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BBuussaann  PPoohhaanngg  HHoommeettoowwnn  cchhaa  cchhaa  cchhaa  
ปซูาน 5 วนั 3 คืน ตามรอยซีร่ียด์งั 
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วนัแรก   สนามบินสุวรรณภมิู  กรงุเทพฯ 
“ พาสปอรต์ตวัจริงถอืติดตวัมาในวนัเดินทางด้วยนะคะ ” 

หวัหน้าทวัรแ์ละเจ้าหน้าท่ีคอยให้การต้อนรบัอ านวยความสะดวก 
กรณผีูโ้ดยสารไมไ่ดม้าเชก็อนิ และไมไ่ด้ท าการยกเลกิการจองกอ่นเวลาปิดเคาน์เตอรเ์ชก็อนิ 

หรอืไมไ่ดม้าขึน้เครือ่งหลงัจากเชก็อนิเรยีบรอ้ยแลว้ สายการบนิอาจเรยีกเกบ็คา่ธรรมเนยีมกบัผูโ้ดยสาร 
ผูโ้ดยสารขาออก หน้าเคาน์เตอร ์ สายการบิน ประตทูางเข้า  

เวลา 22.30 น. F Jeju Air 3 
 

ขอสงวนสทิธิเ์ปลีย่นแปลงเทีย่วบนิและตารางการบนิของสายการบนิตามทีไ่ดอ้นุมตั ิ
น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 10 กโิลกรมั 

(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

วนัท่ีสอง   สนามบินกิมแฮ – โพฮงัสเปซวอลก์ – ตามรอยซีร่ีย ์Hometown cha cha cha  
 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถงึ 
Jeju Air 7C2252 01.10 am 08.30 am 

 

ท่านตอ้งสวมหน้ากากระหวา่งนัง่โดยสารบนเครื่องบนิ เพื่อความปลอดภยัของผูโ้ดยสารและลกูเรอื 
ทางสายการบนิไม่อนุญาตใหส้วมหน้ากากทีม่วีาลว์หายใจ 

 
เชา้ ถงึปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงเป็นทีเ่รยีบรอ้ยแลว้ (เวลาทอ้งถิน่ทีเ่กาหลใีต ้เรว็กวา่
ประเทศไทย 2 ชัว่โมง กรณุาปรบัเวลาของท่านเพื่อความสะดวกในการนดัหมาย) หลงัผ่านขัน้ตอนการตรวจคนเขา้
เมอืง และตรวจรบัสมัภาระเรยีบรอ้ยแลว้ 

 
บริการอาหารเช้า (1) 

อาหารทอ้งถิน่เกาหล ี
 

Homigot Sunrise Square เคยเป็นบรเิวณของ หมู่บา้นชาวประมง ทีเ่รยีกวา่ โฮมกีท ซึง่แปลวา่ “หมู่บา้นแหง่เรื่อง
เล่าของเสอื” โดยจตุรสัแหง่นี้ มชีื่อเสยีง และเป็นสถานทีห่ลกั ในการจดังานปีใหม่ของ เมอืงโพฮงั (Pohang) ทีเ่รยีกวา่

เทศกาลพระอาทติยข์ึน้โฮมกีท (The Homigot Sunrise 
Festival) ในระหวา่งวนัที ่31 ธนัวาคม – 1 มกราคม 
ของทุกปี เทศกาลแหง่การ เฉลมิฉลองการเขา้สู่ปีใหม่ 
และทีจ่ตุรสัยงันบัเป็นจุด ชมพระอาทติยข์ึน้ทีแ่รก ในวนั
ปีใหม่ของประเทศเกาหลใีต ้ซึง่ภายในงานเทศกาล มี
การจดัแสดงแสงสแีละเสยีง รวมไปถงึการจดัแสดง
คอนเสริต์, การเล่นวา่ว และการปล่อยบอลลนูแห่ง
ความหวงั นอกจากนี้ บรเิวณโดยรอบ ยงัมรีา้นอาหาร
ทะเล และเต๊นทข์ายอาหารพืน้เมอืงอกีดว้ย  
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น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองโพฮงั จากนัน้น าท่านไปยงั“โพฮงัสเปซวอลก์” สกายวอรค์ ลมืการเดนิสะพานแบบเดมิๆ
ไปไดเ้ลยเพราะทีน่ี่บอกเลยวา่ไม่ธรรมดาตัง้แต่ดไีซน์ทีป่ระหนึ่งงานศลิป์คลา้ยกบัรางรถไฟเหาะ แถมยงัเป็น
สกายวอรค์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีตอ้กีดว้ย 

 
 
 
 
 
 
 

 
อาหารกลางวนั (2) 

อาหารท้องถ่ิน 

 
น าท่านไป ตามรอยซีรยีจ์ดุถ่ายท าหลกัของเรื่อง Hometown Cha ChaCha ทีต่ลาดชองฮาวถิชีวีติของชาว
บา้นเมอืงโพฮงัซึง่ทีต่ลาดจะมรีา้นขายอุปกรณ์ตกปลารา้นอาหารรา้นซุปเปอรโ์พราอนุสาวรยีป์ลาหมกึและรา้นกาแฟ
ซึง่ใครไดด้เูรื่องนี้กจ็ะจ าฉากเหล่านี้ทีเ่หน็ในซรียีไ์ดแ้น่นอนปัจจุบนักจ็ะมีนกัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาถ่ายรปูเชคอนิตาม
รอยพระนางในเรื่องกนัมากมายพาท่านชม ววิชายทะเลวอลโพ ชายหาดทีพ่ระเอกนางเอกเจอกนัครัง้แรกในเรื่อง 
Hometown Cha ChaCha เป็นอกีหนึ่งฉากสถานทีถ่่ายท าและเป็นจุดทีห่ลายๆคนตอ้งมาตามรอยมาถ่ายรปูกบั
พระจนัทรเ์สีย้วและยงัสามารถเดนิเล่นสดูอากาศบรสิุทธร์มิชายทะเลไดอ้กีดว้ยพาท่านเทีย่วชม สะพานรปูสมอเรอือกิา
รโีพฮงัทีท่อดออกไปกลางทะเลเป็นจุดชมววิยอดฮติทีใ่ครมาเทีย่วโพฮงัตอ้ง แวะมาเชคอนิสะพานนี้มรีปูร่างทีเ่ป็น
เอกลกัษณ์ของเมอืงนี้ซึง่อาชพีหลกัจะเป็นอาชพีประมงน ้าทะเลสฟ้ีาสวยและใสมากประภาคารดแีดงสดอยูต่รงกลาง
ถ่ายรปูตดักบัสทีอ้งฟ้าสวยงามมากๆ ท่านจะไดเ้หน็ววิทัง้ซา้ยขวาและกลางทะเลหรอืจะลงไปเดนิเล่นตรงชายหาดกไ็ด้
อกีดว้ยพาท่านมาเชคอนิถ่ายรปู คลนิิกหมอฟันของคณุหมอยนุ นางเอกในเรื่องHometown Cha ChaCha เป็น
โลเคชัน่ในการถ่ายซรียีเ์รื่องนี้นัน่เองซึง่คลนีคิหนัหน้าออกทะเลทีม่วีวิทะเลทีส่วยมากๆ เงยีบสงบถอืวา่เป็นคลนีิคใน
ฝันของหมอหลายๆ คนเลยทเีดยีว 
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อาหารเยน็ (3) 
รบัประทานอาหารทอ้งถิน่ Jimdak ไก่ผดัซอสถัว่เหลอืง ใส่เสน้มนัฝรัง่เหนียวนุ่ม แครอท มนัฝรัง่ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย 

 
ได้เวลาสมควร 

เชค็อินโรงแรมท่ีพกั Pohang Eco Hotel / Busan Business Hotel 3* หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีสาม     ปซูาน – ชงโดคลาวดว์อลค์เวย ์- สะพานชมวิวทะเล ปซูาน 
เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม (4) 
 
 

จากน้ันน าท่านไปชม  “น ้ ำมนัสนเข็มแดง”  RED PINE สมุนไพรชื่อดังที่ได้รับความนิยมมากเพราะมีสรรพคุณช่วยลด

ระดับน า้ตาลในเส้นเลือด  ช่วยละลายไขมันในเส้นเลือด  ล้างสารพิษหรือดีทอ็กซ์ เลือดให้สะอาดและเพ่ิมการไหลเวียน

ของเลือดได้สะดวกขึ้น เหมาะกับผูป่้วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเสน้เลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง 

ไขขอ้เสือ่ม  
 

น าท่านรู้จกั และเข้าใจ ศนูยฮ์อ๊กเกต็นามู ตน้ไมฮ๊้อกเกต็นามชูนิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสงูเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธุฮ๊์อกเกต็นี้..ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทาน
เพือ่ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรค ตบัแขง็ไมถู่กท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สาร
ตกคา้งจากอาหารและยา   
 
น าท่านถึง จตรุสับีไอเอฟเอฟ (BIFF Square) ถูกเปิดตวัอยา่งเป็นทางการในปี ค.ศ. 1996 จวบจนถงึปัจจุบนั และ
เป็นสถานทีใ่นการจดังาน เทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิซูาน (Pusan International Film Festival) การเปิดพืน้ทีบ่ี
ไอเอฟเอฟสแควร ์(BIFF Square Ground Opening) 
ซึง่ภายในงานประกอบไปดว้ย กจิกรรมทาง
วฒันธรรม และกจิกรรมต่างๆ ส าหรบันกัท่องเทีย่ว 
ถนนแห่งนี้เป็นสถานทีท่่องเทีย่ว ทางวฒันธรรมที่
ช่วยส่งเสรมิความกา้วหน้า ของอุตสาหกรรม
ภาพยนตร ์ของประเทศเกาหลใีต ้โดยแบ่งออกเป็น
โซนต่างๆ ไดแ้ก่ ถนนแห่งดวงดาว (Star Street) 
และถนนเทศกาล (Festival Street) รวมไปถงึถนน
อาหาร ทีเ่ตม็ไปดว้ยอาหารรมิทาง 
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น าท่าน ซมสะพานชงโดคลาวดว์อลค์เวย ์(Songdo Cloud Walkway) เป็นเสน้ทางเดนิทีเ่ป็นสะพาน ทีม่รีปูร่าง
โคง้คลา้ยกบัมงักร ทอดยาวเหนือน ้าทะเล บรเิวณรมิชายหาดซงโด (Songdo Beach) ซึง่เป็นชายหาดสาธารณะแห่ง
แรก ของประเทศเกาหลใีต ้อยูท่างดา้นตะวนัตก ของเมอืงปซูาน (Busan) ทางเดนิแห่งนี้มจีุดเริม่ตน้กลางทอ้งทะเลสี
ฟ้า ทีเ่ป็นจุดชมววิทีส่วยงามของทอ้งทะเล ทีม่ฉีากประกอบสสีนัสดใส ของซงโดเคเบลิคารม์ารนี (Songdo Marine 
Cable Car) ทีก่ าลงัเคลื่อนผ่านทอ้งฟ้า และประภาคารสขีาว กลางทอ้งทะเลสฟ้ีาคราม โดยทางเดนิมคีวามกวา้ง 2.3 
เมตร และมคีวามยาวกวา่ 396 เมตร ทีท่อดยาวเป็นรปูร่างคลา้ยมงักร ผ่านเกาะเต่าซงโด (Songdo Turtle Island) 
และไปสิน้สุดทีบ่รเิวณรมิ ชายหาดซงโด (Songdo Beach) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนั (5) 

รบัประทานอาหารท้องถ่ิน บะหม่ีเยน็ ปซูาน 

 
น าท่านขึ้น ซงโดแฮซงัเคเบิลคาร ์เป็นรถเคเบลิทางทะเล ทีม่ชี ื่อเสยีงอนัเก่าแก่ ของชายหาดซงโด (Songdo 
Beach) ซึง่เดมิถูกสรา้งขึน้ในปี ค.ศ. 1964 และถูกใชง้านจนถงึปี ค.ศ. 1988 หลงัจากนัน้ถูกปิดด าเนินงาน มาเป็น
เวลาถงึ 29 ปีมเีคเบลิคารจ์ านวน 39 คนั ทีม่คีวามจใุนการรองรบั 8 คนต่อคนั โดยมรีะยะทางวิง่ 1.62 กโิลเมตร จาก
ดา้นตะวนัออกของสวนสาธารณะซงนิม (Songnim Park) ไปยงัฝัง่ตะวนัตกของอุทยานอมันมั (Amnam Park) ใน
เมอืงปซูาน เคเบลิคารป์ระกอบไปดว้ยทีน่ัง่สองแบบ คอื แบบธรรมดาทีเ่รยีกวา่ แอรค์รซู (Air Cruise) และครสิตลัครซู 

(Crystal Cruise) เป็นแบบทีม่พีืน้
โปร่งใส ซึง่จะท าใหคุ้ณไดร้บั
ประสบการณ์ ทีน่่าตื่นตาตื่นใจไป
กบั ทศันียภาพแบบพาโนรามา 
360 องศา ทีค่วามสงู 86 เมตร
เหนือระดบัน ้าทะเล โดยใชเ้วลา
เวลาเดนิทาง 8 นาทแีละ 30 
วนิาท ี
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น าท่านถงึ Songdo Yonggung Suspension Bridge สะพานววิทะเล ปซูาน สะพานชมววิแห่งนี้ เปิดตวัครัง้แรกใน
วนัที ่4 มถุินายน ค.ศ. 2020 : เริม่ตน้จาก สวนสาธารณะอมันมั เชื่อมต่อไปยงั เกาะทงซอม ตวัสะพานมคีวามยาว 
127.1 เมตร กวา้ง 1 เมตร (ก่อนถงึสะพาน มบีนัไดขึน้ลง)  
 

 
อาหารค า่ (6) 

เมนูขา้วตม้ตน้ต าหรบัปซูาน! ‘แดจิกุก๊บบั’ เป็นเมนูทีด่เูหมอืนจะธรรมดาแต่ะรสชาตอิร่อยล ้าเกนิบรรยาย ขา้วหุงสุก
ก าลงัดใีนซุปรอ้นๆ จากกระดกูหม ูเคีย่วจนหอมกรุน่หวานกระดกู  

 
ได้เวลาสมควร 

หลงัอาหารค า่ พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 

วนัท่ีส่ี  ศนูยเ์ครื่องส าอาง – National Maritime Museum - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน –  
           Shinsegae – The bay 101 - Haeundae Night Marke 

เช้า  รบัประทานอาหาร ท่ีห้องอาหารโรงแรม (7) 
 
จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง “เครื่องส าอางปลอดภาษ”ี COSMETIC SHOP เครื่องส าอางขึน้ชื่อของเกาหล ีอาท ิโบทอ็ก
หน้าเดก็ หน้ากาก LED ช่วยพืน้ฟูสภาพผวิ, SNAIL CREAM (ครมีหอยทาก) , ครมีบ ารุงต่างๆ , CC ครมี ซึง่ราคา
ถูกกวา่ทีเ่มอืงไทยเกอืบเท่าตวั และบางผลติภณัฑย์งัไมม่ขีายในไทย 
 
จากนัน้ น าท่านชม พิพิธภณัท์การเดินเรือแห่งชาติ National Maritime Museum อยูใ่นอาคารขนาดใหญ่ทีจ่ดัแสดง
เกีย่วกบัการเดนิทะเลและสิง่มชีวีติในมหาสมุทรในแง่มุมต่างๆทัง้ วฒันธรรม, ประวตัศาสตร,์ สิง่ทีม่ชี ื่อเสยีง, เรอืแบบ
ต่างๆ, อุตสาหกรรมทีเ่กีย่วขอ้งกบัทะเล, สิง่มชีวีติใตท้ะเล และวทิยาศาสตรท์างทะเล พพิธิภณัทก์ารเดนิเรอืชาตมิกีาร
จดัแสดงวตัถุมากกวา่ 14,000 ชิน้ ทัง้ทีเ่ป็นโบราณวตัถุทางประวตัศิาสตรท์ีส่ าคญั และทีเ่กีย่วเนื่องไปถงึการพฒันาใน
อนาคต ซึง่จดัแสดงอยูท่ ีส่่วนจดัแสดงถาวรทีแ่บ่งออกเป็น 8 ส่วน นอกจากนี้ยงัมพีืน้ทีส่ าหรบัเดก็ทีไ่ดเ้ลน่และเรยีนรูไ้ป
พรอ้มๆกนั รวมทัง้หอ้งสมุด, aquarium และหอ้งดหูนงัแบบ 4d 
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จากนัน้ น าท่านถึง หมู่บ้าน Huinnyeoul Culture Village ตัง้อยูใ่นเขตยองโด ปซูาน รา้นคาเฟ่น่ารกัมากมาย มุม
ถ่ายรปูเยอะมาก ผูค้นกน่็ารกั หมู่บา้นทีม่ที ัง้ภเูขาและทะเล กบัววิทีปั่งสุดๆ บา้นเรอืนจะสรา้งเป็นทางยาวขนานไปกบั
ทะเล ภายในหมู่บา้นมอุีโมงคย์าว 70 เมตร เพนทล์ายน่ารกัๆ แถมมทีางเดนิเรยีบชายหาดสวยๆ ใหไ้ดช้ลิลอ์กีดว้ย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อาหารกลางวนั (8) 

รบัประทานอาหารทอ้งถิน่ ปลาหมึกผดัเผด็ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย 

 
น าท่าน ชอ้ปป้ิงหา้งสรรพสนิคา้ Shinsegae สาขา Centum City ไดช้ื่อวา่เป็นหา้งทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก เป็นหา้งในเครอื
ของ Shinsegae ทีเ่ป็นตน้ต ารบัของหา้งทีเ่กาหล ีภายในหา้ง Shinsegae Centum City จะเป็นเหมอืนเมอืงเลย มกีาร
ออกแบบทัง้ภายในและภายนอกทีส่วยงาม มทีุกสิง่อยา่งใหเ้ลอืกซือ้เลอืกหากนั ตัง้แต่สนิคา้ความงาม แฟชัน่ 
เทคโนโลย ีแบรนดห์รูๆ ครบทุกแบรนด ์รา้นหนงัสอื Kyobo Book Store ทีเ่ป็นรา้นจ าหน่ายหนงัสอืทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ด
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ในเกาหลใีตเ้ลย ไปจนถงึลานสเกต็น ้าแขง็ สนามไดรก์อลฟ์ สปา สวนุสนุก สวนสตัว ์คาราโอเกะ โรงภาพยนตร ์และ
สวนอาหารจากทัว่ทุกมุมโลก เรยีกไดว้า่มทีุกอยา่งเสรจ็สรรพเลยทเีดยีว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลงัจากนัน้ น าท่านถึง The bay 101 เป็นจุดทีม่คีาเฟ่ รา้นอาหาร และรา้นนัง่ชลิอยูห่ลายรา้น แต่ไฮไลทข์องทีน่ี่คอื
ววิตกึสงูทีแ่สงไฟของแต่ละหอ้งตกลงมาสะทอ้นกบัพืน้น ้าดา้นล่าง บอกเลยวา่สวยมากกกกก เลยท าใหท้ีน่ี่กลายเป็น
แลนดม์ารค์ส าหรบัใหห้นุ่มสาวมาถ่ายแสงสยีามค ่าคนืของเมอืงปซูาน โรแมนตกิสุด  

 
จากนัน้ น าท่านสู่ตลาด Haeundae Traditional Market เป็นถนนเลก็ๆ ทีม่รีา้นอาหารเปิดขายกนัตัง้แต่เชา้เรื่อยไป 
จนถงึเทีย่งคนื เสน่หข์องตลาดนี้เริม่เปิดตัง้แต่ 9 โมงเชา้ เรื่อยไปจนถงึ 4 ทุ่ม รา้นอาหารเชา้จะขายของทอด โอเดง้
เสยีบไม ้ขา้วห่อสาหร่าย และต๊อกโบก ีมที ัง้อาหารสด และรา้นอาหาร รอตอ้นรบันกัท่องเทีย่ว 
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อิสระอาหารเยน็ ให้ท่านได้เดินเล่น ช้อปป้ิง ตามอธัยาศยั 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว  พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั 
 

วนัท่ีห้า    ดิวต้ีฟรี - ฮงแด - คอสเมติกชอ็ป - ละลายเงินวอน - ไชน่าทาวน์ ปซูาน -  
          สนามบินสุวรรณภมิู 

เชา้    รบัประทานอาหารเช้า ท่ี ห้องอาหารโรงแรม(9)  พร้อมอ าลาท่ีพกั  
 
จากนัน้น าท่านรูจ้กัและเขา้ใจ สมนุไพรโสมเกาหลี ทีช่่วยเสรมิสรา้งความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด 
ช่วยท าใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละก าลงัโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด 
เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบยีนมรดกโลกโดยองคก์ารยเูนสโก 
 
น าท่านเลือกซ้ือสินค้าดิวต้ีฟรี Lotte Dutyfree  เพื่อใหค้นเดนิทางออกนอกประเทศ ไม่วา่จะเป็นชาวเกาหลี
หรอืนกัท่องเทีย่วไดเ้พลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง สนิคา้ปลอดภาษ ีและไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จาก
ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์กาหลยีอดนิยมทีช่าวเกาหล ีชาวจนี ชาวญี่ปุ่น และ ชาว
เอเชยีชื่นชอบ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการพฒันาเศรษฐกจิระดบัประเทศ อาทิ SULWHASOO , LANEIGE , 
SHISEIDO, SKII  และ กระเป๋าแบรนดด์งั MCM , LOUIS VUITTON, CHANEL 
 

อาหารกลางวนั (10) 
จาจงัเมียน หรอืบะหมีห่น้าด า ซึง่ไดร้บัความนิยมในเกาหลแีละเกอืบทุกรา้นอาหารจนีในเกาหล ี

 
น าท่าน เดนิเล่นไชน่าทาวน์เมอืงปซูาน Busan China Town หรอืทีรู่จ้กักนัวา่ถนนเซีย่งไฮ ้ก่อตัง้ขึน้ปี ค.ศ. 1884 ซึง่
เป็นปีทีม่กีารสรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งประเทศเกาหลแีละประเทศจนี โดยยกพืน้ทีบ่รเิวณนี้ใหเ้ป็นชุมชนของคนจนี มี
การสรา้งโรงเรยีนจนี และคณะกรรมการของชุมชนขึน้ทีน่ี่ดว้ย รวมทัง้ซุม้ประตทูางเขา้เอาไวด้ว้ย ไชน่าทาวน์ของ
เมอืงปซูานกจ็ะคลา้ยๆกบัทีป่ระเทศอื่นๆ คอืจะมรีา้นอาหารจนีเยอะแยะมากมาย ตลอดจนรา้นขายของจากประเทศ
จนี จงึเป็นอกีแหล่งท่องเทีย่วของเมอืงไปดว้ย 
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น าท่านถ่ายรปูท่ี สวนแดโจ (Daejeo Ecological Park เป็นสวนสาธารณะรมิแมน่ ้า Nakdong ทีเ่ป็นแหล่งพกัผ่อน
ชานเมอืงปซูานทีม่ไีฮไลทใ์นช่วงกลางเดอืนเมษายนของทุกปีทีจ่ะมกีารจดังานเทศกาล Yuchae ส าหรบัชมดอก 
เรปซดี หรอืดอก Canola สเีหลอืงอร่ามเตม็ไปหมดทัว่บรเิวณ โดยมกีารจดัซุม้และทางเดนิไปตามทุ่งดอกสเีหลอืงนี้ มี
ววิเป็นทัง้แม่น ้าและภเูขา อสิระใหท้่านไดถ่้ายรปู 
 

ได้เวลาสมควร น าท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ 

เสน้ทางบนิระหวา่งประเทศไทยและเกาหลใีชเ้วลาบนิประมาณ 5.40 ช.ม. 
(เวลาทีไ่ทยชา้กวา่เกาหลใีต ้2 ชัว่โมง) 

สายการบิน PUS-BKK เวลาออก เวลาถงึ 
Jeju Air 7C2251 20.30 00.10 

น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเครื่อง 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครื่อง 10 กโิลกรมั 
(ไม่มบีรกิารอาหารบนเครื่อง) 

23.59 น.      เดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภมิู โดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 
 

รายการเดนิทางครัง้นี้ขอเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม  เนื่องจากสภาวะอากาศ การเมอืง สายการบนิ การจราจร ช่วงฤดูกาล 
ช่วงเทศกาลของเมอืงต่างๆ  หรอืเหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมเป็นต้น บรษิัทฯ จะปรบัเปลี่ยนโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ลูกคา้เป็นส าคญั บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและไมส่ามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะ
เหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน การกระท าที่ส่อไปในทางผดิ
กฎหมาย  เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เทีย่วบางรายการ เป็นตน้  การ
บริการของรถประเภทน าเที่ยว คนขบัและเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้บรหิารเวลาของสถานที่ต่างๆ ตามความเหมาะสม เพื่อไม่ขดัต่อ
กฏหมายแรงงาน เรือ่งจ านวนชัว่โมงเวลาการขบัรถ ไมเ่กนิ 6-12 ชัว่โมงต่อวนั 

 
ขอขอบคุณทีม่าของภาพสวยๆจากสถานทีต่่างๆ ในกลูเกลิ 

และจากการท่องเทีย่วเกาหล ีภาพทัง้หมดทีแ่สดงใชเ้พือ่ประกอบความเขา้ใจในการน าเสนอ.. 
 

** ขอสงวนสิทธ์ิรบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีฉีดวคัซีนครบโดสแล้วเท่านัน้ ** 
** รบัจองเฉพาะลูกค้าท่ีเดินทางไป-กลบัพร้อมคณะเท่านัน้ ** 

 

 เอกสารท่ีต้องใช้ส าหรบัเตรียมตวัก่อนเดินทาง 
 พาสปอรต์ตวัจรงิ อายกุารใชง้านตอ้งเหลอืมากกวา่ 6 เดอืน 
 กรณีเดก็อายตุ ่ากวา่ 10 ปี / ตัง้ครรภ ์/ ผูส้งูอาย ุ65ปีขึน้ไป ท่ียงัไม่ได้ฉีดวคัซีน จะต้องเดินทางพร้อม
ผู้ปกครองท่ีฉีดวคัซีนครบ  
 เอกสารใบรบัรองทีไ่ดร้บัวคัซนีป้องกนัโควดิ 19 (Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม ) 
 เอกสาร E-Vaccine passport (International Vaccinated Certificate) (จากแอปหมอพร้อม)  
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 ขัน้ตอนก่อนเดินทางก่อนเข้าเกาหลี 
ส าหรบันกัท่องเทีย่วทีจ่ะเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ีจะตอ้งลงทะเบยีน 3 App ดงันี้ 
o ลงทะเบยีน K-ETA เพื่อไม่ตอ้งท าวซี่าเขา้เกาหล ี (ทวัรล์งทะเบยีนให ้ค่าบรกิาร 600 บาท)  
o ลงทะเบยีน Q-CODE เพื่อไม่ตอ้งกกัตวัทีเ่กาหล ี ( ทางทวัรล์งทะเบยีนให ้)  

 
อตัราค่าบริการ และเงื่อนไขรายการท่องเท่ียว 

 

วนัเดินทาง 5 วนั 3 คืน จ านวนคน/กรุป๊ ผูใ้หญ่ พกัเด่ียว 

3-7 เมษายน 66 20+1 29,500 6,900 
5-9 เมษายน 66 20+1 29,500 6,900 
11-15 เมษายน 66 20+1 33,500 7,900 
12-16 เมษายน 66 20+1 33,500 7,900 
13-17 เมษายน 66 20+1 33,500 7,900 

 

*** คา่ทปิคนขบัรถ หวัทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ ท่านละ 1,500 บาท/ทริป/ท่าน *** 
** ราคา INFANT (อายุไมถ่งึ 2 ปี บรบิูรณ์ ณ วนัเดนิทางกลบั) ท่านละ 5,400 บาท  

อตัราน้ีรวมรายการทวัรแ์ละตัว๋เครื่องบินแล้ว ** 
 

** บริษทัฯไมมี่นโยบายเกบ็ค่าประกนัการเดินทางอ่ืนๆ ในทุกกรณี  
นอกเหนือไปจากประกนัการเดินทางท่ีรวมอยู่ในรายการทวัรแ์ล้ว ** 

 

ราคาเดก็ทารก (อายตุ า่กว่า 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั) ราคาพิเศษ 5,400บาท* 
 *เดก็ทารกสามารถเดนิทางโดยนัง่บนหน้าตกัของผู้ใหญ่ (คุณพ่อหรอืคุณแม่) โดยอนุญาตให้เดก็ทารกหนึ่งคนต่อ
ผูใ้หญ่สองคนเทา่นัน้ และหา้มมใิหน้ ารถเขน็เดก็ หรอืทีน่ัง่ส าหรบัเดก็ขึน้บนเครื่องบนิ จ านวนเดก็ทารกต่อเทีย่วบนิถูก
จ ากดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบนิสามารถปฏเิสธการน าเดก็ทารกเดนิทางไปกบัท่าน ส่วนผู้จดั เราค านึงถึง
ความปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผู้เดนิทาง จดัหอ้งพกั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน+1เดก็ทารก   ทางทวัรไ์ม่มบีรกิาร
อาหารเดก็ทารก 
อตัราค่าบริการน้ีรวม   

1. ค่าตัว๋โดยสารเครื่องบนิไป-กลบั ชัน้ประหยดัพร้อมค่าภาษสีนามบนิทุกแห่งตามรายการทวัรข์า้งต้น  (ตัว๋กรุ๊ป

ไม่สามารถUpgradeทีน่ัง่เป็น Business Classได ้และตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มตัว๋กรุ๊ปเท่านัน้ไม่สามารถเลือ่นวนัได)้  

2. ค่าทีพ่กัหอ้งละ 2-3 ท่าน ตามโรงแรมทีร่ะบุไวใ้นรายการหรอื ระดบัใกลเ้คยีงกนั  

3. ค่าอาหาร ค่าเขา้ชม และ ค่ายานพาหนะทุกชนิด ตามทีร่ะบุไวใ้นรายการทวัรข์า้งตน้  
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4. ค่าน ้าหนักกระเป๋าสายการบิน JEJU AIR สมัภาระโหลดใต้ท้องเครื่อง ไม่เกิน 15 กิโลกรมั(1ช้ิน) ถือขึ้น

เครื่องได้ 10 กิโลกรมั และค่าประกนัวนิาศภยัเครื่องบนิตามเงื่อนไขของแต่ละสายการบนิทีม่กีารเรยีกเกบ็ และกรณี

สมัภาระเกนิท่านตอ้งเสยีค่าปรบัตามทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็  

5. การประกนัการเดินทาง บรษิัทฯได้จดัท าแผนประกนัภยัการเดนิทางส าหรบัผู้เดนิทางไปต่างประเทศ กบั 

Allianz Travel แบบแผนประกนัภยั Group tour โดยแผนประกนัจะครอบคลุมการรกัษากรณีลูกค้าตดิเชื้อโควดิ-19 

หรอือุบตัเิหตุต่างๆ ซึ่งเกดิขึน้ภายในวนัเดนิทาง และลูกค้าต้องท าการรกัษาในโรงพยาบาลที่ประกนัครอบคลุมการ

รกัษาเท่านัน้ (เขา้รบัรกัษาในรปูแบบอื่นๆประกนัจะไม่ครอบคลุม) (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม)์ 

6. ค่าภาษสีนามบนิ และค่าภาษนี ้ามนัตามรายการทวัร ์

7. ค่ารถปรบัอากาศน าเทีย่วตามระบุไวใ้นรายการ พรอ้มคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตให้คนขบัรถเกนิ 12 ช.

ม./วนั) 

8.  

อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม  

1. ค่าท าหนงัสอืเดนิทางไทย และเอกสารต่างดา้วต่างๆ  

2. ค่าใชจ้่ายอื่นๆ ทีน่อกเหนือจากรายการระบุ อาทเิช่น ค่าอาหาร เครื่องดื่ม ค่าซกัรดี ค่าโทรศพัท ์เป็นตน้  

3. ค่าภาษทีุกรายการคดิจากยอดบรกิาร, ค่าภาษเีดนิทาง (ถ้ามกีารเรยีกเกบ็)  

4. ค่าภาษีน ้ามนัที่สายการบนิเรยีกเก็บเพิ่มภายหลงัจากทางบรษิัทฯได้ออกตัว๋เครื่องบิน และได้ท าการขาย

โปรแกรมไปแลว้ 

5. ไม่รวมลงทะเบยีน KETA ค่าบรกิาร 600 บาท 

6. ลงทะเบยีน Q Code 

7. ค่า Vat 7% และ ค่าภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 

8. ค่าพนกังานยกกระเป๋าทีโ่รงแรม 

9. ค่าธรรมเนียม ทปิไกด์ท้องถิน่ และทปิพนกังานคนขบัรถ ท่านละ 50,000 วอน หรอื 1,500 บาท/ท่าน ต่อทริ

ปต่อผูเ้ดนิทาง (โปรดช าระเตม็จ านวน ขออนุญาตเกบ็ที่สนามบนิ) ส าหรบัทปิหวัหน้าทวัรแ์ล้วแต่ความพงึพอใจชอง

ลกูคา้ 

10. ค่าธรรมเนียมการลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) โดยช าระเพิม่ท่านละ 600
บาท (ไม่สามารถคนืเงนิไดทุ้กกรณี) (บรษิทัด าเนินการให ้ลงให ้2 ครัง้) 
 

*ส าคญัโปรดอ่าน ราคาและเงื่อนไขในการจองทวัร ์

► ทางบริษทัฯ ขอรบัมดัจ า 10,000 บาท ส าหรบัการจองนับตัง้แต่วนัจองภายใน 3 วนั 

 กรุณาส่งส าเนาหน้าพาสปอรต์ และเอกสารรบัรองการฉีดวคัซนีครบถ้วน Vaccinated Certificate และ International 

Vaccinated Certificate (จากแอปหมอพรอ้ม) พรอ้มเอกสารช าระมดัจ าค่าทวัร ์

- ค่าทวัร์ส่วนที่เหลอืช าระ 25 วนัก่อนออกเดนิทาง กรณีบรษิทัฯจ าเป็นต้องออกตัว๋ก่อนท่านจ าเป็นตอ้งช าระค่าทวัร์

ส่วนทีเ่หลอืตามทีบ่รษิทัก าหนดแจง้เท่านัน้ 
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-กรณีจองทวัร ์14 - 21 ก่อนวนัเดินทาง และยงัไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวน และ

หากก่อนวนัเดินทาง 14 วนั ไม่สามารถแสดงผล K-ETA ผ่านและมีความประสงคย์กเลิกการเดินทาง บริษทัฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิเกบ็ค่ายกเลิก 10,000 บาท  

-กรณีจองทวัร ์7-14 ก่อนวนัเดินทางและยงัไม่ได้ลงทะเบียน K-ETA จะต้องช าระค่าทวัรเ์ตม็จ านวนและบริษทั
ฯ สงวนสิทธ์ิคืนค่าทวัรท์ุกกรณี 
เมื่อเจา้หน้าที่ไดร้บัขอ้มูลพรอ้มเงนิช าระแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะจดัการน ารายชื่อพรอ้มขอ้มลูทัง้หมดไปท าการจองสว่นเกีย่วขอ้งต่างๆ  

(ไมส่ามารถปรบัเปลีย่นชือ่นามสกลุและผูเ้ดนิทางได)้ 

 

**ส าคญั** ส าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดนิทาง (จะตอ้งมอีายุเหลอืมากกวา่ 6 เดอืนก่อนหมดอายนุับจากวนัเดนิทางไป -

กลบัและจ านวนหน้าหนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอืวา่งส าหรบัตดิวซี่าไม่ต ่ากวา่ 3หน้า) **กรุณาตรวจสอบก่อนส่งใหบ้รษิทั

มฉิะนัน้ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบกรณีพาสปอรต์หมดอาย ุ** กรุณาส่งพรอ้มพรอ้มหลกัฐานการโอนเงนิมดัจ า 

 

 ราคาส าหรบั 20 ท่านข้ึนไป การนัตีออกเดินทางพร้อมหวัหน้าทวัร ์
 หากต ่ากว่าก าหนด ต้องมกีารเปลี่ยนแปลงราคา  หากผู้เดนิทางทุกท่านยนิดทีี่จะช าระค่าบรกิารเพิม่เพื่อให้คณะ
เดนิทางได ้ทางเรายนิดทีีจ่ะประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค์ 
 สงวนสทิธิใ์นการปรบัเปลีย่นราคาเพิม่ หากมกีารปรบัขึ้นของภาษีน ้ามนัหรอืภาษีใดๆ จากสายการบนิ คดิอตัรา ณ วนัที ่
07/09/22 
*สงวนสทิธใินเรื่องเทีย่วบนิและตารางบนิ ราคา และ รายการ เปลีย่นแปลงหรอืสบัเปลีย่นได ้ โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

 

*กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลกิเที่ยวบิน มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพจิารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่
นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภยัเป็นต้น )  โปรดเข้าใจและ
รบัทราบวา่  ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี 
 
ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทวัรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น ลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลกิการเดนิทาง

กะทนัหนั ทางสายการบนิเรยีกทีน่ัง่คนืด้วยเหตุผลของสายการบนิ ฯลฯ ทางผู้จดัจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคา

และช่วงเวลาใกลเ้คยีงกนัทดแทน ขอใหล้กูค้าตระหนกัดวีา่เหตุการณ์ดงักล่าวถอืเป็นเหตุสุดวสิยัและเชื่อมัน่ว่าผูจ้ดัได้

พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลกูค้าจะไม่ยกเหตุขอ้นี้มาเป็นขอ้เรยีกร้องใดๆ กบับรษิทัฯ  หากลกูคา้ประสงค์

รบัเงนิคนื ทางบรษิทัฯ ยนิดคีนืเงนิ 

 

 

ตัว๋เครื่องบนิส าหรบัหมู่คณะ 

**ตัว๋เครื่องบนิหมู่คณะ ไม่สามารถล๊อกที่นัง่ได้ ที่นัง่ที่ได้อาจจะไม่ได้นัง่ตดิกนั และไม่สามารถเลือกแถวที่นัง่บน

เครื่องบนิได ้ซึง่เป็นไปตามระบบสุ่มภายในเงื่อนไขของสายการบนิดงักล่าว 
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การเชค็อนิตัว๋เดนิทางทีเ่คาน์เตอรส์ายการบนิ  เงื่อนไข 
 เคาน์เตอรเ์ชค็อนิจะเปิดให้บรกิารก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บรกิารก่อนเวลา
ออกเดนิทาง  (90) นาท ี ผู้โดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการให้เรยีบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว ้ทัง้นี้ไม่วา่ในกรณี
ใดๆ  สายการบนิสงวนสทิธใินการปฏเิสธการเดนิทาง โดยไม่มกีารคนืเงนิค่า โดยสารทีท่่านไดช้ าระไปแลว้  
 ไม่แสดงตนหรอืยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบนิ 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถ้วนและถูกตอ้ง (เอกสารการเดนิทางที่ช ารุดไม่สมบรูณ์จดัว่าเป็นเอกสารที่
ไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรบัท่านตอ้งมตีราอนุญาตเดนิทางเขา้หรอืออกนอกประเทศ (วซี่า) ซึ่งจ าเป็นต่อการเดนิทางไปยงัสถานที่
ต่างๆ   หรอื  เอกสารการเจง้เขา้แจง้ออก   หรอื  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
 กระท าการประทุษรา้ยแก่พนกังานของสายการบนิ หรอืก่อให้เกดิความวุน่วาย ณ เคาน์เตอรข์องสายการบนิ 
หรอืดหูมิน่ เหยยีดหยามพนกังานของสายการบนิไม่วา่โดยการกระท าหรอืโดยวาจา 
 หากรฐับาลหรอืหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตใหท้่านเดนิทางหรอืขึน้เครื่องบนิ 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการที่เป็น
อนัตรายอย่างเห็นได้ชดัในทางการแพทย์ และ/หรอื  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดนิทางโดย
เหตุผลทางการแพทย ์หรอืเงื่อนไขทางการแพทยข์องท่านอาจก่อใหเ้กดิอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื่น 
 

 

เงื่อนไขการยกเลิก 

เน่ืองจากเป็นราคาโปรโมชัน่ และ ซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขกบัทางสายการบินและทางผู้จดัปลายทางเกาหลี จึง
ไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าบริการทัง้หมดไม่ว่ากรณีใดใด  

*กรณีมเีหตุยกเลกิทวัร ์โดยไม่ใช่ความผดิของบรษิทัทวัร ์คนืเงนิค่าทวัรโ์ดยหกัค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ* (ถ้าม)ี 
*ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
การคืนเงินทุกกรณี ผู้มชีื่อในเอกสารการจอง จะต้องอเีมลล์ หรอืเดนิทางมาเซน็เอกสารการขอรบัเงนิคืนที่ท าการ

ของผูจ้ดัอยา่งใดอยา่งหนึ่งเพื่อท าเรื่องขอรบัเงนิค่าบรกิารคนื โดยแนบหนงัสอืมอบอ านาจพรอ้มหลกัฐานประกอบการ

มอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิค่าบรกิารต่างๆ  และหน้าสมุดบญัชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถ้วน   

- กรณีลกูคา้ถูกกรมแรงงานไทยไม่อนุญาตใหเ้ดนิทางออกนอกประเทศไทย หรอื เจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง
เกาหล ี( ต.ม เกาหล ี) ปฎเิสธการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหล ี เนื่องดว้ยดุลพนิิจของเจา้หน้าที ่ทางบรษิทัฯ ไม่
สามารถคนืค่าทวัรไ์ด ้เนื่องจากค่าใชจ้่ายต่างๆมกีารจ่ายขาดไปหมดแลว้  
 *ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้จรงิ เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เครื่องบนิ โรงแรม ค่าวซี่า และค่าใชจ้่ายจ าเป็นอื่นๆ 
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ตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

 จดัให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านัน้  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่

สมคัรมาร่วมทวัรเ์พยีงเพื่อการใชต้ัว๋เครื่องบินและทีพ่กัในราคาพเิศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไมร่วมทวัรใ์นบางวนั ทาง

บริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 250USD  (ก่อนซื้อทวัร ์จะต้องแจ้งความประสงคท์ี่เป็นจรงิ เพื่อทางผูจ้ดัจะ

ไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม)   หมายเหต ุหากการไปพบเพื่อนหรอืญาตหิรอืไปตดิต่อธุรกจิหรอืท่องเทีย่วอิสระ ท าหลงัจากทีร่ายการ

เสรจ็สิน้ในแต่ละวนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุทีท่างผูจ้ดั จะตดัการใหบ้รกิารท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสทิธิใ์นการขายหรอืไมข่ายใหแ้กท่่านทีต่อ้งใชร้ถเขน็ หรอื มโีรคประจ าตวับางอย่าง หรอื ทอ้งอ่อนหรอืทอ้งแกม่าก 
หรอื มเีดก็อายุ 1-2 ปี หรอื คนพิการ หรอื พระภกิษุสงฆ์ หรอื นักบวช (กอ่นซื้อทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเรา
ค านึงถงึความปลอดภยัและเพื่อสรา้งความสขุแกค่ณะผูเ้ดนิทาง)   
 ขอสงวนสทิธิไ์ม่รบัท่านผูเ้ดนิทางที่มคีวามประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปท างาน หรอืเพื่อการอื่นใดอนัมใิช่

การท่องเทีย่ว  

 การเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วในทุกการเดนิทางอาจเกดิการเปลีย่นแปลง  ดงันี้ รายการท่องเทีย่ว เมนูอาหาร โรงแรม

ที่พกั รถทวัร์ในแต่ละวนัที่ได้จดัเตรยีมไว ้(ทัง้ช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจรงิ) ขอสงวนสทิธิ ใ์นการเปลี่ยนแปลงหรอื

ปรบัปรงุ  โดยพยายามทีจ่ะตามรายการสรปุใหต้รงมากทีส่ดุ หรอืในระดบั หรอืในคณุภาพทีใ่กลก้นัมากทีส่ดุ 

 ขอสงวนสทิธิป์ฏเิสธความรบัผดิชอบค่าเสยีหายที่เกดิกบัชวีติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบตัิเหตุ
ต่างๆ  สูญหายในทรพัย์สนิหรอือย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตัิ  และอื่นๆ ทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอื
ทางออ้ม  
 กรณีเกดิความผดิพลาดจากตวัแทนหรอืหน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบรกิารจากสายการ
บนิ ( ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเที่ยวบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ มกีารยุบเที่ยวบนิรวมกนั ตารางการการ
เดนิทางมกีารเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบนิพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรอืเหตุผลเชงิพาณิชย์ 
หรอืเหตุผลทางดา้นความปลอดภยัเป็นต้น  โดยจะปฏบิตัิตามเงือ่นไขและขอ้จ ากดัความรบัผดิชอบของแต่ละสายการบนิ )  บรษิทั
ขนส่ง  รถโดยสาร  เรอืบรกิาร หรอื หน่วยงานที่ให้บรกิาร  ที่จะส่งผลท าให้เสยีเวลาหรอืยกเลิกรายการท่องเที่ยวทวัร์บางรายการ
หรอืทัง้หมด  ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทัง้สิ้น ทัง้คา่เสยีเวลา  ค่าเสยีโอกาส ค่าเสยีความรูส้กึ และ
คา่ใชจ้่ายทีบ่รษิทัจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสดุความสามารถทีจ่ะประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สูงสดุแก่
ลูกคา้ แต่จะไมค่นืเงนิ  
 มคัคเุทศก ์พนกังานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้สิน้แทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้
มอี านาจของผูจ้ดัก ากบัเท่านัน้     
 ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการช าระคา่ทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบั
ตวัแทนต่างๆ เช่น ไมผ่่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมอืง-ออกเมอืง กรมแรงงาน  การกระท าทีส่่อไปในทางผดิกฎหมาย การ
หลบหนี เขา้ออกเมอืง เอกสารเดนิทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏเิสธในกรณีอื่นๆ    ไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ 
เป็นตน้ 
 ขอความรว่มมอืในเรือ่งความประพฤตขิองคนเดนิทางหากผูจ้ดัหรอืตวัแทนของประเทศทีท่่านไดเ้ดนิทางมา เดนิทางไปสู ่
หรอืเดนิทางผ่าน  เห็นว่าผูโ้ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกดิอนัตรายต่อผูเ้ดนิทางอื่นๆ หรอืทรพัย์สนิ หรอืขดัขวางการปฏบิตัิ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตวัแทน) หรอืไม่ปฏบิตัติามค าชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อ
ป้องกนัไมใ่หค้วามประพฤตดิงักล่าวด าเนินต่อไป ซึง่รวมไปถงึการยบัยัง้ และปฏเิสธใหบ้รกิาร 
 การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นสว่นหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่ง
เป็นแหล่งชอ้ปป้ิงทีค่นไทยชืน่ชอบ   โปรแกรมทวัร์อาจจะมกีารรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานที่ต่างๆ โดยการเลอืกซื้อของทุกอย่าง
เป็นเรือ่งการตดัสนิใจสว่นตวัเสมอ  และ ทางผูจ้ดัขอสงวนสทิธิไ์มร่บัผดิชอบทุกการซื้อของท่าน 
 กระเป๋าลูกคา้ต้องยอมรบัในความเสีย่งของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกนัเพิ่ม เกีย่วกบัสมัภาระ
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กระเป๋า เพราะสายการบนิมกี าหนดการจ ากดัความรบัผดิชอบต่อสมัภาระ) ทางทวัรจ์ะไม่รบัผดิชอบต่อความเสยีหาย สญูหาย ล่าชา้ 
อุบตัเิหตุ ทีเ่กดิจากกรณีใดๆ ทัง้สิน้  ซึ่งลูกคา้ต้องเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรอื หวัหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะ
พยายามในการดแูลและระวงัเรื่องสมัภาระกระเป๋าเดนิทางลูกคา้ ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏบิตัติามขอ้ก าหนดและเงือ่นไขการเดนิทางนี้
ทุกประการและในกรณีมขีอ้พพิาท ใหถ้อืค าตดัสนิของผูจ้ดัเป็นทีส่ ิน้สดุ 

 
** ก่อนตดัสินใจจองทวัรค์วรอ่านเงื่อนไขการเดินทางและรายการทวัรอ์ย่างละเอียดทุกหน้าอย่างถ่องแท้แล้ว

จึงมดัจ าเพ่ือประโยชน์ของท่านเอง ทางบริษทัฯ จะถือว่า ท่านรบัทราบและยอมรบัในเงื่อนไขต่างๆ ของ
บริษทัฯ ท่ีได้ระบใุนรายการทวัรท์ัง้หมด** 

 

**ลงทะเบียนในครบ 2 ขัน้ตอนก่อนเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้** 
 ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียน K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) ผู้จดัลงทะเบียนให้ 
 ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q-CODE  
 

เอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA  เฉพาะพาสสปอตไ์ทยเท่านัน้!! 
ผู้เดินทางเข้าประเทศเกาหลีจะต้องได้รบัวคัซีนครบโดสแล้ว  
ผู้เดินทางต้องได้รบัวคัซีนท่ีรบัรองโดย WHO 2 เขม็ ครบโดสไปแล้ว 14 วนั (สามารถเดินทางได้ในวนัท่ี 15) 
แต่ไม่เกิน 180 วนั (1 เขม็ส าหรบัผู้ท่ีได้รบัวคัซีน Johnson & Johnson) หรือผู้ท่ีได้รบัวคัซีน 3 เขม็ ** Pfizer, 
Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson, Novavax, Sinopharm(Beijing), Sinovac, Covishield, 
Covaxin, Covovax สามารถเข้าไปท่องเท่ียวเกาหลีใต้ได้ **ผู้ท่ีได้รบัการฉีดวคัซีนสองชนิดท่ีแตกต่างกนัจะ
ถือว่าได้รบัการฉีดวคัซีนครบถ้วน** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เตรียมพาสปอรต์และรปูถา่ย เพื่อลงระบบ K-ETA 
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ตวัอย่างการแสกนหน้าส าเนาพาสปอรต์ ตวัอย่างการแสกนรปูถ่ายสีฉากหลงัเป็นสี

ขาว 

 
 

อา้งองิขอ้มูลภาพจาก  www.k-eta.go.kr 

ก่อนเดินทางออกจากประเทศไทย  
ขัน้ตอนท่ี 1 ลงทะเบียนผ่านระบบ K-ETA (Korea Electronic Travel Authorization) (ทางผู้จดัด าเนินการ
ลงทะเบียนให้) ผู้เดินทางน าส่งเอกสารประกอบการลงทะเบียน K-ETA **  ทัง้น้ีจะต้องท าการส่งข้อมลูข้อ 1-3 
มาให้ทางบริษัทเพ่ือท าการลงทะเบียน K-ETA อย่างน้อย 30 วนัก่อนการเดินทาง (แนะน า) ถึงแม้ว่าระบบ
จะแจ้งว่าล่วงหน้า 24 ชัว่โมง ** 
1. ส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง (หน้าแรกท่ีมีรปู) ชดัเจน โดยสแกนไฟส์เป็นรปูภาพ (รปูถ่ายจากมือถือไม่
สามารถใช้ได้) มีอายุการใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทางกลบั และมีหน้าว่างไม่ต า่กว่า 2 
หน้า 
2. รปูถ่ายสีฉากหลงัเป็นสีขาวเท่านัน้ ขนาด 1.5 x 2 น้ิว ถ่ายมาแล้วไม่เกิน 3 เดือน โดยสแกนไฟสเ์ป็น
รปูภาพ หน้าตรง เปิดหน้าผาก  เปิดใบห ู ไม่สวมใส่เครื่องประดบั  ไม่ใส่เสื้อสีขาวถ่ายรปู  ไม่สวมแว่นตา 
3. น าส่งแบบสอบถามข้อมลูเพ่ือการกรอกลงทะเบียน K-ETA ตามความเป็นจริง และกอรกข้อมลูทุกข้อ
โดยละเอียด 
4. ส าเนาสติูบตัร  เฉพาะผู้เดินทางอายตุ า่กว่า 18 ปี 
 

หมายเหตุ:  กรณีผู้เดนิทางมลีงทะเบยีนอนุมตัใินระบบ K-ETA และยงัมผีลบงัคบัใช้ได้อยู่ (ปกต ิ2 ปี ทุกครัง้ที่เดนิ
ทางเขา้เกาหล ีตอ้งท าการเปลี่ยนทีอ่ยู่หรอืจุดประสงคก์ารเขา้ โดยแก้ไขในระบบ K-ETA ตรงแก้ไขขอ้มลู )  หากท่าน
มกีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูเดมิ เช่น ชื่อ นามสกุล เลขทีห่นงัสอืเดนิทาง เป็นตน้ ท่านจะตอ้งด าเนินการลงใหม่ในระบบ  
K-ETA ก่อนการเดนิทาง พรอ้มเสยีค่าธรรมเนียม ผูจ้ดัจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายหรอืค่าเสยีหายใด หากท่านถูกปฎเิส
ธการออกบตัรโดยสารหรอืการเขา้ประเทศเกาหลใีต้ 
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ขัน้ตอนท่ี 2 ลงทะเบียน Q CODE (Quarantine Covid19 Defense)  
1. เอกสารร ับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน มากกว่า 14 วันเดินทาง Vaccinated Certificate และ 
International Vaccinated Certificate)   
2. ผู้เดินทางจ าเป็นต้องตรวจยืนยนัว่าไม่เป็นโรค COVID-19 ด้วยวิธี แบบ Antigen Test Kit (ATK) เป็น
เวลาไม่เกิน 24 ชม. ก่อนเดินทางถึงเกาหลี จากหน่วยงานท่ีรองรบัเท่านัน้ โดยในเอกสารใบรบัรองผลการ
ตรวจ (ภาษาองักฤษ) ต้องระบุ ช่ือ-นามสกลุ วนัเดือนปีเกิด ท่ีตรงตามหน้าพาสปอรต์ (ห้ามผิดแม้แต่หน่ึง
ตวัอกัษรหรือตวัเลข) ในการยืนยนัผล โดยระบวุ่า “NEGATIVE” หรือ “NOT DETECTED” เท่านัน้ ถ้าเอกสาร
ระบวุ่า “INVALID” ไม่สามารถใช้ได้  และน ามาใช้ในการเช็คอินบตัรโดยสารเครื่องบิน ณ เคาท์เตอรส์ายการ
บิน 
3. เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี / ตัง้ครรภ์ / ผู้สูงอายุ 65 ปีขึ้นไป ท่ียงัไม่ได้รบัการฉีดวคัซีน จะต้องเดินทาง
พร้อมผู้ปกครองท่ีฉีดวคัซีนครบ และต้องมีใบรบัรองผลตรวจเช่ือ COVID-19 แบบ Antigen Test Kit (ATK) 
เป็นเวลาไม่เกิน 24 ชม.  
4. ผู้ท่ีเคยได้รบัเช้ือ COVID-19 และหายจากโควิดแล้ว จะต้องมีเอกสารใบรบัรองท่ีระบุผลว่าไม่พบเช้ือ 
COVID-19 และใบรบัรองต้องมีอายไุม่เกิน 6 เดือน (นับตัง้แต่วนัท่ีออกจากโรงพยาบาลจนถึง ณ วนัเดินทาง) 
โดยเอกสารต้องเป็นภาษาองักฤษ 
 

**ทัง้น้ีผูเ้ดินทางจะต้องท าการส่งข้อมูลข้อ 1 มาให้ทางบริษทั 
ในรปูแบบไฟส ์PDF 14 วนัก่อนเดินทาง 

และข้อ 2 มาให้ทางบริษทัในรปูแบบไฟส ์PDF เพื่อท าการลงทะเบียน Q CODE 24 ชัว่โมง 
ก่อนการเดินทาง** 

 
 

หมายเหต ุ :   เงื่อนไขและข้อปฏิบติัเก่ียวกบัการกกัตวัและการตรวจหาเช้ือโควิด-19 ของประเทศไทยและ
สาธารณรฐัเกาหลี สามารถปรบัเปล่ียนได้ตามสถานการณ์ ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัหน่วยงานของแต่ละประเทศ ทาง
บริษทัฯจะแจ้งให้ทราบเป็นระยะ 
 
 

**หากมีประวติัการเดินทางต่างประเทศ หรือติดเช้ือโควิคและหายแล้ว โปรดแจ้งก่อนจอง เพ่ือเชค็เงื่อนไข* 
 
 
 
 
 
 

 

ข้อมลูส าคญัเก่ียวกบัการยื่นลงทะเบียน K-ETA ท่ีท่านควรทราบ 
1. หลงัจากท าการยื่นลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว ผลการลงทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 แบบดงัน้ี 
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        แบบท่ี 1 Approved หมายถึง ผา่นการลงทะเบียน (มีอายุการใช้งานได้ 2 ปี ไม่จ ากดัจ านวนครัง้ โดยแต่ละครัง้พ านักได้
ไม่เกิน 90 วนั) แบบท่ี 2 Not Approved or Disapproved หมายถึง ไม่ผา่นการลงทะเบียน ไม่สามารถออกเดินทางได้ตัง้แต่
ประเทศต้นทาง  
2. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าธรรมเนียมในการลงทะเบียน เน่ืองจากการพิจารณาเป็นไปตามเงื่อนไขหรือ
กฏหมายของประเทศนัน้ๆ โดยทางทีมเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมืองเป็นผูต้ดัสินชี้ขาด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 
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แบบสอบถามข้อมูลเพ่ือการกรอกลงทะเบียน K-ETA 
ทุกท่านกรุณากรอกขอ้มลูทุกขอ้โดยละเอยีดและเป็นจรงิ 

ท่านเคยมปีระวตั ิท าผดิกฎหมายในเกาหลมีัย้ค่ะ⚠️ถา้เคย ! โปรดอยา่สมคัรลงระบบทะเบยีน K-ETA 
โปรดทราบ ! การลงทะเบยีนของอนุมตัเิขา้เกาหลผี่านระบบ K-ETA เป็นเพยีงแค่ตรวจสอบขอ้มลูเบือ้งตน้ในการขอ

เขา้เกาหล ี
ไม่ไดก้ารการนัตยีนืยนัการเขา้ประเทศเกาหลใีตไ้ด ้100% ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัดุลยพนิิจของตม.เกาหลเีมื่อเดนิทางถงึ

ประเทศเกาหลใีต ้
 

ท่านถอืสญัชาตอิื่นเพิม่เตมิ นอกจากสญัชาตไิทยหรอืไม ่         ใช่         ไมใ่ช่  ถ้าใช ้โปรดระบุสญัชาต ิ

........................................ 
 

1. ชื่อ-นามสกุล (ปัจจุบนั พรอ้มค าน าหน้านาม) ตามหน้าหนงัสอืเดนิทาง (ภาษาองักฤษ) 

.............................................................................................................................................................. 

2. วนั-เดอืน-ปี เกดิ ...................................................... 3.  เพศ             ชาย           หญงิ 

4. สถานภาพ   โสด     สมรส         หยา่         หมา้ย          แยกกนัอยู ่         มบุีตรร่วมกนั 

5. เบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื (ไทย) ........................................ *หากไม่มเีบอรโ์ทรศพัทม์อืถอื โปรดระบุเบอรม์อืถอืที่

สะดวก 

6. อเีมล.์........................................................................................... 

7. อาชพีปัจจุบนั โปรดระบุอาชพีอยา่งชดัเจน เช่น เจา้ของบรษิทั ผูบ้รหิาร นกัเรยีน พนกังาน แม่บา้น 

เกษยีณอาย ุอาชพีอสิระ ศลิปิน ดารา นกัรอ้ง เทรดเดอร ์กรรมการบรษิทั ผูจ้ดัการ ขา้ราชการ 

.............................................. 

8. เงนิเดอืน โปรดเลอืก        ต ่ากวา่ 200$        200-700$        700-1,300$        1,300-2,100$        

2,100$ 

9. ชื่อบรษิทัทีท่ างาน โปรดระบุอยา่งชดัเจน 

.................................................................................................................................. 

10. เบอรโ์ทรทีท่ างาน (จ าเป็น) ………………….............................................. 

11. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศเกาหลใีต้              ไม่เคย           เคย ......................... ครัง้ 

จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ           ท่องเทีย่ว         อืน่ๆ (โปรดระบุ) 

................................................................................... 

12. ขอ้มลูการเดนิทางไปยงัประเทศอื่นๆ ทีไ่มใ่ช่ประเทศเกาหล ีในช่วง 5 ปีทีผ่่านมา            ไม่เคย 

             เคย ..................... ครัง้ ประเทศ (กรณหีลายประเทศ) ประเทศทีเ่ดนิทางล่าสุด

................................................... 
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      จุดประสงคใ์นการเดนิทางเพื่อ

........................................................................................................................................ 

13. มผีูเ้ดนิทางเขา้เกาหลดีว้ยหรอืไม่             ไม่ม ี

             ม ีจ านวน............. ท่าน  โปรดระบุชื่อ-นามสกุล และ วนัเดอืนปีเกดิ (สงูสุด 9 ท่าน) 
 

............................................................................................................................. ...............................

.. 

............................................................................................................................................................

.. 

**ส าคญั!! บรษิทัฯ จะลงทะเบยีนตามขอ้มูลและเอกสารทีผู่เ้ดนิทางส่งมาและระบุแจง้เท่านัน้ หากผู้เดนิทางแจง้ขอ้มูล
ผดิพลาดหรอืบดิเบอืนจากขอ้เทจ็จรงิ ถือเป็นเรื่องตอ้งหา้ม ซึง่อาจส่งผลต่อการลงโทษและการอนุมตัเิดนิทางเขา้เมอืง 
ตามกฎหมายและระเบยีบการของสาธารณรฐัเกาหลใีต ้บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิจ์ะไม่รบัผดิชอบทุกกรณี 
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