal Hotel3* เมอืงแดก ูหรอืเมอืงใกลเ้คยีง 
Nurimaru APEC House - ซุปเปอรม์าเก็ต - 

อาหารเชา้ณหอ้งอาหารภายในโรงแรม 

  
  
  

คณุภาพดทีสีดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีณุภาพดทีสีดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 

เป็นสวนสนุกทีใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต ้มีเครืองเล่น
, Ballon Race, Water Fall Plaza, บา้นผสีงิ 

ฯลฯ และยงัม ีเทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาล อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์โุรป ใหท้่านไดเ้ลอืกเก็บภาพ
หอคอย 83 ทาวเวอร ์ทคีวามสงู 202 

องศา ชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของเมอืงแด
นสายแฟชันทีมเีสอืผา้แบรนด์เนมของเกาหลีกับ

คอลเลกชนัใหมล่า่สดุใหเ้ลอืกซอืกนัอยา่งมากมายในราคาไมแ่พงอกีดว้ย พรอ้มทงัเลอืกซอืเครอืงสําอางคแ์บ

Duty Free - สวนยงดซูาน -  หอคอยปู

ตังอยูบ่นชายฝังตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงปซูาน เป็นวัดทสีรา้งบนเหลา่โขดหนิ
รมิชายหาดทแีตกต่างไปจากวัดสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีทมีักจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วัดแห่งนีถูกสรา้งขนึ

แห่งราชวงศ์ Goryeoจากนันในปี 
ถกูฟืนฟแูละปรับปรุงอกีครัง ดว้ยความพถิพีถิัน เพอืใหค้งไวซ้งึเอกลักษณ์และความงดงามแบบดังเดมิ  

100% ซงึสรรพคุณของนํามันสน
เขม็แดงนันมปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทังชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทอีดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับ
นําตาลในเลือด ช่วยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยลา้ง

องเลือดไดส้ะดวกขนึ ช่วยเพมิภูมติา้นทานใหก้ับ
ร่างกาย บํารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสยีงในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนันนําท่านชอ้ปปิง

เป็นสถานทพีักผ่อนทเีหมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงยีบสงบ ภมูทิัศน์ทสีวยงาม 
เพลดิเพลนิกับการเดนิเลน่ในสวนสวย ชมทัศนยีภาพ หรอืใหอ้าหารฝูงนกพริาบทมีอียูม่ากมาย ภเูขายงดูซาน 

เมอืงปูซาน ตังอยู่กลางใจเมอืงเมอืงใน
ตังอยูบ่นยอดเขายงดูซานทคีวามสูง

เมตร ชันบนสุดเป็นจุดชมววิซงึมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมอืงปูซานและววิ
สคณุสามารถมองเห็นแมก้ระทังเกาะซชึมิะ ของญปีุ่ นได ้ จากนันนําทา่นชม 

หรอื ตลาดนัมโพดง ทนีีเปรยีบเสมอืนย่านมยองดงทโีซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปปิง
สนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ทนีเีต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบ
รนดต์า่งๆ ถกูยกมาตังไวท้นีเีชน่เดยีวกับในเมอืงโซลใกล ้ๆ กบัถนนชอ้ปปิง จะมถีนนทเีรยีกวา่ BIFF Street เป็น

Busan International Film Festival (BIFF) ทรีูจั้กกันไปทัว
ตลาดปลาชาลกาช ิตลาดชากัลช ิ

เป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทใีหญ่ทสีดุในเอเชยีตะวันออกและเป็นสถานทที่องเทยีวทมีชีอืเสยีงของปู
ซาน บรรยากาศคกึคักของผูค้นทมีาจับจ่ายเลอืกซอือาหารทะเลทังแบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอย

 

 Lotte Outlet -  สนามบนิกมิ



 
 
 
                           
 
 

 นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหลี
เป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย  จากนันนําทา่นสู ่
สถานทจัีดประชมุผูนํ้า APEC 
เป็นอาคารกระจกทรงกลม ตังอยูท่างทศิตะวันตกของหาด 
ทา่นจะเห็นอาคารทันสมยัและทวิทัศนท์สีวยงามของสะพาน

กลางวนั รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร

บา่ย จากนันพาทา่นชอ็ปปิง Lotte Outlet
ศนูยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์สีง่ตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้นํามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมด์
ลดราคากันมากกวา่หา้สบิเปอรเ์ซน็ต ์ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซอือยา่งมากมาย และทนีรัีบบตัรเครดติทา่น
สามารถจับจา่ยไดอ้ยา่งสบายใจ ตังแตแ่บรนดเ์นมหร ู
ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนยิม 
ปิงท ี ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซงึมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ บะ
สาหรา่ย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ

20.35 น. นําทา่นกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิที
(บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง

00.20+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ
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ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทนํีามาแปรรปู
เป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย  จากนันนําทา่นสู ่

APEC ในปี 2005 เพอืศกึษาประวัตศิาสตรแ์ละชมทัศนยีภาพทสีวยงามทสีดุของปซูาน
เป็นอาคารกระจกทรงกลม ตังอยูท่างทศิตะวันตกของหาด Haeundaeบนแหลมคาบสมทุรทปีกคลมุดว้ยป่าไม ้
ทา่นจะเห็นอาคารทันสมยัและทวิทัศนท์สีวยงามของสะพานGwanganและชายฝังทะเลของปซูาน

รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย“Pork Cutlet

Lotte Outletนับวา่เป็น outlet mall ทมีพีนืทขีนาดใหญข่องเกาหลแีหง่หนงึ ซงึเป็น
ศนูยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์สีง่ตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้นํามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมด์
ลดราคากันมากกวา่หา้สบิเปอรเ์ซน็ต ์ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซอือยา่งมากมาย และทนีรัีบบตัรเครดติทา่น

ยา่งสบายใจ ตังแตแ่บรนดเ์นมหร ูPaul Smith, Mulberry, Tag Heuer
ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนยิม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas 

ซงึมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ บะ
สาหรา่ย ขนมขบเคยีว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทรีะลกึตา่งๆ 

กลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทยีวบนิทKีE661
บรกิารอาหารและเครอืงดมืบนเครอืง) 

เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมูกิรงุเทพฯโดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ

  
  
  

ใหท้า่นไดเ้ลอืกซอืเลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทนํีามาแปรรปู
เป็นรปูแบบตา่งๆ ทมีสีรรพคณุรักษาโรค และบํารงุรา่งกาย  จากนันนําทา่นสู ่Nurimaru APEC Houseชม

เพอืศกึษาประวัตศิาสตรแ์ละชมทัศนยีภาพทสีวยงามทสีดุของปซูาน
บนแหลมคาบสมทุรทปีกคลมุดว้ยป่าไม ้
และชายฝังทะเลของปซูาน  

Pork Cutlet” 

ทมีพีนืทขีนาดใหญข่องเกาหลแีหง่หนงึ ซงึเป็น
ศนูยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์สีง่ตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้นํามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมด์
ลดราคากันมากกวา่หา้สบิเปอรเ์ซน็ต ์ ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซอือยา่งมากมาย และทนีรัีบบตัรเครดติทา่น

Paul Smith, Mulberry, Tag Heuerและ Kate Spade 
Adidas เป็นตน้  จากนันนําทา่นชอ้ป

ซงึมสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซอืหาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิ บะหมกีงึสําเร็จรปู 

661 

โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทับใจ 
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โปรแกรม : เกาหล ีปซูาน BeautifulHanok village5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 

อตัราคา่บรกิาร 

กําหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญ ่
พกัหอ้งละ 2-

3 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 
พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น 
ทา่นละ 

ราคา 
ไมร่วมตวั 
ทา่นละ 

พกัเดยีวเพมิ 
ทา่นละ 

วันท ี19-23 เมษายน 62 27,888.- 27,888.- 26,888.- 25,888.- 8,988.- 5,900.- 

วันท ี17-21 พฤษภาคม 62 27,888.- 27,888.- 26,888.- 25,888.- 8,988.- 5,900.- 

วันท ี21-25 มถินุายน 62 26,888.- 26,888.- 25,888.- 24,888.- 8,988.- 5,900.- 

*** ราคาเด็กทารก(อายไุมถ่งึ 2 ปีบรบิรูณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ทา่นละ 10,900.-  *** 

***ราคานรีวมรายการทวัร ์และ ตวัเครอืงบนิ*** 

 

***ราคานเีฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่นนั กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีครงั*** 

**ราคานสีาํหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยเทา่นนั!! ** 
**สาํหรบัลกูคา้ทถีอืพาสปอรต์ไทยไมต่อ้งทาํวซีา่เขา้ประเทศเกาหลี

ใต ้หากลกูคา้ชาวตา่งชาตโิปรดตดิตอ่สอบถามอกีครงั** 
หมายเหต ุ:รายการนไีมร่วมคา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 

หวัหนา้ทวัรจ์ากเมอืงไทย (ตามความพงึพอใจในการบรกิาร) 

 (เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทสีนามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลยีนแปลงได ้ทงันขีนึอยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทไีมส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงัทกีรงุเทพฯ และทปีระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทงิสนิ 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิทงัไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้
ทงันขีนึอยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงรายการเพอืความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก
ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตุหนงึเหตุใดจนทําใหไ้ม่สามารถดําเนนิการตามหมายกําหนดการได้
โปรแกรมการเดนิทางเปลยีนแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลยีนแปลงรายการท่องเทยีวบางรายการหรอื
ทดแทนรายการท่องเทยีวบางรายการ และจะตอ้งมจีํานวนผูโ้ดยสารจํานวน 15 ทา่นขนึไปจงึออกเดนิทาง ใน
กรณีทมีจีํานวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารน ีสําหรบัเดนิทางตงัแต ่30 ทา่นขนึ
ไป ขอสงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงราคาในกรณีทมีผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 
 
 
 
 
 

เงอืนไขการใชบ้รกิาร 
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1. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการทจีะไม่รับผดิชอบต่อค่าชดเชยความเสยีหาย อันเกดิจากเหตุสุดวสิัยทีทาง บรษัิทฯ ไม ่
    สามารถควบคุมได ้เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าชา้หรอืยกเลกิของเทยีวบนิ รวมถงึกรณีทกีองตรวจคนเขา้ 
    เมอืงไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกหรือกองตรวจคนเขา้เมอืงของแต่ละประเทศไม่อนุญาตใหเ้ขา้เมอืงรวมทังในกรณีท ี
    ท่านจะใชห้นังสอืเดนิทางราชการ (เล่มสนํีาเงนิ) เดนิทาง หากท่านถูกปฏเิสธการเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศใด 
    ประเทศหนงึ      
2. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงโปรแกรมรายการทอ่งเทยีว โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
3. บรษัิทฯ สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงอตัราคา่บรกิาร โดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
4. กรณีทคีณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบรษัิทฯ สงวนสทิธใินการงดออกเดนิทาง โดยทางบรษัิทฯ จะแจง้ใหท้่าน 
    ทราบลว่งหนา้ 5-7 วันกอ่นการเดนิทาง  
5. เมอืทา่นทําการซอืโปรแกรมทัวร ์ทางบรษัิทฯจะถอืวา่ทา่นรับทราบและยอมรับเงอืนไขของหมายเหตทุุกขอ้แลว้ 
 

**สําคญั!! บรษิทั ทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี
โดยผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหล ีขนึอยูก่บัการพจิารณาของ

เจา้หนา้ทเีทา่นนัลกูคา้ทกุทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง  
ทางมคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

 

อตัราคา่บรกิารนรีวม 
1. คา่บตัรโดยสารชนัทัศนาจรไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีนํามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
2. คา่ทพีัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3. คา่เขา้ชมสถานทตีามรายการระบ ุ
4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถนิผูช้ํานาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 
5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ 
6. สมัภาระนําหนักไมเ่กนิท่านละ 23 กก.  
7. ราคารวมภาษีมลูคา่เพมิ 7% 
** ลกูคา้ทา่นใดสนใจ...ซอืประกนัการเดนิทางสาํหรับครอบคลมุเรอืงสขุภาพสามารถสอบถามขอ้มลู เพมิเตมิกบัทางบรษัิทได ้** 
 -เบยีประกนัเรมิตน้ 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน] 
 -เบยีประกนัเรมิตน้ 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]  

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายมุากกวา่ 16 หรอืนอ้ยกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ3 ลา้นบาท] 

**ความครอบคลมุผูเ้อาประกนัทมีอีายนุอ้ยกวา่ 16 หรอืมากกวา่ 75 ปี **  
 [รักษาพยาบาล 2 ลา้น, รักษาตอ่เนอืง 2 แสน, เสยีชวีติหรอืเสยีอวัยวะจากอบุตัเิหต ุ1.5 ลา้นบาท] 
 
อตัราคา่บรกิารนไีมร่วม 
1. คา่ทําหนังสอืเดนิทางไทย 
2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครอืงดมื นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3. คา่นําหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณทีเีกนิกวา่สายการบนิกําหนด 23 กโิลกรัม 
4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทผีูเ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศททีตีอ้งทําวซีา่เขา้ประเสาธารณ

รัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยนืวซีา่ทา่นละ 1,750 บาท สําหรับผูท้ถีอืหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว จะตอ้งทําเรอืงแจง้ 
เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นันกอ่นการสง่เอกสารยนืวซีา่ 

5 คา่ทปิมคัคเุทศกท์อ้งถนิและคนขบัรถ (รวมทา่นละ 1,400 บาท/ทา่น/ทรปิ) 
 
 
 
เงอืนไขการจอง  

1. ชําระเงนิมดัจําทา่นละ 10,000 บาท โดยโอนเขา้บญัชแีละสง่หลักฐานการ โอนเงนิใหเ้จา้หนา้ททีดีูแลเสน้ทาง ทนัีง
จะยนืยนัเมอืไดร้ับ เงนิมดัจําแลว้เทา่นัน 
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2.       สง่สําเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้เีดนิทาง ทมีอีายกุารใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  
3.       หากท่านทีตอ้งการออกตัวโดยสารภายในประเทศ (กรณีลูกคา้อยู่ต่างจังหวัด) ใหท้่านตดิต่อเจา้หนา้ที ก่อน 

 ออกบัตรโดยสารทุกครัง หากออกบัตรโดยสารโดยมิแจง้เจา้หนา้ที ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบ  
 คา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึ 

4.     หากในคณะของท่านมีผูต้อ้งการดูแลพเิศษ นังรถเข็น (Wheelchair), เด็ก, ผูสู้งอายุ, มีโรคประจําตัว  
         หรือไม่สะดวกในการเดนิทางท่องเทียวในระยะเวลาเกนิกว่า 4-5 ชัวโมงตดิต่อกัน ท่านและครอบครัวตอ้งให ้
         การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของท่านเอง เนืองจากการเดินทางเป็นหมู่คณะ หัวหนา้ทัวร์มีความ 
         จําเป็นตอ้งดแูลคณะทัวรทั์งหมด  

 
การชําระคา่ทวัรส์ว่นทเีหลอืทางบรษิทัฯจะเรยีกเก็บกอ่นเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนัทา่นควรจดัเตรยีมคา่ทวัรใ์ห้

เรยีบรอ้ยกอ่นกําหนดเนอืงจากทางบรษิทัตอ้งสาํรองคา่ใชจ้า่ยในสว่นของคา่ทพีกัและตวัเครอืงบนิ 
มฉิะนนัจะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอตัโนมตั ิ

 
เงอืนไขการยกเลกิ 
1.  สําหรับผูโ้ดยสารทไีมไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้นืวซีา่ให ้เมอืผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธใินการคนืคา่มดัจําทังหมด 
2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วัน เก็บเงนิมดัจําทงัหมด 
3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 
4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทังหมด 100% ของราคาทัวร ์
5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้

ไมม่กีารคนืเงนิทังหมดไมว่่ากรณีใดๆทังสนิในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์าก
โรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะทําการเลือนการเดนิทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะตอ้งเสีย
คา่ใชจ้า่ยทไีมส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจําตัวทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอนืๆ 

6.  ยกเวน้กรุ๊ปทเีดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาล ทตีอ้งการันตมีัดจํากับสายการบนิหรอืค่ามัดจําทพีักโดยตรงหรอืโดย
การผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ 
Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจําหรอืคา่ทัวรท์งัหมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทกีองตรวจคนเขา้เมอืงทงักรงุเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที
ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธทิจีะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ทงัสนิ 
**สําคญั!! บรษิทัทําธุรกจิเพอืการทอ่งเทยีวเทา่นนั ไมส่นบัสนนุใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดย
ผดิกฎหมายและในขนัตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ทงัไทยและเกาหลใีต ้ขนึอยูก่บัการพจิารณา
ของเจา้หนา้ทเีทา่นนั ลูกคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคเุทศกไ์ม่
สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้งัสนิ** 

8. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทาง   
 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ  
9. สําหรับผูเ้ดนิทางทีอายุไม่ถงึ 18 ปี และไม่ไดเ้ดนิทางกับบดิา มารดา ตอ้งมจีดหมายยนิยอมใหบุ้ตรเดนิทางไป

ตา่งประเทศจากบดิาหรอืมารดาแนบมาดว้ย 
 

เงอืนไขการเดนิทาง 
1. บรษัิทฯ มสีทิธทิจีะเปลยีนแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ ีเมอืเกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณท์เีกดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิและอนืๆทอียูน่อกเหนอืการควบคมุ

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพมิเตมิทเีกดิขนึทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูทํารา้ย, การสญูหาย, 
ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านยกเลกิก่อนรายการท่องเทียวจะสนิสุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธแิละจะไม่รับผดิชอบคืน
คา่บรกิารททีา่นไดช้ําระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณใีดๆ ทงัสนิ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนืองมาจากมสีงิผดิกฎหมาย หรอื
เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอนืๆ 
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5. รายการนีเป็นเพยีงขอ้เสนอทตีอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครังหนงึ หลังจากไดสํ้ารองทนัีงบนเครอืง และ
โรงแรมทพีักในต่างประเทศเป็นทเีรยีบรอ้ย แต่อยา่งไรก็ตามรายการนอีาจเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานีคดิตามราคาตัวเครอืงบนิในปัจจุบัน หากราคาตัวเครอืงบนิปรับสูงขนึ บรษัิทฯ สงวนสทิธทิจีะปรับราคาตัว
เครอืงบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณเีกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทเีกยีวขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลยีนแปลง การบรกิารจาก
สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทใีหบ้รกิาร บรษัิทฯจะดําเนนิโดยสุดความสามารถทจีะจัดบรกิารทัวรอ์นื
ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหสํ้าหรับคา่บรกิารนันๆ 

8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไม่มีสทิธใินการใหคํ้าสัญญาใดๆ ทังสนิแทนบรษัิทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจของบรษัิทฯ กํากบัเทา่นัน 

9. หากไม่สามารถไปเทยีวในสถานททีรีะบใุนโปรแกรมได ้อันเนืองมาจากธรรมชาต ิความล่าชา้ และความผดิพลาด
จากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทังสนิ แตทั่งนทีางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทยีวสถานทอีนืๆมาให ้โดยขอ
สงวนสทิธกิารจัดหานโีดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

10. กรณทีกีองตรวจคนเขา้เมอืงทังทปีระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทบีรษัิท
ระบใุนรายการเดนิทาง  

11. บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณใีด ๆทังสนิบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพอืทอ่งเทยีว
เกาหลเีทา่นัน 

12. เทยีวบนิ และรายการทอ่งเทยีวอาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 
13. เมอืท่านตกลงชําระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทังหมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงอืนไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทไีดร้ะบไุวท้งัหมดนแีลว้ 
14. โรงแรมทพีักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของทพีักแตกตา่งกับประเทศไทย โดยโรงแรม

ทพีักทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธใินการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทรีะบใุน
รายการท่องเทยีวเทา่นัน โรงแรมทปีระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอืDouble) ในกรณีที
ทา่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขนึอยูก่บัขอ้จํากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม 
ซงึมคีวามแตกตา่งกันอาจจะทําใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทตีอ้งการโรงแรมหลาย
แห่งจะไม่มเีครอืงปรับอากาศเนืองจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบทมีอีุณหภูมตํิาเครอืงปรับอากาศทมีจีะใหบ้รกิาร
ในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทังสนิ 

16. เมอืทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนงึ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื
วา่ทา่นสละสทิธ ิไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจําคนื ไมว่า่กรณใีดๆ ทังสนิและถา้ทา่นตอ้งการแยกตวัออก
จากกรุป๊ทวัรเ์พอืทอ่งเทยีวเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มุนไพร, รา้นนํามนัสน, ศนูยเ์ครอืงสําอาง 
และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทเีกดิขนึจากทา่นเป็นจํานวนเงนิ 300 USD ตอ่
ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธริาคานเีฉพาะนักทอ่งเทยีวชาวไทยและท่องเทยีวเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน กรณี
ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอีกครัง หากเป็นนักท่องเทียวชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ์ เก็บ
คา่ใชจ้า่ยเพมิ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทยีวจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวนัสดุทา้ยของ
การเดนิทางชา่งภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซอืไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซอื
ทังนขีนึอยูก่บัความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้อืแต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้
เพอืใหผุ้เ้ดนิทางไดร้ับทราบ 

19. ในกรณีทลีูกคา้ตอ้งออกตวัโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทขีองบรษิทัฯก่อนทุกครงัม ิ
 เชน่นนัทางบรษิทัฯจะ ไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทงัสนิ 
 

ขอ้ความซงึถอืเป็นสาระสาํหรบัทา่นผูม้เีกยีรตซิงึรว่มเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดนิทางทีมคีวามชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมทพีัก อาหาร 
ยานพาหนะ และสถานททีอ่งเทยีวพรอ้มทังการสมัมนา ดงูาน เพอืความสะดวกสบาย และเกดิประโยชน์สงูสดุในการ
เดนิทาง ทังนทีางบรษัิทฯ ไมส่ามารถรับผดิชอบในอบุัตเิหตุหรอืความเสยีหายทเีกดิจากโรงแรมทพีัก ยานพาหนะ,  
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อันเนอืงจากอบุัตเิหตุรวมถงึภัยธรรมชาต,ิ โจรกรรม, วนิาศกรรม, อัคคภีัย, การผละงาน, การจลาจล, สงคราม
การเมอืง, การผันผวนของอตัราแลกเปลยีนเงนิตราระหวา่งประเทศ, การนัดหยดุงาน, ความลา่ชา้ของเทยีวบนิ, สาย
การเดนิเรอื, รถไฟ, พาหนะทอ้งถนิ,  ตลอดจนการถกูปฏเิสธออกวซีา่จากกงสลุ และ / หรอื สว่นงานทเีกยีวขอ้งกับ
สถานเอกอัครราชทูต รวมถงึผูม้อํีานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําตอ้งแสดงเหตุผล เนืองจากเป็น
สทิธพิเิศษทางการทตู) ซงึอยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิทฯ หมายรวมถงึในระหวา่งการเดนิทางทอ่งเทยีวทังใน หรอื 
ตา่งประเทศ แตท่างบรษัิทฯ มคีวามคุม้ครอง และประกนัอบุตัเิหต ุตามเงอืนไขทบีรษัิทฯ ทรัีบประกันในกรณีทผีูร้่วม
เดนิทางถูกปฏเิสธโดยเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศไทย และ/หรอื ต่างประเทศ มใิหเ้ดนิทางออก หรอื 
เขา้ประเทศ เนอืงมาจากความประพฤต ิพฤตกิรรมของผูเ้ดนิทาง ไมป่ฏบิตัติามกฎระเบยีบดา้นการความคมุโรคตดิตอ่
เฉพาะพืนทีมกีารปลอมแปลงเอกสารเพอืการเดนิทาง รวมถงึมีสงิผดิกฎหมาย บรษัิทฯ จะไม่คืนค่าใชจ้่ายใดๆ 
รายละเอยีดดา้นการเดนิทาง อาจมกีารเปลยีนแปลงไดต้ามความจําเป็น หรอืเพอืความเหมาะสมทังปวง โดยมติอ้ง
แจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทังนีการขอสงวนสทิธดิังกล่าว บรษัิท จะยดึถือและคํานึงถงึผลประโยชน์ตลอดจนความ
ปลอดภยัของทา่นผูม้เีกยีรต ิซงึรว่มเดนิทางเป็นสําคัญ 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 
เอกสารทคีวรเตรยีมกอ่นการเดนิทางเจา้หนา้ทตีรวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ
นกัทอ่งเทยีวทมีาทอ่งเทยีวโดยสจุรติเทา่นนัทผีา่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลักฐานการทํางานประจําของนักทอ่งเทยีว ซงึสมควรทนํีาตดิตัวไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย
การทํางานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ 

2. หลักฐานการเงนิ ในระหว่างการท่องเทยีวประเทศเกาหลสีมควรทจีะนําเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ
สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไม่มีบัตรเครดติคาร์ด) หากมีบัตรเครดติ
ต่างประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งนําตดิตัวไปดว้ยหรอื
หลักฐานการเงนิอนืใดทจีะแสดงใหเ้จา้หนา้ททีราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทยีว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากท่านยังอยูใ่นระหว่างการศกึษาหรอืบัตรนักศกึษาและควรเดนิทางกับผูป้กครอง เชน่ บดิา 
มารดา ป้า นา้ อา ทมีนีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรนําพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืนําตดิตัวไปดว้ย   
5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทยีว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 
 

****** HAVE A NICE TRIP ****** 

 
 
 


