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เกาหลี Busan Culture สบาย...สบาย
โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ 5 วัน 3 คืน
ไฮไลท์ทัวร์ เกาหลี Busan Culture สบาย...สบาย
- บินหรูกับสายการบินประจาชาติเกาหลีใต้
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี
- Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน
- พุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO
- สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เล่นแบบไม่จากัดรอบ
- หอคอยปูซาน แลนมาร์คของเมืองปูซาน
- ช้อปปิ้ง ตลาดนัมโพดง , ถนนทงซองโน , Lotte Outlet
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วัน
1

2

3

4

5

โปรแกรมการเดินทาง

เช้า เที่ยง



กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน
- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด

เย็น

โรงแรมที่พัก



-





Hwangnamguan Hanok
Village ระดับ 3 ดาว หรือ
เทียบเท่า



เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol
Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก
E-WORLD - 83 Tower – ช้อปปิ้งถนนทงซองโน







Crystal Hotel
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสน
เข็มแดง - Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปู
ซาน - Nampodong Street – ตลาดปลาชาลกาชิ







Crystal Hotel
ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ –
กรุงเทพฯ





เครื่อง Airbus A330-300
ที่นั่งแบบ 2-4-2

เสริฟ์อาหารร้อน
ทั้งขาไป-ขากลับ

-

น้้าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 23 กก.

Day 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น.

คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M
(เช็คอินกรุ๊ปของสายการโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทและหัวหน้าทัวร์ พร้อมอํานวยความ
สะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กับทุกท่าน
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กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมือง
เคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด
01.45 น.

นําท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE662
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

06.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปู ซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็ ว
กว่ า ประเทศไทย 2 ชั่ ว โมง (เพื่ อ ความสะดวกในการนั ด หมาย กรุ ณ าปรั บ นาฬิ ก าของท่ า นเป็ น เวลา
ท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือ
ที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Taeguekdo Village ได้รับการขนานนามว่าเป็นซานโตรินีแห่งเกาหลี เป็นชุมชน
ซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตลาดชากัลชิของปูซานเพียง 30 นาทีเท่านั้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆน่าสนใจสําหรับ
คนที่ แ วะไปเที่ ย วเมื อ งปู ซ าน ถนนหนทางที นี่ ถู ก ตกแต่ ง ด้ ว ยภาพแนวกราฟฟิ ตี้ บ้ า นเรื อ นหลายหลั ง
เปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่ แต่หลายหลังยังมีผู้คนอาศัยอยู่จริงๆ ที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่าย
ทํารายการ Running Man รายการชื่อดังของเกาหลี ซึ่งมีทั้งตอนที่นางเอกสาวชเวจีอูเป็นแขกรับเชิญ
รวมทั้งหนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายทําที่นี่เช่นกัน จากนั้นนําท่านสู่จุดชมวิวริ มทะเล Oryukdo Skywalk
ให้ท่านได้สัมผัสความตื่นเต้นของสะพานกระจกแก้วที่ถูกสร้างขึ้นเหนือหน้าผาชายฝั่งทะเล

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “ชาบูชาบู”

บ่าย

จากนั้นนําท่าน วัดพุลกุกซา ตั้งอยู่ที่เมืองเก่าเเก่อย่างเมืองเคียงจู โดยเป็นวัดหลักของอาณาจักรชิลล่า
มาตั้งเเต่ปี ค.ศ.535 ซึ่งวัดเเห่งนี้มีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทําให้ได้รับการคัดเลือก
เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ผ่านมา ทําให้กลายเป็นสถานที่
ท่องเที่ยวเกาหลีสําคัญของเมืองเคียงจูไปเลย ซึ่งในเเต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดสําคัญเเห่งนี้
เป็นอันมาก ยิ่งในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนั้นนับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตเลยทีเดียว จากนั้นนํา
ท่านสู่ หอดูดาวชมซงแด สร้างขึ้นตั้งเเต่สมัยราชวงศ์ซอนต๊อก เเห่งเเคว้นชิลลา ซึ่งมีการประมาณการกัน
ว่าตั้งเเต่สมัยศตวรรษที่ 7 โดยมีการสร้างด้วยหินนํามาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ในลักษณะของรูปขวด โดย
มีความสูงถึง 9.4 เมตร นับว่าเป็นหอดูดาวที่มีความเก่าเเก่อย่างมากในซีกโลกฝั่งตะวันออก เเละเเสดง
ให้เห็น ถึงเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะล้ํายุค ของชนชาติเกาหลีตั้ งเเต่ยุ คโบราณ โด ยสภาพโดยรวมทั่วไป
ของหอดูดาวนั้นยังมีสภาพที่ดีอยู่เเม้จะผ่านกาลเวลามานานเเล้วก็ตาม

เย็น

รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “จิมดัก”

ทีพ
่ ก
ั

โรงแรม Hwangnamguan Hanok Village ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า

Day 3
เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก EWORLD - 83 Tower – ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
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นําทานเดินทางสู่ เมือ งแดกู เป็นเมืองที่มีข นาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดั บสี่ของประเทศเกาหลี จากนั้นนําท่านสู่ วั ด
ดองฮวาซา วัดแห่งนี้ ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลายเจดีย์หินสามชั้นในปีกด้านตะวันออกและ
ตะวันตกของวัดเป็น ผังแบบวั ดที่หาดูได้ ยาก เสาโบราณคู่ หินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพ
แกะสลั กพระพุทธบนก้อนหินทํา ให้วัด นี้มีค่ายิ่ ง “จากสถานีดองแทกูเ ดินเท้ าต่อประมาณ 5 นาทีไปยังสํา นักงาน
โทรศัพท์ ซีนาม (Sinam) และจากที่นั่นขึ้นรถประจําทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮวาซา” จากนั้นนําท่านชม
Okgol Village หมู่บ้านเก่าแก่รูปแบบดั้ง เดิมของเกาหลี หมู่บ้านเก่าของพวกขุนนางและชนชั้นสูง แห่งยุคสมั ย
ราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างขึ้นในปี 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเก่าแก่ของเมืองแทกู ตั้งอยู่บริเวณเขาพัลกงซาน
จากนั้นนําท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ชื่อดังของเกาหลีมากมายหลายแบรนด์ดัง จากนั้นนํา
ท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือ ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจร
ชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “บิบิมบัพ”

บ่าย

นําท่านเดิน ทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็นสวนสนุกที่ใหญ่เ ป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ มี เครื่องเล่ น
มากมายท้าทายให้ท่านลองวัดใจ อาทิเช่น สกายจั๊ม ,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้าน
ผีสิง ฯลฯ และยั งมี เทศกาลดอกไม้ต ามฤดูกาล อาทิเ ช่น สวนดอกทิวลิ ป สวน สไตล์ ยุโรป ให้ท่า นได้
เลือกเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนํา ท่านชม หอคอย 83 ทาวเวอร์ ที่ค วามสูง 202 เมตร ซึ่งเป็ น
สั ญ ลั ก ษณ์ ข องเมื อ งแดกู เพื่ อ ชมวิ ว พาโนรามา 360 องศา ชมทั ศ นี ย ภาพอั น สวยงามของเมื อ งแดกู
จากนั้น นํา ท่า นอิ สระท่า น ช็อ ปปิ้ งถนนทงซองโน ถนนสายแฟชั่น ที่มีเ สื้ อ ผ้า แบรนด์เนมของเกาหลีกั บ
คอลเลกชั น ใหม่ ล่ า สุ ด ให้ เ ลื อ กซื้ อ กั น อย่ า งมากมายในราคาไม่ แ พงอี ก ด้ ว ย พร้ อ มทั้ ง เลื อ กซื้ อ
เครื่องสําอางค์แบรนด์ดังของเกาหลีEtude, Skin Food, Face Shop อย่างจุใจ

เย็น

อิสระอาหารค่าํ เพื่อให้ท่านได้ช้อปปิ้งได้อิสระตามอัธยาศัย

ทีพ
่ ก
ั

โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 4
เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ วัดแฮดงกุกซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่ า
โขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้
ถูก สร้ า งขึ้ น โดยพระอาจารย์ Naong เมื่ อปี 1376 ในช่ วงรั ชสมั ยของกษั ตริ ย์ Uwang แห่ งราชวงศ์
Goryeo จากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้ง ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
และความงดงามแบบดั้งเดิม จากนั้นนําท่านสู่ น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์
100% ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล
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และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของ
เสีย เช่ น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่ว ยล้ างสารพิ ษหรื อดีท็อกซ์เลื อดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของ
เลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บํารุงผิ วพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตรา
เสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Lotte Duty Free
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “ซัมเกทัง”

บ่าย

นํ า ท่ า นสู่ สวนยงดู ซ าน เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นที่ เ หมาะกั บ ผู้ ค นทุ ก วั ย บรรยากาศเงี ย บสงบ ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส วยงาม
เพลิด เพลิน กั บการเดิ น เล่ นในสวนสวย ชมทั ศ นีย ภาพ หรือ ให้ อาหารฝูง นกพิร าบที่ มีอ ยู่ม ากมาย ภู เ ขายงดูซ าน
(ภูเขาหัวมังกร) เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ตั้งอยู่กลางใจเมืองเมืองในพื้นที่สูง
กว่ า ระดั บ น้ํ า ทะเล 49 เมตร จากนั้ น นํ า ท่ า นชม หอคอยปู ซ าน ตั้ ง อยู่ บ นยอดเขายงดู ซ านที่ ค วามสู ง เหนื อ
ระดั บ น้ํ า ทะเล 118 เมตร ชั้ น บนสุ ดเป็ น จุ ด ชมวิ ว ซึ่ ง มองเห็ น ทั ศนี ย ภาพโดยรอบของเมื อ งปูซ านและวิ ว ทะเลที่
สวยงาม ในวั น ที่ อ ากาศสดใสคุ ณ สามารถมองเห็ น แม้ ก ระทั่ ง เกาะซึ ชิ ม ะ ของญี่ ปุ่ น ได้ จากนั้ น นํ า ท่ า นชม
Nampodong Street หรือ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรียบเสมือนย่านมยองดงที่โซล เพราะเป็นแหล่ งช้อปปิ้งสินค้ า
มากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูก
ยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซลใกล้ๆกับถนนช้อปปิ้ง จะมีถนนที่เรียกว่า BIFF Street เป็นบริเวณที่ใช้จัด
งานภาพยนตร์นานาชาติปูซานหรือ Busan International Film Festival (BIFF) ที่รู้จักกันไปทั่วโลกนั่นเอง ซึ่งจะ
เต็ มไปด้ว ยโรงภาพยนตร์ม ากมาย จากนั้น นํ าท่ า นชม ตลาดปลาชาลกาชิ ตลาดชากั ล ชิเ ป็ นตลาดค้ าปลาและ
อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของปูซาน บรรยากาศคึกคักของ
ผู้คนที่มาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารทะเลทั้งแบบสดและแบบแห้งจากร้านแผงลอยขนาดเล็กที่ตั้งเรียงรายสองฝั่งถนน
ตลอดแนวชายฝั่ง

เย็น
ทีพ
่ ก
ั

ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “Jagalchi Buffet”
โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

Day 5
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็น
รูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย จากนั้นนําท่านสู่ Nurimaru APEC House ชมสถานที่จัด
ประชุม ผู้นํา APEC ในปี 2005 เพื่อศึ กษาประวั ติศาสตร์และชมทัศ นีย ภาพที่ส วยงามที่สุด ของปูซ านเป็น อาคาร
กระจกทรงกลม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหาด Haeundae บนแหลมคาบสมุทรที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ ท่านจะเห็น

อาคารทันสมัยและทิวทัศน์ที่สวยงามของสะพาน Gwangan และชายฝั่งทะเลของปูซาน
เที่ยง

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วยเมนู “Pork Cutlet”
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บ่าย

จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ง Lotte Outlet นับว่าเป็น outlet mall ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์
รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้วนํามาขายในราคาพิเ ศษ สินค้าแบนเนมด์ลดราคา
กันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้ออย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่าย
ได้อย่างสบายใจ ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขาย
ปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่ง
มีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้
ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ

20.50 น.

นําท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที KE661
(บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง)

00.15+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เกาหลี Seoraksan in Winter สบาย...สบาย โดยสายการบินโคเรียนแอร์ 5 วัน 3 คืน
ก้าหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียงพัก

เด็กไม่มีเตียงพัก

ห้องละ 2 ท่าน

กับผู้ใหญ่ 1

กับผู้ใหญ่ 2 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่ม

ท่าน
02-06 กุมภาพันธ์ 2561

23,559

23,559

23,559

5,900

02-06 มีนาคม 2561

23,559

23,559

23,559

5,900

*** ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท / ท่าน ***
*** ราคาเด็กทารก [อายุไม่เกิน 2 ขวบ] 9,900 บาท / ท่าน ***
***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ
ท่านละ 35,000 วอน / ทริป / ท่าน *** (เก็บทิปก่อนการเดินทางที่สนามบินสุวรรณภูมิ)
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **

การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยว
โดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการ
ทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300 เหรียญสหรัฐ หรือ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบต
ั รเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa
Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้
เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
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3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป
้ กครอง เช่น บิดา มารดา
ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

อัตราบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบัตเิ หตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.

อัตราบริการนีไ
้ ม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีทเี่ กินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก
หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านัน
้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
6. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

การส้ารองที่นั่ง
1. กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ
่ นไข
และข้อตกลงต่าง ๆ ทีไ่ ด้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1. สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยน
ื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการ
เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทัง้ หมด
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3. ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4. ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทัง้ หมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มก
ี าร
คืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล
รับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนีท
้ ่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียก
คืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6. ยกเว้นกรุ๊ปทีเ่ ดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่าน
ตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะ
ไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
7. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่ระบุไว้ในรายการ
เดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านัน
้ ไม่สนับสนุนให้ลู กค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดยผิดกฎหมาย
และในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทยและเกาหลีใต้ ขึน
้ อยู่กบ
ั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุก
ท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
8. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง พร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1. บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2. บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆที่อยู่นอกเหนือการควบคุม
ของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความ
ล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุต่างๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่
ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4. บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5. รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พัก
ในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6. ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบิน
ตามสถานการณ์ดังกล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการ
บินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะ
ไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษั ทฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น
9. หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทาง
สายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การ
จัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่บริษัทระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรั บในเงื่อนไข
และข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พัก
ทางบริ ษั ทฯขอสงวนสิ ท ธิ์ ในการจั ด หาโรงแรมโดยอ้ า งอิง ตามการจั ด ระดั บดาวของประเทศเกาหลี ตามที่ร ะบุ ในรายการ
ท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ Double) ในกรณีที่ท่านมีความ
ประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยู่กับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่าง
กั น อาจจะทํ า ให้ ท่ า นไม่ ไ ด้ ห้ อ งพั ก ติ ด กั น และไม่ ส ามารถเสริ ม เตี ย งได้ ต ามที่ ต้ อ งการโรงแรมหลายแห่ ง จะไม่มี
เครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ําเครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋ า สัม ภาระต่ างๆถื อ เป็ นทรั พ ย์ สิ น ส่ว นตั ว ของท่ า น ทางบริ ษั ท จะไม่ รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ความเ สี ย หายสู ญ หายล่า ช้ า หรื อ
อุบัติเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่าน
สละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อ
ท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะ
เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการ
ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ
4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวั นสุดท้ายของการ
เดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
ความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้
รับทราบ
19. ในกรณีที่ลูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
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