
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
10 เม.ย. 63 (1) กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

22.30 น. คณะพรอมกัน ณ สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสายขาออกระหวาง
ประเทศ ชั้น 4 เคานเตอรสายการบินโคเรียนแอร (KE) พบเจาหนาที่ของบริษัทฯ คอย
ใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก 

11 เม.ย. 63 (2) ปูซาน - Hallyeosudo Landscape Cable Car - เรือเตาจําลอง 
    ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ ลี ซนุ ชิน 

01.35 น. ออกเดินทางสูเมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต โดยสายบินโคเรียนแอร เที่ยวบินที่ KE662 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง) 

09.00 น. เดินทางถึงสนามบินปูซาน (เวลาทองถิ่นเร็วกวาประเทศไทย 2ช่ัวโมง) หลังผานพิธีตรวจ
คนเขาเมืองแลว นําทานชม ทิวทัศนชายฝงทะเลใตที่สวยงามของประเทศเกาหลีใตแบบพา
โนรามา 360 องศา กับกระเชาลอยฟา Hallyeosudo Landscape Cable Car นําทาน
ข้ึนไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทัศนียภาพที่นาต่ืนตาของชายฝงทะเล และเกาะแกงที่
สวยงามมากมายของเมืองปูซาน กระเชาแตละคันจะมืชื่อเรียกตางกันไปและสามารถจุ
ผูโดยสาร ไดประมาณแปดทาน ระยะทางจากสถานีตนทาง-สถานนีปลายทาง 1,975 เมตร
ยาวที่สุดในเกาหลีใต ใชเวลาจากลานชมวิวถึงยอดเขาเพียง 9 นาทีเทาน้ัน เมื่อข้ึนไปถึงยอด
เขา ทานจะดื่มด่ํากับทัศนียภาพของเมือง Tongyeong ทางทิศเหนือเปนเนินเขาที่มีปาไม
อุดมสมบูรณ ทิศใตจะพบกับความงามของเกาะแกงตางๆที่กระจายอยูตามชายฝง หากทาน
มองไปยังเสนขอบฟาทางทิศตะวันออกเนียงใต คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญี่ปุนที่
อยูหางออก1ไปประมาณ 80 กิโลเมตร ที่แหงน้ีในแตละปมีนักทองเที่ยวมาเยือนมากกวาหน่ีง
ลานคน (หมายเหตุ น่ังกระเชาลอยฟา หรือ Cable Car ดวยความปลอดภัย การเปด-ปด 
ข้ึนอยูกับสภาพอากาศในแตละวัน) 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแมอุลทัง (ปลาหมอไฟ) 
  นําทานแวะชม เรือเตาจําลอง หรือ โคบุคซอน ณ Gangguan Harbor เปรียบเสมือน 

“เมืองนโปลีของอิตาลี,, ความเปนของเรือเตา โดยนายพลอีซุนชินเปนผูคิดสรางอาวุธชนิด
พิเศษข้ึนมารับมือทับชาศึก สําหรับเรือเตาน้ี มีรูปรางแบนคอนขางเทอะทะ ขับเคล่ือนดวย
กําลังฝพาย ทุกดานของลําเรือปดไวอยางมิดชิด โผลก็แตปลายกระบอก ปนใหญเทาน้ัน 
ขณะที่ดาดฟาน้ันถูกคลุมดวยแผนเหล็กและยังเต็มไปดวยหนามแหลม เพื่อปองกันมิใหชาศึก 
สงทหารข้ึนมาบนเรือ กลยุทธของเรือเตานอกจากจะโจมตีดวยปนใหญแลว ยังใชการพุงเขา
ชนเพื่อทําลายเรือรบ ฝายขาศึกอีกดวย โดยมีการรบครั้งหน่ีงที่เรือเตาสามารถทําลายเรือรบ
ญี่ปุนไดถึงหาสิบลําในวันเดียว เรือเตาน้ีเอง ที่ทําใหฝายเกาหลีสามารถทําลายกองเรือฝาย
ญี่ปุนไดเปนจํานวนมาก ทําใหเสนทางการลําเลียงของญี่ปุนตองประสบ ปญหาจนไมอาจ
สนับสนุนกองทหารที่ทําการรบอยูในคาบสมุทรได การรบไดดําเนินยืดเยื้อเปนเวลาหลายป 
จนกระทั่งถึง ปค.ศ. 1598 กองทัพญี่ปุนก็พายแพและลาถอยออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีจน
หมดสิ้น นําทานสู ตลาดปลาจุนกัง  Jungang Premium Fish Market ใกลกับทาเรือ 
Gangguanที่น้ีถือเปนตลาดสด พื้นเมืองสําคัญของคนปูซาน เพราะเมืองปูซานเปนเมือง
ชายทะเลอาชีพหลักคือประมงและอูตอเรือ ที่น้ีจึงเปน ตลาดคาปลาและอาหารทะเลที่ไดรับ
ความนิยมของชาวเกาหลีใต ภายในตลาดทานสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลและสามารถ
นําไปประกอบอาหารทานกันแบบสดๆ ในสไตลทีคุณชอบ นอกจากนี้ยังมีรานคาประเภท
อาหารทะเลแหง เชนปลาแหง ปลาหมกแหง กุงแหง และกิมจิที่ทําจากปลาหมึกที่เปนที่นิยม
ใหทานเลือกชิมและเลือกซื้อเปนของฝากอีกดวย นําทานสัมผัสดินแดนแหงธรรมชาติ 
สวนสาธารณะ นายพล ลี ซุน ชิน Yi Sun-sin Park ที่สงบรมรื่น ใหความรูสึกกลับสู
ธรรมชาติ แตกตางจากความสับสนวุนวายในเมือง โอบลอมดวยตนไมนอยใหญที่รมรื่น และ 
วิวทะเลสวยงามในอดีตสถานที่แหงนี้เคยเปนสมรภูมิยุทธนาวีระหวางเกาหลีและญี่ปุนในสมัย
ราชวงศโชซอลที่เลื่องช่ือ (สงครามฮันซัน) ที่จารึกในประวิติศาสตร ภายใตการบัญชาการ
ของอี ชุน-ชิน (Yi Sun-sin Park) กับกองทัพญี่ปุนจนตอง ถอนกําลังออกไปอยางพายแพ  

 
  ดังนั้นชาวเกาหลีพรอมใจกันสรางอนุสาวรียนายพล เพื่อเปนเกียรติ และยกยองใหเปนวิรบุรุษ

ผูยิ่งใหญตลอดกาล ชาวเกาหลีมองเขาในฐานะ ชายผูกลาหาญ อดทน แข็งแกรง เลียสละ 
และจงรักภักดีตอประเทศชาติ 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูบลูโกกิ (หมูผดัซอส) 
พักที่ Diamond Hotel หรือเทียบเทา 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

12 เม.ย. 63 (3) หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway 
    สวนริมทะเล แทจงแด - ศูนยสมุนไพร - ศูนยเคร่ืองสําอาง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน (Camchcon Culture Village) หรือ
เรียกวา “Korea's Santorini(ซานโตริน่ีเกาหลี) โดยช่ือเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเดนของ
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน ที่ต้ังอยูบนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมูบาน
น้ีเคยเปนที่อยูอาศัยของของผูลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในป 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดสงเสริม
การทองเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ใหนาอยูมากย่ิงข้ึน โดยปรับเปลี่ยนหมูบานคัม
ชอนใหมีลีสันโดษเดนดวยการทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบาน ใหดูสดใส นารัก 
บานเรือน หลายหลังเปลี่ยนเปนสตูดิโอและแกลเลอรี่บางจุดก็เปนรานขายสินคา ทั้งสินคา
พื้นเมืองสินคาสมัยใหมรวมไปถึงรานกาแฟ และไดโดงดังจากรายการช่ือดัง Running Man 
ที่มาถายทําที่น่ี จึงทําใหหมูบานวัฒนธรรมคัมชอน แหงนี้เปนที่รูจักมีนักทองเที่ยวชาวเกาหลี
และตางประเทศมาเที่ยวกันมากข้ึน นําทานชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk wav อยู
ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโค (Songdo) แปลวาเกาะสนเพราะ
ชายหาดน้ีมีปาสนอยูบริเวณปลายสุดของหาดสะพานเดินทะเลเปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม 
ซึ่งถือวาเปนแลนดมารคของหาดซองโดเลยปเดียว ตัวสะพานย่ืนออกไปในทะเล 
เปรียบเสมือนเราเดินอยูบนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในสวนพื้นของ
สะพานสามารถมองเห็น นํ้าทะเลผานกระจกนิรภัย สกายวอรคจะมีลานหินใหญๆ ใหถายรูป 
บรรยากาศและสองขางทางมองเห็นวิวทิวทัศน สวยงาม นอกจากนี้ยังเปนที่ถายทํารายการ 
เชน We Got Married ทําใหเปนที่นิยมอยางมากสําหรับคนเกาหลี  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูไกผดัซอสเกาหล ี(ทคัคาลบี)้ 
จากน้ันพาทานเขาสู สวนแทจงแด (Tacjongdae Park) ต้ังอยูที่เกาะยงโด ทางตะวันตก
เฉืยงใตัของใจกลางเมือง สวนเเทจงแด ต้ังชื่อตามกษัตริยของเกาหลีชื่อ TaeJongMu-Yeol
ที่ชอบเดินทางมาที่น่ีเพื่อยิงธนูมีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร ประกอบไปดวยตนไมสีเขียว
อยางตนสน ดอกไมนานาชนิด และหนาผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงที่ 250 เมตร โดยจะมี
ทางเดินรอบเกาะจึงเปนที่ออกกําลังกาย เดินเลน กินลมชมวิว ปคนิคของชาวเมืองปูซาน 
ภายในสวนแทจงแด ประกอบไปดวย Taejongsa Temple , G myeongsa Temple . 
ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เปนจุดชมวิวที่สูงที่สุดของสวนแหงนี้ลานชมวิวแท
จองแด(Taejongdae Observatory)เปนอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ ที่เปนจุดชมวิวที่
สวยงาม หนาผาหินและชายหาดที่เปนหินกรวด ที่เปนสัญญลักษณหนงของสวนแหงนี้ 
ภายในสวนแทจงแดงจะมีการบริการโดยรถนําเที่ยวของอุทยาน DanubiTram” แวะจอดตาม
สถานีใหทานไดลงไปสัมผัสกับบรรยากาศ ความสวยงามของทะเล และหนาผาสูงชัน เรียกวา
มาที่น่ีที่เดียวก็่อิ่มเอมความประทับใจไปทั้งวันเลยปเดียว นําทานเดินทางไปดูแลสุขภาพที่ 
ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู ฮอกเก็ตนามูเปนสนุมไพรที่เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา นําทานสู ศูนยเคร่ืองสําอาง ใหทาน
ชมและเลือกซื้อเคร่ืองสําอางและเวชสําอางแบรนดชั้นนําของเกาหลี ที่ COSMETIC ย่ีหอ 
 



 
คุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาวตางใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก 
โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองสําอางผสมสมุนไพร 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดกั (JIMDAK ไกพะโล) 
พักที่ Diamond Hotel หรือเทียบเทา 
 
 

 

 

 

 

13 เม.ย. 63 (4) วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนยโสม - ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง - APEC HOUSE 
BUSAN TOWER - ชอปปงตลาดนัมโพดง 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
นําทานเดินทางสู วัดแฮดง ยงกุงซา วัดเกาแกและสวยที่สุดในปูซาน เปนวัดที่มีความเก
ตรงที่สรางอยูบนโขดหินริมทะเล มาต้ังแตป 1376 และไดทําการบูรณะอีกครั้งในป 1970 จน
มาถึงปจจุบัน โดยจะมีเจดียสามชั้น และรูปปนสิงโตสี่ตัว หันหนาออกไปทางทะเล ซึ่งสิงโต
ทั้งส่ีตัวน้ี คือสัญลักษณของความยินดี ความโกรธ ความเศรา และความสุขสวนชวงพีคของ
ที่น่ีจะ 2 ชวงคือ ตอนปใหม คนจะมาชมพระอาทิตยแรกของปและไหวพระขอพร และในชวง
เดือนเมษายนเปนชวงที่ดอกซากุระบาน ที่วัดแหงนี้ก็เปนอีกจุดที่ดอกซากุระจะบานสะพรั่ง
สวยงามเต็มพื้นที่บริเวณวัด นําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแหงมวล
สมุนไพรโสมถูกนํามาใชเพื่อสุขภาพเปนเวลานานกวา 2,000ป ในตํารายาแผนโบราณจีนระบุ
วาโสมเปนสมุนไพรที่ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจ
สงบและเพิ่มพละกําลัง โดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจปองกันโรคหัวใจ
ขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศลดและปองกันมะเร็ง และเร็วๆน้ีโสมเกาหลีอาจจะไดจด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโกทุกวันน้ีผลิตภัณฑโสมเปนส่ิงที่ขาดไมไดสําหรับผูที่
คํานึงถึงสุขภาพในปจจุบัน นําทานเดินทางสู ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง ผลิตภัณฑที่สกัดจาก
นํ้ามันสนที่มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลใน
รางกาย 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนูบบิิมบบั ขาวยําเกาหล ี(BIBIMBAP) 
นําทานเยี่ยมชม Nurimaru APEC House ต้ังอยูที่ทะเลแฮอุนแด เปนอาคาร APEC ที่ใช
ในการประชุม สุดยอดผูนําเอเปก ครั้งที่ 13ในป 2005 เปนอาคารที่ถูกออกแบบมาเปนพิเศษ
อาคารทั้งหมดใชกระจกกันกระสุน หากมองจากอาคาร ออกมาแลว จะสามารถเห็นวิวของ
สะพานควางอันได นําทานชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร ( Busan Tower) ตั้งอยูใน สวนยง
ดูซาน (Yongdusan Park) เปนอุทยานแหงชาติ ต้ังอยูบนเนินเขา ใจกลางเมือง เปนสถานที่
พักผอนหยอนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเปน Landmark สําคัญของเมือง 
สําหรับช้ันแรกของหอคอย เปนบริเวณขายของที่ระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดงเดิมของ
เกาหลี เชน พวงกุญแจ, เคร่ืองปนดินเผา, ตุกตา และอ่ืนๆอีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่ที่ 
สวนมากจะเปน คูรัก ทั้งชาวเกาหลีและนักทองเที่ยวตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจ 
มาคลองตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเช่ือวาถูรักที่ไดมาคลองกุญแจ
ที่น่ืจะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไมรวมคากุญแจ) สวนดานบนสุดของหอคอยเปนจุด
สําหรับชมวิวทิวทัศน ของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา (คาทัวรไมรวมคาข้ึนลิฟท 
หากสนใจกรุณาติดตอหัวหนาทัวรที่ดูแลคณะของทาน) นําทานอิสระชอปปง ตลาดนัมโพ
ดง (Nampodong Street) แหลงชอปปงขนาดใหญอีกแหงหน่ึงของเมืองปูซาน ที่น่ีเต็มไป 



 
ดวยรานคา เสื้อผา เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายใหทานไดชอป
ปงอยางจุใจ อาทิเส้ือผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอาง เคร่ืองประดับ NEW BALANCE , 
NIKE , ADIDAS  อีกทั้งยังมีอาหารเกาหลีตนตํารับแบบพื้นบานใหทานไดเลือกทานแบบ
เต็มที่ 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  
เมนู JAGALCHI BUFFET บุฟเฟต ณ ตลาดปลาช่ือดังแหงเมืองปูซาน 
พักที่ Diamond Hotel หรือเทียบเทา 
 
 

 

 

 

 

14 เม.ย. 63 (5) เมืองจินเฮ -สถานีรถไฟคยองฮวา -DUTY FREE - พิพิธภัณฑ
สาหราย- สนามบินปูซาน - กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ) 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม 
  นําทานเดินทางสูเมืองจินเฮ สู สถานีรถไฟคยองฮวา ชม ความงามของดอกซากุระ สถานี

แหงนี้เปนจุดชมซากุระอันดับตน ๆ ของปูซาน ในป 2006 สถานนีคยองฮวาแหงนี้ไดหยุด
ใหบริการ เหลือเพียงรถไฟที่จอดไวเปนสถานที่ทองเที่ยวในเทศกาลชมดอกซากุระ อิสระให
ทานไดชมอุโมงคซากุระ ความงามของดอกซากุระสีชมพูออนละลานตา ใหทานไดหยิบ
กลองข้ึนมาถายภาพดอกซากุระเก็บไวเปนที่ระลึก **ในชวงเดือนเมษายน จะมีดอก
ซากุระ หรือที่ชาวเกาหลีเรียกวา พ็อตกต (CHERRY BLOSSOM) บานสะพร่ัง (ทั้งนี้
การบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละป)** 

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู 
  นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่น้ีมีสินคาปลอดภาษีช้ันนําให

ทานเลือกซื้อ มากมายกวา 500 ชนิด น้ําหอม เส้ือผา เคร่ืองสําอาง กระเปา นาฬิกา 
เครื่องประดับ หลากหลาย แบรนด ดัง อาทิเชน Dior,Chanel5Prada 5Louis Vuitlon ,MCM 
,Rolex. ฯลฯ 

  นําทานสู พิพิธภัณฑสาหราย (SEAWEED MUSEUM) ซึ่งทานจะไดเรียนรูการทํา
สาหรายของชาวเกาหลี ประวัติความเปนมาและความผูกผันที่ชาวเกาหลีที่มีตอสาหราย ให
ทานไดเลือกซื้อสาหรายเปนของฝากสําหรับบุคคลที่ทานรัก นําทานเพลิดเพลินกับการแวะ
ซื้อของฝากที่ ซุปเปอรมารเก็ต สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหินซีเรียลช็อกโก  
ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลาง
หนาโสม เครื่องสําอางโสม เปนตน และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชิน
ราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย สมควรแกเวลา นําทานเดินทางสู สนามบินนานาชาติปู
ซาน 

20.40 น.  ออกเดินทางจากเมืองปูซาน กลับกรุงเทพฯ โดยสายบินโคเรียนแอร เที่ยวบินที่ KE661 
(ใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชั่วโมง บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง) 

00.15 น. เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
โปรแกรมการเดินทางอาจมีการสลับสับเปลีย่นหรือเปลีย่นแปลงไดโดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 

ทั้งนีโ้ดยคํานึงถงึความปลอดภัยและประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 

และหากลูกคาทานใดจะตองมกีารจองตั๋วเคร่ืองบินภายในประเทศ รถโดยสารภายในประเทศ หรือ
รถไฟกรุณาแจงใหเจาหนาที่ของบริษัททราบกอนจองทุกคร้ัง ไมเชนน้ันบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการ
รับผิดชอบทุกกรณีหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ***หนังสอืเดินทางตองเหลืออายกุารใชงาน

มากกวา 6 เดือน*** 
 

อัตราคาบริการ 
 

กําหนดวันเดนิทาง 
เมษายน 63 

ราคา 

ผูใหญ เดก็ พักเดีย่ว 

วันหยุดสงกรานต 10-14 เม.ย. 63 28,999 28,999 7,000 
 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ

1. รับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระขาด 
และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตางๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออกเดินทาง ฉะนั้น
หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขา
หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวน
สิทธ์ิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมทั้งคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน***และทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิ 
ราคานี้เฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยเทานั้น ถาหากเปนชาวตางชาติ จะตองเพิ่มจากราคาคา
ทัวรปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุปเหมาที่เปนพนักงานบริษัททัวร ครู อาจารย เด็ก
นักเรียน นักศึกษา  ธุรกิจขายตรง ธุรกิจเคร่ืองสําอางค ธุรกิจอาหารเสริม หมอ  พยาบาล  
หรือชาวตางชาติ จะตองสอบถามราคาใหมทุกคร้ัง** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเที่ยวในประเทศเกาหลี หรอื
ปญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาที่ที่รับผิดชอบหากทานมีความจําเปนตองรับ
ฝากของจากผูอ่ืนเพื่อที่จะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตอง
ไมเปนสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิตเจาหนาที่
จะไมรับฝากกระเปาหรือส่ิงของใดใด 

3. โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใตอาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนข้ึนอยูกับความเหมาะสมเปนหลักโดย
คํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเปนหลัก 

 
 
 

โปรแกรมทวัรไมมีราคาเด็ก เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ  

 ราคาเด็กทารกทานละ 9,000 บาทและตองมีอายุไมเกิน 2 ปบริบูรณ ณ วันเดินทางไปและกลับ 
*คาบริการขางตนเฉพาะนกัทองเที่ยวชาวไทยเทาน้ัน กรณีตางชาติชําระเพ่ิม 3,000 บาท  

คาทัวรไมรวมคาทปิคนขับรถ มคัคุเทศกทองถิ่นทานละ  1,500 บาท / ตลอดการเดินทาง/ตอทาน   
*ชําระที่สนามบนิกอนออกเดินทาง* 

ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน **ไมไดบงัคบั** 
ตามมาตรฐานการใหทปิ วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 

 



 
4. ประเทศเกาหลีใตจะมีชางภาพมาถายรูป และชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวัน

สุดทายชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายกับลูกทัวร หากวาทานใดสนใจสามารถซื้อได แตถาทาน
ใดไมสนใจก็ไมตองซื้อ เพราะทางบริษัททัวรไมมีการบังคับลูกทัวรซื้อแตอยางใด แตเปนการบอก
กลาวลวงหนา 

5. ทัวรครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการทองเที่ยวเปนหมูคณะเทาน้ัน ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุป
ทัวร โดยไมลงรานชอปปง เชน นํ้ามันสน / รานโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD ตอทาน 

6. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานที่ 21 เปนตนไปชําระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวาคณะเดียวกัน
จองเกิน 20 ทาน แมวาทานจะจองทัวรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหชําระเพิ่มตามเงื่อนไข
ของบริษัท 

7.  
อัตราคาบริการนี้รวม 

  คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ     
  คาภาษีสนามบินทุกแหงที่มี 
  คานํ้าหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 23 กก.  
  คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ 
  คาที่พักตามที่ระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน  
  คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  
  คาอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    
  คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
  คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 
 

อัตราคาบริการนี้ ไม รวม 
 คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คา
โทรศัพททางไกล  
คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ 
(กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ) 
คาทิปคนขับรถ และมัคคุเทศกทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท /ตลอดการเดินทาง/ตอทาน 
ชําระทีส่นามบินในวันเดินทาง ในสวนหัวหนาทัวร แลวแตความพึงพอใจของทาน  
**ไมไดบังคับ** ตามมาตรฐานการใหทปิ วันละ 50 บาท / ทาน / วัน 
คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% 
ราคาทัวรไมรวมคาวีซา กรณีสถานทูตมีการประกาศเก็บคาวีซา 
 

เงื่อนไขการใหบริการ 
1. ในการจองกรุณา ชําระคาทัวรมัดจําทัวรทานละ 15,000 บาท พรอมหนาพาสฯ ภายใน 2 วัน 

หลังจากทําการจอง และชําระคาทัวรสวนที่เหลือกอนเดินทางอยางนอย 30 วัน กรณีไมชําระเงิน
หรือไมชําระเงินตามกําหนด ไมวากรณีใดใดจะถือวาทานสละสิทธ์ิการเดินทางในทัวรน้ันๆ  

2. หากลูกคาทําจองเกิน 20 ทาน ทานที ่21 เปนตนไปชําระเพิ่ม 1,000 บาท หากพบวาคณะ
เดียวกันจองเกิน 20 ทาน แมวาทานจะจองทวัรมาคนละบริษัทก็ตาม ขอสงวนสิทธ์ิใหชําระเพิ่ม
ตามเงื่อนไขของบริษัท 

3. เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว ทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง หรือไมเดินทาง
พรอมคณะถือวาทานสละสิทธ์ิ ไมอาจเรียกรองคาบริการ และเงินมัดจําคืน ไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น  

4. กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือเขา
ประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง  บริษัทฯ ของสงวนสิทธ์ิที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น 

 
การยกเลกิ 

เน่ืองจากราคาน้ีเปนราคาโปรโมช่ัน ต๋ัวเครื่องบินการันตีการจายเงินลวงหนาเต็ม 100%  ซึ่งเมื่อ
จองและจายมัดจําแลว ถาผูจองยกเลิกจะไมมีการคืนเงินคามัดจําหรือคาทัวรใดๆ ทั้งสิ้น  
ทั้งน้ีเงื่อนไขของสายการบิน KOREAN AIR ตองสงรายชื่อออกตั๋วลวงหนา 35 วันกอนการ
เดินทาง เมื่อออกต๋ัวเคร่ืองบินไปแลวไมสามารถเปลี่ยนผูเดินทางได ไมวากรณีใดใดทั้งสิ้น 
 



 
 

หมายเหตุ 
1. ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักทองเที่ยวรวมเดินทางนอยกวา 

30 ทาน โดยจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทาง 
2. บริษัทฯ มีสิทธ์ิที่จะเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจ

แกไขได 
3. รายการทองเทีย่ว โรงแรมที่พัก สามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
4. บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ เชน พายุไตฝุน 

ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่ม เติมที่เกิดข้ึน
ทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย, การถูกทําราย, การสูญหาย, ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ 

5. ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, 
การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่
ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ 

6. หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ ความลาชา 
และความผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหา
รายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให โดยขอสงวนสิทธ์ิการจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา 

7.  ราคาน้ีคิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษัทฯ สงวนสิทธ์ิที่
จะปรับราคาต๋ัวเคร่ืองบินตามสถานการณดังกลาว 

8. หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือการใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมี
จุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน 

9. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยว
บางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายให
ตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

10. ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

11. เน่ืองจากตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ เม่ือออกต๋ัวไปแลวในกรณีที่ทานไมสามารถเดินทาง
พรอมคณะไมวาดวยเหตุผลใดก็ตาม ตั๋วเครื่องบินไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได  

12. ในกรณีที่ลูกคาตองออกต๋ัวโดยสารภายในประเทศ กรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษัท ฯ กอนทุก
ครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆ ทั้งสิ้น 

13. หากในคณะของทานมีผูตองการดูแลพิเศษ น่ังรถเข็น (WHEELCHAIR), เด็ก, ผูสูงอายุ, มีโรคประจําตัว 
หรือไมสะดวกในการเดินทางทองเที่ยวในระยะเวลาเกินกวา 4 - 5 ช่ัวโมงติดตอกัน ทานและครอบครัวตองให
การดูแลสมาชิกภายในครอบครัวของทานเอง เน่ืองจากการเดินทางเปนหมูคณะ หัวหนาทัวรมีความ
จําเปนตองดูแลคณะทัวรทั้งหมด 

14. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท  
เวน แตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษัทกํากับเทาน้ัน 

15. เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานได
ยอมรับในเงื่อนไขขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 

จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลใีหกบัคนไทย ผูทีป่ระสงคจะพํานกัระยะสั้นใน
ประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวยวัตถปุระสงคเพื่อการทองเทีย่ว เยีย่มญาติ หรือธุรกิจ 
จะตองยื่นเอกสารในขัน้ตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยนืยนัการมีคณุสมบัตกิารเขาประเทศ
เกาหลี* ดังตอไปน้ี 
- พาสปอรตจะตองมีอายมุากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถงึ 
- ตั๋วเคร่ืองบนิขาออกจากประเทศเกาหลทีางทวัรจัดเตรียมให 
- ส่ิงทีย่ืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายที่อาจเกิดข้ึนในระหวางที่พํานักในประเทศ
เกาหลีได (เชน เงินสด บตัรเครดติ เปนตน) 

- ชื่อ ที่อยู และหมายเลขติดตอในระหวางที่พํานักในประเทศเกาหล ี(เชน คนรูจัก โรงแรม 
และอ่ืนๆ)ทางทัวรจัดเตรียมให 

- กําหนดการเดินทางระหวางที่พํานักในประเทศเกาหลีทางทัวรจัดเตรียมให 



 

 
****ประกาศจากสายการบิน KOREAN AIR**** 

ในกรณทีี่ลูกคาเดินทางไปประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน KOREAN AIR แลวไมผานการตรวจ
คนเขาเมืองของประเทศเกาหลใีต ทําใหลูกคาตองถกูสงตัวกลับเขาประเทศไทย จึงมคีาใชจายที่
เกดิข้ึนในการเปล่ียนตัว๋ขากลับรวมถึงคาบริการอ่ืนๆที่เกดิข้ึนดวยฉะน้ันลกูคาตองเปนผูรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่กดิข้ึนที่ประเทศเกาหลีเรียกเกบ็ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบ
คาใชจายทีเ่กดิข้ึนทกุกรณ ีลกูคาอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับทีป่ระเทศเกาหลีเรียกเกบ็หรือลูกคา
ตองรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ทีี่น่ังวางหรือตามวันเดนิทางของตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งนี้
แลวแต ทางเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลี  สายการบินและทางผูจัดไมสามารถ
เขาไปแทรกแซงได 
หมายเหตุ : เรียนใหทราบวา หลังจากผานดานตรวจคนเขาเมืองเกาหลีใตแลวน้ันทางทัวรจะออก
เดินทางทองเทีย่วหลงัเวลาประมาณ 1 ชั่วโมง 

***ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ สวนทานใดที่ตดิดานตรวจคนเขาเมือง หากทานสามารถผาน
เขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกบัคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจาก
ทัวรได เพ่ือความเปนระเบยีบและคณะไดทองเทีย่วอยางเตม็เวลา ขออภัยในความไมสะดวก*** 

 

หมายเหต ุ
จํานวนผูเดินทางข้ันตํ่าผูใหญ 30 ทานข้ึนไป 
 เทีย่วบินราคาและรายการทองเที่ยวสามารถเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึง
ผลประโยชนของผูเดินทางเปนสาํคญั 

 หนังสือเดินทางตองมีอายุเหลือใชงานมากกวา 6 เดือนและบริษัทฯรับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทาง
เพื่อทองเที่ยวเทาน้ัน 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนดั
หยุดงาน, การกอจลาจลหรือกรณทีี่ทานถูกปฏิเสธการเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขา
เมืองหรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึง่อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัทฯ 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากทานใชบริการของทางบริษทัฯไมครบอาทไิมเที่ยวบาง
รายการ, ไมทานอาหารบางมื้อเพราะคาใชจายทุกอยางทางบรษิัทฯ ไดชําระคาใชจายใหตวัแทน
ตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออกเดินทางแลว 

 ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งส้ินหากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรมและ/หรือเกิดอุบัติเหตุ
ที่เกิดจากความประมาทของตวันักทองเที่ยวเอง 

 ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษกรณทีีท่านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเล่ือนวันหรือคืนเงนิ
ไดเมื่อทานตกลงชําระเงนิไมวาทัง้หมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯทางบริษัทฯจะถอืวาทานไดยอมรับ
ในเงื่อนไขขอตกลงตางๆทีไ่ดระบุไวแลวทั้งหมด 


