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 (หมายเหต ุ: เวลาในการนัดหมาย ขึน้อยู่กบัเที่ยวบินที่ได้ในวนัเดินทาง) คณะพร้อมกนัที่สนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 

พบกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอําานวยความสะดวกแด่ท่าน อยู่บริเวณแถว ___ สายการบิน ___ ประตทูางเข้าที_่__ 

วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาสวุรรณภมู ิ     

2 
กิมแฮ (ปซูาน) – หมู่บ้านวฒันธรรมกมัชอน – ปซูานทาวเวอร์ – ซงโด
สกายวอร์ค – เมืองแดก ู

 √ √ 
ที่พกั Daegu Prins Hotel หรือเทียบเท่า
เทียบเท่า 

3 
หมู่บ้านมาบิจอง – อพัซาน พาร์ค+เคเบิล้คาร์ – ถนนศิลปิน คิมกวาง
ซอก – สวนสนกุ E-World 

√ √ √ 
ที่พกั Daegu Prins Hotel หรือเทียบเท่า
เทียบเท่า 

4 
เมืองปซูาน – โบสถ์คริสต์จกุซอง– วดัแฮดงยงกงุซา – ช้อปปิง้นัมโพดง 
–  The Party Buffet 

√ √ √ ที่พกั Crown Harbor Hotel หรือเทียบเท่า 

5 
ชายหาดแฮอึนแด – ดิวตีฟ้รี – ช้อปปิ้งใต้ดินชอมยอน – ซุปเปอร์มาเก็ต - 
สนามบิน – กรุงเทพฯ √ √   

√ ครบ 15 ท่าน ออกเดินทางแน่นอน        √ บริษัทเดียวในไทยรับรางวลัคณุภาพจาก Seoul City 2 ปี ซ้อน 
√ สายการบินประจําชาติ บริการ Full Service       √ guide license 
√ รถโค้ชใหม่ สะอาด คนขับมีมาตรฐาน       √ รวมทิปไกด์ และคนขับรถ ไม่ขายภาพระหว่างทริป 
 

 

ภาพรวมโปรแกรม 

 เร่ิมต้น 34,500.- /ท่าน 

สถานที่เที่ยวไฮไลท์แถมที่เที่ยวใหม่สอดแทรก 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาสุวรรณภูมิ 



 

 

 ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ด้วยเที่ยวบินที_่__ 

 

 

 เดินทางถงึสนามบินกิมแฮ เมืองปซูาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบั เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) 

 นําคณะเดินทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมกมัชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini” (ซานโตริน่ีเกาหลี) โดยชื่อเรียกนี ้มาจาก

ลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บ้านวฒันธรรมกมัชอน หมู่บ้านที่ตัง้อยู่บนเนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสนัสดใส ในอดีตหมู่บ้านนีเ้คยเป็นที่อยู่อาศยัของของผู้ ลีภ้ยั

สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเที่ยว มีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึน้ โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านกมัชอน ให้มีสี

สนัโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพตามกําแพง และตวับ้าน ให้ดสูดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลงัเปลี่ยนเป็นสตดูิโอ และแกลลอร่ี บางจดุก็เป็นร้านขายสินค้า ทัง้

สินค้าพืน้เมือง สินค้าสมยัใหม่ รวมไปถงึร้านกาแฟ และได้โด่งดงัจากซีร่ีส์เร่ือง Running Man ที่มาถ่ายทําที่น่ี จงึทําให้หมู่บ้านวฒันธรรมกมัชอนแห่งนีเ้ป็นที่รู้จกั 

มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกนัมาก 

 

 

 

 

 

 พาท่านขึน้ชมบรรยากาศด้านบนของ ปซูานทาวเวอร์ (Busan Tower) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยนีส้งูประมาณ

120 เมตร ถือเป็น Landmark สําคญัของเมือง สําหรับชัน้แรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดิมของเกาหลี เช่น พวงกญุแจ, 

เคร่ืองปัน้ดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่น่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทัง้ชาวเกาหลี และนักท่องเที่ยวต่างชาต ิคู่รักส่วนมากจะเตรียมกญุแจมา

คล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกญุแจที่น่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป ส่วนด้านบนสดุของหอคอยเป็นจดุสําหรับ

ชมวิวทิวทศัน์ของเมืองปซูานแบบพาโนราม่า 360 องศา 

 รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร เมน ูโอซมับูลโกก ิมาจากเนือ้หมนํูามาหัน่สไลด์บางๆ ผดักบั ปลาหมกึ หมกัในซอสถัว่เหลือง นํา้มนังา พริกไทยดํา 

กระเทียม หวัหอม ขิง ไวน์ และนํา้ตาล นํามาผดักบัผกั 

 

 

 

 

 

 นําท่านชม Songdo Skywalk ให้ท่านชมวิวริมทะเล และทศันียภาพของหาดซงโด แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของเมืองปซูาน เป็นสะพานแก้วยื่นออกไปกลาง

ทะเล ตวัสะพานมีระยะทางสัน้ๆ เพียง 104 เมตร นอกจากนีย้งัสามารถมองเห็นผิวนํา้ผ่านพืน้กระจกได้ด้วย เดินชมวิวไปตามทาง รับลมทะเลเย็นๆ 

หลงัจากนัน้นําท่านเดินทางไปยงัเมืองแดก ูเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศเกาหลี ด้วยจํานวนประชากรกว่าสองล้านห้าแสนคน แดกยูงัเป็น

ศนูย์กลางการทอผ้าของประเทศ และเป็นเมืองที่มีการจดัการแข่งขันฟุตบอลโลกในปี ค.ศ.2002 ตลอดจนเป็นศนูย์การค้าพืชสมนุไพรนานาชนิด โดยมี

สถานพยาบาลแผนตะวนัออกกว่า 300 แห่ง ที่ใช้สมนุไพรเหล่านีใ้นการรักษา ตลอดจนมีร้านขายยาสมนุไพร และร้านปรุงสมนุไพรรวมอยู่ด้วย 

 

 

 

 

 

วันที่ 2          กิมแฮ (ปูซาน) – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ปูซานทาวเวอร์ – ซงโดสกายวอร์ค – เมืองแดกู 



 

 

 รับประทานอาหารคํ่า เมน ูคมัจาทงั เล้งเกาหลีที่คณุต้องลอง สมัผสัรสชาติใหม่ของเล้งในแบบฉบบัเกาหลี ด้วยกระดกูหมชูัน้ด ีชิน้โต คดัพิเศษ เคี่ยวจนข้น

ในนํา้ซุปรสชาติกลมกล่อม ที่ปรุงรสด้วยเคร่ืองเทศตํารับเกาหลีแท้ๆ จนนุ่มชุ่มลิน้ รสชาติผสมกนัอย่างลงตวั 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นําท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรม Daegu Prince Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 

 

 

 เช้า          รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้ นําท่านชม หมู่บ้านมาบิจอง (Mabijeong mural wall village) เป็นหมู่บ้านแบบเกาหลีดัง้เดิม แต่ที่น่ีไม่เหมือนหมู่บ้านอื่นตรงที่กําแพงของทกุบ้าน 

จะมีการเพ้นท์ลายต่างๆ อย่างสวยงาม อีกทัง้ที่หมู่บ้านนีย้งัเป็นที่ถ่ายทํารายการชื่อดงั “รันน่ิงแมน” อีกด้วย หลงัจากนัน้  นําท่านเดินทางสู ่อพัซาน พาร์ค ( 

Apsan Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตัง้อยู่เชิงเขา และยงัม ีcable car ระยะทาง 790 ม. พาขึน้ไปชมวิว เกือบจะ 360 องศา ของเมืองแดก ูและยงั

เป็น 1 ในสวนสาธารณะประเภท Urban-Eco Park ที่ใหญ่ที่สดุของแดก ูมีภเูขาอพัซาน ซึง่สงูประมาณ 600 ม. จะมีทัง้ส่วนที่เป็นสวนสาธารณะ ที่มีลําธาร

เล็กๆ ไหลผ่าน และส่วนที่เป็นภเูขา ซึง่แบ่งระดบัการเดินยากง่าย ได้ถงึ 3 ประเภท ระยะทางสําหรับการเดิน trekking มีตัง้แต่ 2 - 4 กม.  ให้นักปีนเขาได้เลือก 

 

 

 

 

 

 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมน ูไก่ตุ๋นโสม อาหารชาววงัในสมยัก่อน ปัจจบุนัเป็นอาหารเล่ืองชื่อของเมืองหลวง เชื่อกนัว่าบํารุง  

และเสริมสขุภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหม้อดินร้อน ภายในตวัไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พทุราแดง เกาลดั เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง 

 

 

 

 

 

 

 บ่าย จากนัน้พาท่านเดินชม ถนน ศิลปิน คิมกวางซอก (Kim Kwang Suk Road) คิมกวางซอกเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงโด่งดงัคนหนึ่งของแดก ูถ้า 

เปรียบเทียบความดงัของศิลปินท่านนี ้คงเทียบกบั พี่เบิร์ด ธงไชย ของบ้านเรา ถนนเส้นนีเ้ป็น Art street อยู่ข้างๆ ตลาด และชมุชนเก่า มีมมุให้ถ่ายรูปกบั

ศิลปิน คิมกวางซอก และมีร้านกาแฟน่ารักๆ มากมาย 

 

 

 

 

วันที่ 3          หมู่บ้านมาบิจอง – อัพซาน พาร์ค+เคเบิล้คาร์ – ถนนศิลปิน คิมกวางซอก – สวนสนุก E-World 



 

 

 

 พาท่านเพลิดเพลินไปกบัสวนสนกุ E-WORLD ซึง่เป็นสวนสนกุที่ใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาหลีใต้ เปิดเม่ือปี 1995 เคร่ืองเล่นที่ได้รับความนิยมมากที่สดุคือ 

“สกายจัม๊” หรือเรียกว่า “หอสงู” ให้โดดวดัใจท้าทายความกล้า นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองเล่นสดุมนัส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall 

Plaza, บ้านผีสิง ฯลฯ และสวนดอกไม้นานาชนิด อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยโุรป ให้ท่านได้เลือกมมุถ่ายภาพน่ารักๆ เก็บเป็นที่ระลกึ 

 

 

 

 

 

 ค่ํา รับประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูคาลบี ้(หมยู่างเกาหลี) ต้นตํารับอาหารเล่ืองชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็นหมยู่างที่ผ่านการหมกัจน

ได้ที่ นํามาย่างบนเตาถ่านร้อน  ๆสกุกําลงัดี แล้วตดัชิน้พอคํา รับประทานกบัซอส, กระเทียม, กิมจิ, และใช้ใบผกักาด หอมสดห่อเป็นคําๆ คล้ายเมี่ยงคํา 

แกล้มด้วยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียง 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นําท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรมร Daegu Prins Hotel หรือเทียบเท่า ระดบั 4 ดาว 

 

 

 เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

  นําท่านออกเดินทางสู่เมืองปซูาน พาท่านได้ชมความงามของ โบสถ์คริสต์จกุซอง (Juk Seong Catholic Church) ซึง่ตัง้อยู่ริมทะเล โบสถ์แห่งนีไ้ด้ถกูสร้าง

ขึน้ และใช้เป็นสถานที่ถ่ายทําในละครเร่ือง "Dream" ช่อง SBS ในช่วงต้นปี 2000 เน่ืองจากความงดงาม และสถานที่ตัง้ที่งดงาม จงึกลายเป็นที่นิยมในหมู่

ช่างภาพ และนักท่องเที่ยว  

 

 

 

 

 

 หลงัจากถ่ายภาพวิวสวยๆ แล้ว เราพาท่านไป วดัแฮดอง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นหนึ่งในวดัพทุธเก่าแก ่และมีชื่อเสียงของเมืองปู

ซาน ตัง้อยู่เรียบชายฝ่ังแนวโขดหินทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปซูาน สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยพระที่มีชื่อเสียงองค์หนึ่งของยคุนัน้ 

 วดัส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้างอยู่ในหบุเขา หรือในป่า แต่วดัแฮดอง ยงกงุซา เป็นหนึ่งในไม่กี่วดัที่สร้างอยู่ริมทะเลเลย อีกทัง้ยงัหนัหน้าของวดัออกไปทาง

ทะเลด้วย ทําให้เป็นภาพที่สวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนวดัไหน  ๆของเกาหลี อีกหนึ่งไฮไลท์สําคญัของวดัแฮดอง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa) คือ

ในช่วงเดือนเมษายน ที่วดัจะมีดอก cherry blossom บานให้ได้ชมกนัด้วย ซึง่ดอก cherry blossom ของเกาหลีจะไม่ได้หาชมได้ทัว่ไปเหมือนที่ญ่ีปุ่ น จงึ

เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่วดันีจ้ะคกึคกัเป็นอย่างมาก 

 

 

วันที่ 4          เมืองปูซาน – โบสถ์คริสต์จุกซอง– วัดแฮดงยงกุงซา – ช้อปป้ิงนัมโพดง –  The Party Buffet 



 

 

 เที่ยง        รับประทานอาหารกลางวนั เมน ูปซูานออมกุ ( Fish cake )  ส่วนผสมหลกัทําจากเนือ้ปลา เหมือนปลาเส้น หรือ ลกูชิน้ปลา แต่จะทําเป็น

รสชาติต่างๆ หลากหลาย ใส่ผกัหรือเนือ้สตัว์เข้าไปในแป้ง หรือ ดดัแปลงไส้ไปได้หลายแบบ หลายรสชาติเลยทีเดียว  

 

 

 

 

 

 

 บ่าย นําท่านสู่ ศนูย์รวมเคร่ืองสําอาง แบรนด์ดงัของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้องตลาดทัว่ไป นําท่านรับฟังความรู้ที ่ศนูย์สมนุไพรหรือ ศนูย์ฮ็

อกเก็ตนาม ูซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศนูย์โสมเกาหลี ซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มีคณุภาพดีที่สดุ พร้อมให้ท่านได้เลือกซือ้โสมที่มีคณุภาพ 

ต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ให้ท่านได้เลือกซือ้ตามอธัยาศยั 

 

 

 

 

 

 

  หลงัจากนัน้ นําท่านสู่ย่าน Nampodong Street ที่น่ีเปรียบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิง้สินค้ามากมายในใจกลางเมืองปซูาน ที่น่าจะ

ถกูอกถกูใจขาช้อปไม่น้อย ที่น่ีเต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถกูยกมาตัง้ไว้ที่น่ีเช่นเดียวกบัในเมืองโซล รวม

ไปถงึร้านเคร่ืองสําอาง ร้านอาหาร และร้านกาแฟ  

 

 

 

 

 

 

 ค่ํา รับประทานอาหารคํ่า ณ The Party Buffet  เมน ูบุฟเฟ่ต์สดุพรีเมี่ยมที่คดัสรรมมาให้คณุได้ลิม้รสอาหารรสเลิศ มากกว่า 100 ชนิด ทัง้อาหาร

สไตล์ยโุรป อาหารญ่ีปุ่ น เกาหลี อินเดีย จีน ซีฟู๊ ดย่าง และของหวานสดุอร่อย ปรุงกนัสดๆ ให้ท่านได้เห็นถงึกรรมวิธี ขัน้ตอนในการทํา 

 

 

 

 

 

 จากนัน้นําท่านเข้าสู่ที่พกัโรงแรมระดบั Crown Harbor Hotel หรือเทียบเท่า 

 

 

 เช้า              รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

วันที่ 5          ชายหาดแฮอึนแด – ดวิตีฟ้รี – ช้อปป้ิงใต้ดนิชอมยอน – ซุปเปอร์มาเก็ต - สนามบิน – กรุงเทพฯ 



 

 

 พาท่านชม ชายหาดแฮอนึแด (Haeundae Beach) ชายหาดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลมุ พืน้ที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานที่สําหรับจดั

กิจกรรมทางวฒันธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทัง้ปี หาดนีเ้ป็นหาดกว้างๆ เม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทิวทศัน์งดงาม เหมาะสําหรับเก็บรูปความ

ประทบัใจ นักท่องเที่ยวนิยมมาที่น่ี 

 

 

 

 

 

 หลงัจากนัน้ พาท่านช้อปปิง้สินค้าปลอดภาษีที ่ดิวตีฟ้รี ที่น่ีมีสินค้าชัน้นําให้ท่านเลือกซือ้มากมายกว่า 50 ชนิด ทัง้นํา้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองสําอาง กระเป๋า 

นาฬิกาเคร่ืองประดบั ฯลฯ 

 นําท่านช้อปปิง้ ใต้ดินซอมยอน เป็นย่านช้อปปิง้ราคาถกูที่อยู่ในสถานีรถไฟใต้ดิน  ที่ขาช้อปมกัจะนิยมแวะเดินเลือกซือ้ข้าวของกนั เพราะนอกจากจะ

สะดวกสบายในเร่ืองของการเดินทางแล้ว สินค้าแฟชัน่มีให้เลือกซือ้หลากหลาย ราคาไม่แพง ทัง้เสือ้ผ้าชาย หญิง เด็ก หรือผู้ใหญ่กระทัง่วยัทํางาน จะแบ

รนด์เนม หรือโนเนม ก็สามารถเลือกซือ้ได้ 

 เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั เมน ูจิมดกั ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลีพืน้เมืองดัง้เดิม เป็นไก่ผดัรวมกบัวุ้นเส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก 

และซอสดํา เนือ้ไก่ที่น่ิม รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหลี ทานกบัข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเคร่ือง 

 

 

 

 

 

 

 ได้เวลาอนัสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้อปปิง้ขนมพืน้เมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ 

ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจอุยู่ในถงุสญูญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลกึ มากมาย ได้เวลานําท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

 20:50 น.   ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Korean Air 

 00:15 น.   ถงึสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

อัพเกรดกรุ๊ปส่วนตัว 

 เพิ่มท่านละ 5,000 บาท จดักรุ๊ปส่วนตวั 10 ท่าน/ กรุ๊ป 

อัตราค่าบริการรวม 
 ค่าตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั เส้นทาง  

กรุงเทพ – ปซูาน - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่าภาษีสนามบินทกุแห่ง กรุงเทพ-ปซูาน 

 ค่าประกนัอบุตัิเหตรุะหว่างการเดินทาง 

วงเงินสงูสดุไม่เกิน 1,000,000 บาท 

 สมัภาระนํา้หนัก KE นํา้หนักรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม 

 ค่าทิป 20,000 วอน สําาหรับ มคัคเุทศก์ และคนขับ 

ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย 

 ค่าที่พกัในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง 

 ค่าอาหารทกุมือ้ตามที่ระบุในรายการ 

 ค่ารถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 

 หวัหน้าทวัร์ที่มีประสบการณ์ คอยดแูลอําานวยความสะดวกตลอด 

การเดินทาง 

อัตราค่าบริการไม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง 

 ค่าใช้จ่ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่า

โทรศพัท์ ฯลฯ 

 ค่านํา้หนักกระเป๋าเกิน 

 ค่าทิป และค่าบริการในการเคล่ือนย้ายสมัภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

ภาษีมลูค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% ในกรณีที่ท่านต้องการ

ใบกําากบัภาษี 

 ค่าวีซ่าสําาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ต, 

ใบประจําาตวัคนต่างด้าว, ใบสําาคญัถิ่นที่อยู,่ สําาเนาทะเบียนบ้าน, 

สมดุบญัชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดําา2 นิว้ ท่านละ 2 รูป) 

ส าารองที่น่ังล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดงัน้ี 

1. สําาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง 

2. ยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศ

อื่น นอกเหนือจากไทย) 

3. เงินมดัจําท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชําระก่อน

การเดินทางอย่างน้อย 15 - 20 วนั 

4. การยกเลิก 

กรณีที่ท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนที่ท่านชําาระไว้ตาม

ระยะเวลา และจําานวนดงันี ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีเล่ือนวนัเดินทาง ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อน

การเดินทาง 30 วนั 

 ยกเลิกการจองภายใน 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจําาทัง้หมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงินค่าทวัร์ 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัท 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินค่าทวัร์ทัง้หมด 

5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายที่ไม่

ก าหนดวันเดนิทาง 
อัตราค่าบริการ **ออกเดนิทางขัน้ต ่า 15  ท่าน**  

ราคาผู้ใหญ่ เดก็มีเตยีงเสริม เดก็ไม่มีเตยีง พักเดี่ยว(เพ่ิม) 

07 - 11 มิ.ย. 61 34,500 33,500 32,500 3,500 

21 - 25 มิ.ย. 61 34,500 33,500 32,500 3,500 

12 - 16 ก.ค. 61 34,500 33,500 32,500 3,500 

26 - 30 ก.ค. 61 35,500 34,500 33,500 3,500 

09 – 13 ส.ค. 61 34,500 33,500 32,500 3,500 

23 – 27 ส.ค. 61 34,500 33,500 32,500 3,500 

รายละเอียดราคา 

เงื่อนไขการจอง 



 

 

สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือน

การเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบั

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็น

กรณีไป แต่ทัง้นีท้่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมการวางมดัจําตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ถ้าม ี

6. คณะที่เดินทางช่วงวนัหยดุต่อเน่ือง หรือช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการกา

รันตีมดัจํา หรือซือ้ขาย แบบมีเงื่อนไขกบัสายการบิน รวมถงึเที่ยวบิน

พิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลํา), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่ม

เข้ามาช่วงวนัหยดุ หรือ เทศกาล ดงักล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืน

เงินค่ามดัจํา หรือค่าทวัร์ทัง้หมด 

7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึง่

อยู่นอกเหนือความรับผดชอบของบริษัท  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไม่คืนค่า

ทวัร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

เอกสารใช้ประกอบในการเดินทาง 
 หนังสือเดินทางที่เหลืออายกุารใช้งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทําหนังสือ

เดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้วย ณ วนั

เดินทาง) 

ส าหรับท่านที่ไม่เคยไปเกาหลี เอกสารเพ่ิมเตมิดงันี ้

1. หนังสือรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ระบุตําแหน่ง, เงินเดือน, วนั

เร่ิมต้นการทํางาน) 

2. กรณีที่ท่านเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาจดัเตรียมสําเนาหนังสือจดทะเบียน

ที่มีชื่อของท่านพร้อมเซ็นรับรองสําเนาให้ถกูต้อง 

3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

4. สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน จนถงึเดือนปัจจบุนั 

5. กรณีเป็นนักเรียน นักศกึษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบนั

เป็นเป็นภาษาองักฤษ 

ในกรณีที่เดก็อายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดนิทางกับบิดาหรือมารดา   

ต้องจดัเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดงันี ้

1. หนังสือรับรองการทํางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง 

2. สําเนาสมดุบญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลงั 6 เดือน จนถงึ

ปัจจบุนั 

3. สําเนาสตูิบตัร 

*การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเตมิน้ี เพ่ือประโยชน์ในการเดนิทางเข้า

ประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ

เพ่ือให้ค าแนะน าท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ 

หมายเหต ุ
 จํานวนผู้ เดินทางขัน้ตํ่า15 ท่าน ขึน้ไป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, 

รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพ

อากาศ ฯลฯ) ทัง้นีท้างบริษัทคํานึงถงึความสะดวกสบายในการเดินทาง และ

ผลประโยชน์ที่ลกูค้าจะได้รับเป็นหลกั 

 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับ

เฉพาะผู้มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้ 

 กรณีที่ท่านถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ

ค่าใช้จ่ายใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึค่าทวัร์ทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสาย

การบิน, การประท้วง, การนัดหยดุงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ท่านถกู

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทัง้จากไทย และต่างประเทศ ซึง่อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ

ทางบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใด  ๆทัง้สิน้ และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้ 

หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เป็นต้น 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดส่ิงของสญูหายจากการ

โจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตวันักท่องเที่ยว

เอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะ ไม่สามารถ

นํามาเล่ือนวนั หรือคืนเงินได้ 

 เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้หมด หรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่าง  ๆที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้ 


