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 ชมววิรมิทะเล.... Oryukdo Skywalk  ใหท้า่นไดส้มัผัสความตืน่เตน้ “สะพานกระจกแกว้” 

 ชมวดัดังรมิทะเล มชีือ่เสยีงดา้นววิทวิทัศนง์ดงามตามธรรมชาต ิ วดัแฮดองยงกงุซา  

 หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นซานโตรนิแีหง่เกาหล ี 

 ใหท้า่นไดส้มัผัส พธิกีารชงชา พรอ้มใหท้า่นไดท้ดลองสวมชุดฮนับก ชุดประจ าชาตเิกาหล ี

 ตลาดซางนมัแด....สมัผัสบรรยากาศอันคกึคกัและหรหูรา 

 บนิหร.ู.... สายการบนิประจ าชาตเิกาหลใีต ้สายการบนิโคเรยีนแอร ์KE 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหลแีละคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้ ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 
ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่: 20 -24 ก.ค.59    ราคา 25,900 บาท 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ทวัรเ์กาหล ี- พซูาน  
5 วนั 3 คนื  

โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์
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วนัแรก กรงุเทพฯ   

21.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู5 
เคานเ์ตอร ์M (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิท 
และหัวหนา้ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการ
เดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

 

วนัทีส่อง        วดัแฮดงกกุซา  - Oryukdo Skywalk  - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – เมอืงกอเจ – 
Geoga Grand Bridge 

00.25 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์
เทีย่วบนิที ่KE662 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

 

07.20 น. 
 
 
 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงพซูาน ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัด
หมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรแลว้   

 

เชา้ 
  

น าทา่นสู ่ วดัแฮดงกกุซา ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงปซูาน 
เป็นวดัทีส่รา้งบนเหลา่โขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญใ่นประเทศ
เกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแหง่นีถ้กูสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naong 
เมือ่ปี 1376 ในชว่งรัชสมยัของกษัตรยิ ์Uwang แหง่ราชวงศ ์Goryeo จากนัน้ในปี 
1970 ถกูฟ้ืนฟแูละปรับปรงุอกีครัง้ ดว้ยความพถิพีถิัน เพือ่ใหค้งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์

และความงดงามแบบดัง้เดมิ   น าทา่นสูจ่ดุชมววิรมิทะเล   Oryukdo Skywalk  
ใหท้า่นไดส้มัผัสความตืน่เตน้ สะพานกระจกแกว้  ทีถ่กูสรา้งขึน้เหนอืหนา้ผา
ชายฝ่ังทะเล  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บลุโกก”ิ เนือ้หมสูด
หมกัผัดซอ๊สและเครือ่งเทศจนไดท้ีแ่ลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหล า่ปีสดและวุน้
เสน้ของเกาหลมีนี ้าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสรฟิขา้วสวยและ
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมผูดัซ๊อส
เกาหล ี

บา่ย น าทา่นสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืทีรู่จั้กกนัอกีชือ่หนึง่วา่ Taeguekdo 
Villageไดรั้บการขนานนามวา่เป็นซานโตรนิแีหง่เกาหล ีเป็นชมุชนซึง่ตัง้อยูห่า่ง
จากตลาดชากลัชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีทา่นัน้ และเป็นอกีหนึง่สถานที่ๆ
น่าสนใจส าหรับคนทีแ่วะไปเทีย่วเมอืงปซูาน ถนนหนทางทนีีถ่กูตกแตง่ดว้ยภาพ
แนวกราฟฟิตี ้บา้นเรอืนหลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรี ่แตห่ลายหลังยงั
มผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทีน่ีโ่ดง่ดังจากการเป็นสถานทีถ่า่ยท ารายการ Running Man 
รายการชือ่ดังของเกาหล ีซึง่มทีัง้ตอนทีน่างเอกสาวชเวจอีเูป็นแขกรับเชญิ รวมทัง้
หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถา่ยท าทีน่ีเ่ชน่กนั  จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เกาะกอเจ 
(GEOJE) โดยใชเ้สน้ทางสะพาน Geoga Grand Bridgeโดยเสน้ทางนีส้ามารถ
ยน่ระยะทางการเดนิทางของเมอืงปซูานและเกาะกอเจลงถงึ 2ชม. โดยลอดอโุมงค์
ใตท้ะเล ทีล่กึทีส่ดุในโลกและสะพานแขวนขา้มทะเลไปยงัเกาะกอเจ ใหท้า่นไดช้ม
ววิ ณ จดุชมววิ ใหท้กุทา่นไดถ้า่ยรปูและเก็บความประทบัใจคูก่บัสะพานและทะเล
อนังดงาม 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ู อาหาร
พืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่ง
เคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจั่ดเตรยีมไว ้มา
จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ
น าอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้
ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุีห้มอ้ไฟ 

 ทีพ่กั  โรงแรม Ocean Best Hotel  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม พพิธิภณัฑส์งครามเกาหล ี- วดัซงัเกซา ฮาดง – พธิกีารชงชา +สวมชุดฮนับก – 

พระราชวงัซมัซองกงุ - Hadong Hwagae Market 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางสู ่พพิธิภณัฑส์งครามเกาหล ีชมสถานกกักนัเชลยสงคราม ชม
เรือ่งราวตา่งๆสมยัสงครามเกาหลเีหนอื และเกาหลใีต ้และเมือ่ทหารเกาหลเีหนอื
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พา่ยแพต้อ่สงครามไดถ้กูกกักนัในพืน้ทีแ่หง่นีก้ารจ าลองเหตกุารณ์ตา่งๆ และ
พพิธิภณัฑอ์าวธุ พรอ้มไดช้มภาพยนตร ์4D (HISTORIC PARK OF GEOJE 
POW CAMP 4D THEATERS)  จากนัน้น าทา่นสู ่วดัซงัเกซา ฮาดง  ตัง้อยู่
ทางตอนใตข้องภเูขาจรีซีาน เป็นหนึง่ในวดัทีน่ยิมมาก ทีส่ดุในพืน้ทีน่ี ้สรา้งโดย 
Sambeob ในสมยัพระบาทสมเด็จพระซองต๊อก ในยคุซลิลา, แตเ่ดมิวดันีถ้กู
เรยีกวา่ วัดโอคชนซา  ตอ่มาพระสงฆจ์นิกมัเปลีย่นชือ่เป็นวัดซงัเกซา   

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “ซมัเกทงั”อาหาร
ชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารงุและ
เสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตวัในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้วเหนยีว ราก
โสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า
และเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม
เกาหล ี

บา่ย ใหท้า่นไดส้มัผัส  พธิกีารชงชา + สวมชุดฮนับก  ดาโดหรอืพธิกีารชงชา
หมายถงึวธิกีารหรอืมารยาทในการชงชาหรอืดืม่ชา ประสบการณ์ดาโดจะเรยีนรู ้
วธิกีารเตรยีมโต๊ะชาแบบสว่นตัว นอกจากนี ้พเิศษ...ใหท้า่นไดท้ดลองสวม
ชุดฮนับก ชุดประจ าชาตเิกาหล ีเพือ่เก็บภาพแหง่ความประทบัใจ จากนัน้น า
ทา่นสู ่พระราชวงัซมัซองกงุ  ชมความงามของพระราชวังซมัซองกงุพรอ้มชมววิ
ทวิทศันอ์ดัสวยงาม จากนัน้อสิระใหท้า่นชอ้ปป้ิง Hadong Hwagae Market 
สิน้คา้พืน้เมอืง ผลไม ้สมนุไพร ของสด ขนมคบเขีย้วตา่งๆ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้ 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย  “บบิมิบพั”  
อาหารครบคณุคา่โภชนาการ ทีค่นเกาหลนียิมทานกนัมากทีส่ดุน าขา้วสวยใสใ่น
หมอ้ดนิรอ้น น าสว่นผสมตา่งๆ จัดเรยีงบนขา้วสวย เวลาทานน าไขไ่ก ่และซอส
บมิบบั ผสมคลกุเคลา้กบัขา้ว และสว่นผสมตา่งๆ ใหเ้นยีนจนเขา้กนัเสริฟ์พรอ้มซปุ
ชาบ ูโอเดง้ และสาหรา่ย ซึง่นับเป็นเมนูทีไ่ดรั้บความนยิม และดตีอ่สขุภาพของ
ชาวเกาหล ี

ขา้วย าเกาหล ี

 ทีพ่กั  โรงแรม Vivaceresort  หรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ ศนูยโ์สม – Cosmetic Shop  -เมอืงแดก ู-  อโุมงคไ์วนช์องโด – สวนสาธารณะยองจี
ชางวอน + อารท์ฮอลซ์องซนั – ตลาดแดกรีหีรอืตลาดซางนมัแด  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่
เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ี
คณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝาก
ญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื    จากนัน้น าทา่นชม Cosmetic Shop ศนูยร์วม
เครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมายหลายแบรนดด์ัง  จากนัน้น าทา่นสู ่
อโุมงคไ์วนช์องโด มชี ือ่เสยีงทางดา้นการเป็นเสน้ทางการนัดพบกบัคูรั่กครอบครัว
และญาตพิีน่อ้ง บรษัิทไวนซ์องโด ใชล้กูพลับซึง่เป็นผลไมพ้เิศษของซองโดมาท า
ไวน ์ หลังจากนัน้ทางใตด้นิทีเ่คยเป็นอโุมงคร์ถไฟฟ้ากถ็กูปรับปรงุมาเป็นอโุมงค์
ไวนท์ีส่ามารถท าไวนไ์ดแ้ละมรีา้นกาแฟภายในอโุมงคน์ีอ้กีดว้ย 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ หมยูา่ง
เกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีัว่โลก มรีสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเตก๊สว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่รอ่ย
ทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิาร
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี

บา่ย น าทา่นสู ่สวนสาธารณะยองจชีางวอน + อารท์ฮอลซ์องซนั   สวนสาธารณะ
ยองจชีางวอนเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงชางวอนตัง้อยูใ่จกลางเมอืง จากนัน้น าทา่น
สู ่อารท์ฮอลซ์องซนั   เป็นสถานทีท่ีใ่หท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัศลิปะวัฒนธรรม 
จากนัน้น าทา่นสู ่ ตลาดซางนมัแด เป็นสถานทีส่ าคญัของเมอืงซางวอน ซึง่ตัง้อยู่
ใจกลางเมอืงบรรยากาศแสนจะคกึคกัและหรหูราเป็นตลาดดัง้เดมิมอีาคารที่
ทันสมยั  

 

ค า่  บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “แฮมลุทงั” ซฟีดูหมอ้ไฟ  

ซึง่น าของทะเลตา่ง ๆ ไมว่า่จะเป็นกุง้ หอย ป ูปลาหมกึ ปอูดั พรอ้มเครือ่งตา่ง  

ๆ เชน่ ตน้กระเทยีม ผักตามฤด ูหัวหอม เป็นตน้ 

ซฟีูดหมอ้ไฟ 



 

 

                   หนา้ 4 จาก 7  
 

 ทีพ่กั  โรงแรม Changwon Hotel หรอืเทยีบเทา่   

วนัทีห่า้ ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี– ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - Duty Free – ตลาดนมัโพดง - 

BIFF Street - ตลาดกกุเจ – ซุปเปอรม์าเกต๊ – สนามบนิกมิแฮ – กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    
 น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเก

นามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคุณรักษาโรค และบ ารงุ
รา่งกาย จากนัน้น าทา่นสู ่ น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดง
บรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทัง้
ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลใน
เลอืด ชว่ยขบัสารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ 
อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืด
ไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสจาก
ภายใน และลดอตัราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอด
ภาษีทีห่า้ง Duty Free  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บเูดชเิก” อาหาร
จานนีเ้กดิขึน้ในชว่งสงครามเกาหล ีสมยัน ้าอาหารการกนิคอ่นขา้งขดัสน ประชาชน
ทีอ่ยูโ่ดยรอบฐานทัพสหรัฐ โดยเฉพาะแถบเมอืงอวจีองบ ูมกัจะรวบรวมอาหารที่
ไดรั้บแจกจากทหารสหรัฐมารวมๆ กนั แกงเป็นหมอ้ใหญ่ๆ  แลว้ใสท่กุอยา่งลงไป 
จงึมทีัง้แฮม ฮอทด็อก ชสี ถัว่กระป่อง รามยอน และกมิจลิงไปอยูใ่นนัน้ แลว้
แบง่ปันกนักนิ แมส้งครามจะผา่นพน้ไปแลว้ แตด่ว้ยรสชาตจิดัจา้นแบบเกาหลแีท ้ๆ  
ผสมผสานกบัวตัถดุบิสมยัใหมถ่กูใจวัยรุน่ เมนูนีก้เ็ลยยงัคงไดรั้บความนยิมอยูอ่ยา่ง
ไมเ่สือ่มคลาย 

มามา่หมอ้ไฟ

เกาหล ี

บา่ย น าทา่นสู ่ตลาดนมัโพดง Nampodong Street ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืนยา่นมยองดง
ทีโ่ซล เพราะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ทีน่ีเ่ต็มไปดว้ย
รา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมาตัง้ไว ้
ทีน่ีเ่ชน่เดยีวกบัในเมอืงโซล  ใกล ้ๆ  กบัถนนชอ้ปป้ิง จะมถีนนทีเ่รยีกวา่ BIFF 
Street เป็นบรเิวณทีใ่ชจั้ดงานภาพยนตรน์านาชาตปิซูานหรอื Busan 
International Film Festival (BIFF) ทีรู่จ้ักกนัไปทัว่โลกน่ันเอง ซึง่จะเต็มไปดว้ย
โรงภาพยนตรม์ากมาย  จากนัน้น าทา่นสู ่ตลาดกกุเจ ตลาดนีเ้ริม่ตน้จากชาว
เกาหลทีีล่ีภ้ยัจากสงครามเกาหล ีไปลงหลักปักฐานทีเ่มอืงปซูาน และเปิดท ามา
คา้ขาย จากตลาดเล็กๆ ในอดตีไดก้ลายเป็นหนึง่ในตลาดทีใ่หญท่ีส่ดุของเกาหลใีน
ปัจจบุนั และมอีายยุาวนานกวา่ 60 ปี ดว้ยตลาดมขีนาดพืน้ทีค่อ่นขา้งใหญ ่จงึ
จัดแบง่รา้นคา้ออกเป็นโซนตามประเภทของสนิคา้ ออกเป็น 5 โซน โดยสนิคา้มี
ความหลากหลายและครบครันทัง้สนิคา้อปุโภคและบรโิภค เชน่ สนิคา้ประเภท
เสือ้ผา้, กระเป๋า, รองเทา้, เครือ่งเขยีน, งานฝีมอื, ผา้ขนหนู, อปุกรณ์เสรมิความ
งาม, อปุกรณ์ตดัเยบ็ รวมไปถงึอาหารพืน้บา้นทีม่ใีหเ้ลอืกอยา่งหลากหลาย และ
อืน่ๆ อกีมากมาย  จากนัน้น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ 
มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบ
เคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

20.35น. น าทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิโคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ี
KE661 

 

00.20น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความ

ประทับใจ  
 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://www.jointtravel.com/travel-information-gallery/gukje-market.html
http://www.biff.kr/structure/eng/default.asp
http://www.biff.kr/structure/eng/default.asp
http://www.jointtravel.com/travel-information-gallery/gukje-market.html
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พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบ

ลว่งหนา้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะ

เกดิจาก ความขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตาม

หมายก าหนดการได ้โปรแกรมการเดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการ

ทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่น

ขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไมม่หีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้

ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 
** กรณุาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 
 

เดนิทางวนัที:่ : 20 -24 ก.ค. 59  
 

อตัราคา่บรกิาร   ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น 25,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น 25,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ  24,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ  23,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  5,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม     :    

 คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
**คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่ 1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีทีท่าง
สายการบนิมกีารเรยีกเก็บเพิม่** 
 คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
 คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
 หวัหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 20 กก.  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
 คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
 คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
 Vat 7% และ คา่ภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% 
 วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ี ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,320 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้ง
ท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

 คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 20,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ
นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1.หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 
จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  
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2.หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300
เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ
ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอืหลกัฐาน
การเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3.ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 
บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   
5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วัน 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทวัร ์

6.ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง, ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้
ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้ จะตอ้งมใีบรับรองแพทย์
จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยี
คา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตัว๋ทา่นละ 10,000 บาท และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่กัโดยตรงหรอืโดยการ

ผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตั๋วเป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนินัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทวัรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอืการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท ารา้ย, การสญู

หาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากทา่นถอนตวักอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรกต็ามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
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6. ราคานีค้ดิตามราคาตัว๋เครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทวัรอ์ืน่ทดแทน

ให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวน

สทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน
เงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 
14.โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม
ทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุน
รายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่(Twin หรอื Double) ในกรณีทีท่า่น
มคีวามประสงคจ์ะพกัแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพกัและการวางรปูแบบของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มี
ความแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพกัตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ โรงแรมหลายแหง่จะ
ไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่ เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้น
เทา่นัน้ 
15.กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย ลา่ชา้ 
หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 
16.เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง
พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ และทาง
บรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD ตอ่ทา่นตอ่วนั 

17.ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุ 

     คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 
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