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วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ     - 

2 

กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปู
ซาน - หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo 
Skywalk -  
เมอืงเคยีงจ ู- วัดพลุกกุซา – หอดดูาวชมซงแด 
 

 ✓ ✓ 
HwangnamguanHanok 
Village ระดับ 3 ดาว หรอื

เทยีบเทา่ 

3 

เมอืงเคยีงจ ู- เมอืงแดก ู- วดัดองฮวาซา - Okgol 
Village - Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - สวนสนุก 
E-WORLD - 83 Tower –ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 
 

✓ ✓  Crystal Hotel  
ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เมอืงปซูาน - วัดแฮดงยงกงุซา - ศนูยส์มนุไพร
สนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดซูาน - 
หอคอยปซูาน - Nampodong Street –ตลาด
ปลาชาลกาช ิ
 

✓ ✓ ✓ 
Crystal Hotel  

ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

5 

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

✓ ✓  - 

ไฮไลททั์วร ์เกาหล-ีพซูาน Beautiful Hanok village  
• บนิหรกูับสายการบนิประจ าชาตเิกาหลใีต ้
• หมูบ่า้นวฒันธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรนิแีหง่เกาหล ี

• Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแกว้จดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงปซูาน 
• พลุกกุซา มรดกโลกทางวฒันธรรมจาก UNESCO 
• สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เลน่แบบไมจ่ ากัดรอบ 
• หอคอยปซูาน แลนมารค์ของเมอืงปซูาน 

• ชอ้ปป้ิง ตลาดนัมโพดง ,ถนนทงซองโน , Lotte Outlet 
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Day 1  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูผิูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4ประต ู5เคานเ์ตอร ์M 

(เช็คอนิกรุ๊ปของสายการโคเรยีนแอร์) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความ

สะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

Day 2 

 กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปูซาน - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - Oryukdo Skywalk - เมอืง

เคยีงจ ู- วดัพุลกกุซา - หอดดูาวชมซงแด 

01.40 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิทีK่E662 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) 

น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  น าทา่นสู ่หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน หรอืทีรู่จ้ักกัน

อกีชือ่หนึง่ว่า Taeguekdo Village ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นซานโตรนิีแห่งเกาหล ีเป็นชมุชนซึง่ตัง้อยู่

ห่างจากตลาดชากลัชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีทา่นัน้ และเป็นอกีหนึง่สถานที่ๆ น่าสนใจส าหรับคนทีแ่วะ

ไปเทีย่วเมอืงปูซาน ถนนหนทางทนีี่ถูกตกแต่งดว้ยภาพแนวกราฟฟิตี ้บา้นเรอืนหลายหลังเปลีย่นเป็น

เครือ่งAirbus A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 2-4-2 

 
 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 23กก. 
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สตูดโิอและแกลลอรี ่แต่หลายหลังยังมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทีน่ี่โด่งดังจากการเป็นสถานทีถ่่ายท ารายการ 

Running Man รายการชือ่ดังของเกาหล ีซึง่มทีัง้ตอนทีน่างเอกสาวชเวจอีเูป็นแขกรับเชญิ รวมทัง้หนุ่มๆ 

2PM ก็เคยมาถา่ยท าทีน่ีเ่ชน่กนั  จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุชมววิรมิทะเล  Oryukdo Skywalk  ใหท้า่นไดส้มัผัส

ความตืน่เตน้ของสะพานกระจกแกว้ทีถ่กูสรา้งขึน้เหนอืหนา้ผาชายฝ่ังทะเล 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ชาบชูาบ”ู 

บา่ย จากนัน้น าท่าน วัดพุลกกุซา ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเกา่เเกอ่ยา่งเมอืงเคยีงจู โดยเป็นวัดหลักของอาณาจักรชลิลา่

มาตัง้เเตปี่ ค.ศ.535 ซึง่วัดเเห่งนี้มคีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบบอยา่งมาก จนท าใหไ้ดรั้บการคัดเลอืก

เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1995 ทีผ่่านมา ท าใหก้ลายเป็นสถานที่

ทอ่งเทีย่วเกาหลสี าคัญของเมอืงเคยีงจไูปเลย ซึง่ในเเตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชมวัดส าคัญเเหง่นี้

เป็นอันมาก ยิง่ในชว่งของฤดใูบไมเ้ปลีย่นสนัีน้นับวา่เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วฮอตฮติเลยทเีดยีว  จากนัน้น า

ทา่นสู ่หอดดูาวชมซงแด สรา้งขึน้ตัง้เเตส่มยัราชวงศซ์อนต๊อก เเหง่เเควน้ชลิลา ซึง่มกีารประมาณการกนั

ว่าตัง้เเตส่มัยศตวรรษที ่7 โดยมกีารสรา้งดว้ยหนิน ามาเรยีงซอ้นกันเป็นชัน้ๆ ในลักษณะของรูปขวด โดย

มคีวามสงูถงึ 9.4 เมตร นับว่าเป็นหอดูดาวทีม่คีวามเกา่เเกอ่ยา่งมากในซกีโลกฝ่ังตะวันออก เเละเเสดง

ใหเ้ห็นถงึเทคโนโลยทีีค่่อนขา้งจะล ้ายุคของชนชาตเิกาหลตีัง้เเต่ยุคโบราณ โดยสภาพโดยรวมทั่วไป

ของหอดดูาวนัน้ยงัมสีภาพทีด่อียูเ่เมจ้ะผา่นกาลเวลามานานเเลว้ก็ตาม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“จมิดกั” 

ทีพ่กั  โรงแรม HwangnamguanHanok Village ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

Day 3 

 เมอืงเคยีงจ ู- เมอืงแดก ู- วดัดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - สวนสนกุ E-

WORLD - 83 Tower – ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทานเดนิทางสู ่ เมอืงแดกู  เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับสีข่องประเทศเกาหล ี จากนัน้น าท่านสู ่วัด

ดองฮวาซา วัดแห่งนี้ไดอ้นุรักษ์สิง่ทีห่ลงเหลอืจากอดตีอันหลากหลายเจดยีห์นิสามชัน้ในปีกดา้นตะวันออกและ

ตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดทีห่าดูไดย้าก เสาโบราณคู่หนิแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพ

แกะสลักพระพุทธบนกอ้นหนิท าใหว้ัดนี้มคี่ายิง่ “จากสถานีดองแทกูเดนิเทา้ต่อประมาณ 5 นาทไีปยังส านักงาน

โทรศัพท ์ซนีาม (Sinam) และจากทีน่ั่นขึน้รถประจ าทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮวาซา”  จากนัน้น าท่านชม 

Okgol Village หมู่บา้นเก่าแก่รูปแบบดัง้เดมิของเกาหล ีหมู่บา้นเก่าของพวกขุนนางและชนชัน้สูง แห่งยุคสมัย

ราชวงศโ์ชซอน ถูกสรา้งขึน้ในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ูตัง้อยู่บรเิวณเขาพัลกงซาน  
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จากนัน้น าท่านชม Cosmetic Shopศูนยร์วมเครื่องส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลมีากมายหลายแบรนดด์ัง  จากนัน้น า

ทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจร

ชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุงร่างกาย 

หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“บบิมิบพั” 

    บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็นสวนสนุกทีใ่หญ่เป็นอันดับสามของเกาหลใีต ้มเีครือ่งเล่น

มากมายทา้ทายใหท้่านลองวัดใจ อาทเิชน่ สกายจ๊ัม,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บา้น

ผสีงิ ฯลฯ และยังม ีเทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาล อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์ุโรป ใหท้่านได ้

เลอืกเก็บภาพความประทับใจ  จากนัน้น าท่านชม หอคอย 83 ทาวเวอร์ ทีค่วามสูง 202 เมตร ซึง่เป็น

สัญลักษณ์ของเมอืงแดกู เพื่อชมววิพาโนรามา 360 องศา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมอืงแดกู  

จากนัน้น าท่านอสิระท่าน ช็อปป้ิงถนนทงซองโน ถนนสายแฟชั่นทีม่เีสือ้ผา้แบรนดเ์นมของเกาหลกีับ

คอลเลกชันใหม่ล่าสุดใหเ้ลือกซื้อกันอย่างมากมายในราคาไม่แพงอีกดว้ย พรอ้มทั ้งเลือกซื้อ

เครือ่งส าอางคแ์บรนดด์ังของเกาหลEีtude, Skin Food, Face Shop อยา่งจใุจ 

เย็น อสิระอาหารค ่าเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้สิระตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั โรงแรม Crystal Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 4 

 เมอืงปซูาน - วดัแฮดงยงกงุซา - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดซูาน -  หอคอยปซูาน - 

Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาช ิ  

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ วัดแฮดงกุกซา ตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงปูซาน เป็นวัดทีส่รา้งบนเหล่า

โขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญใ่นประเทศเกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วัดแหง่นี้

ถูกสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naongเมือ่ปี 1376 ในชว่งรัชสมยัของกษัตรยิ ์Uwangแห่งราชวงศ ์Goryeo

จากนัน้ในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟแูละปรับปรุงอกีครัง้ ดว้ยความพถิพีถิัน เพือ่ใหค้งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์และความ

งดงามแบบดัง้เดมิ  จากนัน้น าทา่นสู ่น ้ามนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่

สรรพคุณของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชน์อยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัที่

อดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ 

ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ 
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ช่วยเพิม่ภูมติา้นทานใหก้ับร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิ

โรคมะเร็ง  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Lotte Duty Free 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ซมัเกทงั” 

บา่ย น าท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม 

เพลดิเพลนิกับการเดนิเล่นในสวนสวย ชมทัศนียภาพ หรือใหอ้าหารฝูงนกพิราบทีม่ีอยู่มากมาย ภูเขายงดูซาน 

(ภูเขาหัวมังกร) เป็นสญัลักษณ์การทอ่งเทีย่วทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเมอืงปซูาน ตัง้อยู่กลางใจเมอืงเมอืงในพืน้ทีส่งู

กว่าระดับน ้ าทะเล 49 เมตร  จากนั้นน าท่านชม หอคอยปูซาน ตัง้อยู่บนยอดเขายงดูซานที่ความสูงเหนือ

ระดับน ้าทะเล 118 เมตร ชัน้บนสุดเป็นจุดชมววิซึง่มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและววิทะเลที่

สวยงาม ในวันที่อากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแมก้ระทั่งเกาะซึช ิมะ ของญี่ปุ่ นได ้ จากนั้นน าท่านชม 

Nampodong Street หรือ ตลาดนัมโพดง ทีน่ี่เปรียบเสมือนย่านมยองดงทีโ่ซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้

มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกู

ยกมาตัง้ไวท้ีน่ี่เชน่เดยีวกับในเมอืงโซลใกล ้ๆ กับถนนชอ้ปป้ิง จะมถีนนทีเ่รียกว่า BIFF Street เป็นบรเิวณทีใ่ชจั้ด

งานภาพยนตร์นานาชาตปิูซานหรือBusan International Film Festival (BIFF) ทีรู่จั้กกันไปทั่วโลกน่ันเอง ซึง่จะ

เต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรม์ากมาย  จากนัน้น าทา่นชม ตลาดปลาชาลกาช ิตลาดชากลัชเิป็นตลาดคา้ปลาและอาหาร

ทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกและเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของปูซาน บรรยากาศคกึคักของผูค้น

ทีม่าจับจา่ยเลอืกซือ้อาหารทะเลทัง้แบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผงลอยขนาดเล็กทีต่ัง้เรยีงรายสองฝ่ังถนนตลอด

แนวชายฝ่ัง  

เย็น ประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“Jagalchi Buffet” 

ทีพ่กั โรงแรม Crystal Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

 

Day 5 

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

กรงุเทพฯ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูปเป็น

รูปแบบต่างๆ ทีม่สีรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  จากนัน้น าท่านสู ่Nurimaru APEC Houseชมสถานทีจ่ัด

ประชุมผูน้ า APEC ในปี 2005 เพื่อศกึษาประวัตศิาสตร์และชมทัศนียภาพทีส่วยงามทีสุ่ดของปูซานเป็นอาคาร
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กระจกทรงกลม ตัง้อยู่ทางทศิตะวันตกของหาด Haeundaeบนแหลมคาบสมุทรทีป่กคลุมดว้ยป่าไม ้ท่านจะเห็น

อาคารทันสมยัและทวิทัศนท์ีส่วยงามของสะพานGwanganและชายฝ่ังทะเลของปซูาน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“Pork Cutlet” 

    บา่ย จากนัน้พาท่านช็อปป้ิง Lotte Outletนับว่าเป็น outlet mall ทีม่พีื้นทีข่นาดใหญ่ของเกาหลแีห่งหนึ่ง ซึง่เป็นศูนย์

รวมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์ีส่ง่ตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้น ามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมดล์ดราคา

กันมากกวา่หา้สบิเปอรเ์ซ็นต ์ใหท้า่นไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้อย่างมากมาย และทีน่ี่รับบัตรเครดติทา่นสามารถจับจ่าย

ไดอ้ย่างสบายใจ ตัง้แตแ่บรนดเ์นมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuerและ Kate Spade ไปจนถงึแบรนดข์าย

ปลกียอดนยิม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่

มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม ้

ตามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

20.35 น. น าทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ีKE661 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

00.20+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  

********************************************* 

 

เกาหล-ีพูซาน Beautiful Hanok village  

โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์5 วนั 3 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 

ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

04-08 เมษายน 2561 26,555 25,555 24,555 5,900 

18-22 เมษายน 2561 26,555 25,555 24,555 5,900 

02-06 พฤษภาคม2561 26,555 25,555 24,555 5,900 

16-20 พฤษภาคม2561 26,555 25,555 24,555 5,900 

02-06 พฤษภาคม2561 26,555 25,555 24,555 5,900 

16-20 พฤษภาคม2561 26,555 25,555 24,555 5,900 

06-10 มถินุายน 2561 25,555 24,555 23,555 5,900 

20-24 มถินุายน2561 25,555 24,555 23,555 5,900 
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04-08 กรกฎาคม2561 25,555 24,555 23,555 5,900 

18-22 กรกฎาคม2561 25,555 24,555 23,555 5,900 

01-05 สงิหาคมคม2561 25,555 24,555 23,555 5,900 

15-19 สงิหาคมคม2561 25,555 24,555 23,555 5,900 

05-09 กนัยายน2561 25,555 24,555 23,555 5,900 

19-23 กนัยายน2561 25,555 24,555 23,555 5,900 

03-07 ตลุาคม2561 26,555 25,555 24,555 5,900 

17-21 ตลุาคม2561 26,555 25,555 24,555 5,900 

     

     

     

     

 

*** ราคาจอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 11,900 บาท / ทา่น *** 

*** ราคาเด็กทารก [อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 9,900 บาท / ทา่น *** 
***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดตดิตอ่สอบถาม*** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ 

ทา่นละ 40,000 วอน หรอื 1,400 บาท /ทรปิ/ทา่น*** 

(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภูม)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่ว

โดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายการ

ท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  
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2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300 เหรยีญสหรัฐ หรอื

ประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วนั (หากไม่มบีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa 

Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงให ้

เจา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา 

ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก. 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณรัฐ

เกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก 

หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ หรอื 1,400 บาท 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 
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1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วนั 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วนัเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ไมม่กีาร

คนืเงนิทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีก

คนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะ

ไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและเกาหลใีต ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุ

ทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้
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2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืค่าบรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอืเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไม่

คนืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบใุน

รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรือบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่ก

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบุในรายการ

ท่องเทีย่วเท่านัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีทีท่่านมีความ
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ประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่าง

กันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี

เครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ท่าน

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พือ่

ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน ้ามันสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านละ 

4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไมต่อ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวร์ไม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิต่อเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯก่อนทกุครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 

 


