
 

 

 
  

เกาหล-ีปซูาน Beautiful Hanok village  

5 วนั 3 คนื โดยสายการบนิ โคเรยีนแอร ์

ไฮไลทท์วัร ์เกาหล-ีปซูาน Beautiful Hanok village  
- บนิหรกูบัสายการบนิประจ าชาตเิกาหลใีต ้
- หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน สมญานามซานโตรนิแีหง่เกาหล ี
- Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแกว้จดุชมววิทีม่ชี ือ่เสยีงของเมอืงปซูาน 
- พลุกกุซา มรดกโลกทางวฒันธรรมจาก UNESCO 
- สนกุสนานกบัสวนสนุก E-World เลน่แบบไมจ่ ากดัรอบ 
- หอคอยปซูาน แลนมารค์ของเมอืงปซูาน 
- ชอ้ปป้ิง ตลาดนมัโพดง ,ถนนทงซองโน , Lotte Outlet 
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เครือ่งAirbus A330-300 
ทีน่ ัง่แบบ 2-4-2 

 
 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 

ขาไป - ขากลบั 23

กก. 

 

 

 

 
 

 

Day 1  

สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.30 น. คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมูผิูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู5 เคานเ์ตอร ์M 

(เชค็อนิกรุ๊ปของสายการโคเรยีนแอร)์ โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหวัหนา้ทวัร ์พรอ้มอ านวยความสะดวก

ตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุทา่น 

Day 2 
 กรุงเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปูซาน - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - Oryukdo Skywalk - เมอืง

เคยีงจ ู- วดัพุลกกุซา - หอดดูาวชมซงแด 

01.40 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิที ่KE662 

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 

1 กรงุเทพฯ     - 

2 

กรงุเทพฯ - สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - เมอืงปซูาน 
- หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk -  
เมอืงเคยีงจ ู- วัดพลุกกุซา – หอดดูาวชมซงแด 
 

✈  �  �  
HwangnamguanHanok 
Village ระดับ 3 ดาว หรอื
เทยีบเทา่ 

3 

เมอืงเคยีงจ ู- เมอืงแดก ู- วดัดองฮวาซา - Okgol 
Village - Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - สวนสนุก 
E-WORLD - 83 Tower –ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 
 

�    �  อสิระ 
Crystal Hotel  
ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

4 

เมอืงปซูาน - วัดแฮดงยงกงุซา - ศนูยส์มนุไพรสน
เข็มแดง - Duty Free - สวนยงดซูาน - หอคอยปู
ซาน - Nampodong Street –ตลาดปลาชาลกาช ิ
 

�    �  �   
Crystal Hotel  
ระดับ 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

5 

ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House -  
ซปุเปอรม์าเก็ต - Lotte Outlet - สนามบนิกมิแฮ – 
กรงุเทพฯ 
 

�   �  ✈ - 

รายละเอยีดการเดนิทาง 



 

 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

08.30 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกว่า

ประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของท่านเป็นเวลาทอ้งถิน่) น า

ทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้  น าท่านสู ่หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน หรอืทีรู่จั้กกันอกีชือ่

หนึง่ว่า Taeguekdo Village ไดรั้บการขนานนามว่าเป็นซานโตรนิีแห่งเกาหล ีเป็นชมุชนซึง่ตัง้อยูห่่างจาก

ตลาดชากลัชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีทา่นัน้ และเป็นอกีหนึง่สถานที่ๆ น่าสนใจส าหรับคนทีแ่วะไปเทีย่วเมอืง

ปซูาน ถนนหนทางทนีี่ถูกตกแต่งดว้ยภาพแนวกราฟฟิตี ้บา้นเรอืนหลายหลังเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรี ่

แต่หลายหลังยังมผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทีน่ี่โด่งดังจากการเป็นสถานทีถ่่ายท ารายการ Running Man รายการ

ชือ่ดังของเกาหล ีซึง่มทีัง้ตอนทีน่างเอกสาวชเวจอีูเป็นแขกรับเชญิ รวมทัง้หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายท าทีน่ี่

เชน่กัน  จากนัน้น าท่านสูจุ่ดชมววิรมิทะเล  Oryukdo Skywalk  ใหท้่านไดส้ัมผัสความตืน่เตน้ของสะพาน

กระจกแกว้ทีถ่กูสรา้งขึน้เหนอืหนา้ผาชายฝ่ังทะเล 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ชาบชูาบ”ู 

บา่ย จากนัน้น าทา่น วัดพลุกกุซา ตัง้อยูท่ีเ่มอืงเกา่เเกอ่ยา่งเมอืงเคยีงจู โดยเป็นวัดหลักของอาณาจักรชลิล่ามาตัง้

เเตปี่ ค.ศ.535 ซึง่วัดเเห่งนี้มคีวามสวยงามเเละสมบรูณ์เเบบอยา่งมาก จนท าใหไ้ดรั้บการคัดเลอืกเป็นมรดก

โลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO เมือ่ปี ค.ศ.1995 ทีผ่่านมา ท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่่องเทีย่ว

เกาหลสี าคัญของเมอืงเคยีงจไูปเลย ซึง่ในเเตล่ะปีจะมนัีกทอ่งเทีย่วมาเทีย่วชมวัดส าคัญเเหง่นีเ้ป็นอนัมาก ยิง่

ในชว่งของฤดูใบไมเ้ปลีย่นสนัีน้นับว่าเป็นสถานทีท่่องเทีย่วฮอตฮติเลยทเีดยีว  จากนัน้น าท่านสู่ หอดูดาว

ชมซงแด สรา้งขึน้ตัง้เเต่สมัยราชวงศ์ซอนต๊อก เเห่งเเควน้ชลิลา ซึง่มกีารประมาณการกันว่าตัง้เเต่สมัย

ศตวรรษที ่7 โดยมกีารสรา้งดว้ยหนิน ามาเรยีงซอ้นกันเป็นชัน้ๆ ในลักษณะของรูปขวด โดยมคีวามสงูถงึ 9.4 

เมตร นับวา่เป็นหอดูดาวทีม่คีวามเกา่เเกอ่ยา่งมากในซกีโลกฝ่ังตะวันออก เเละเเสดงใหเ้ห็นถงึเทคโนโลยทีี่

คอ่นขา้งจะล ้ายคุของชนชาตเิกาหลตีัง้เเต่ยคุโบราณ โดยสภาพโดยรวมทั่วไปของหอดูดาวนัน้ยังมสีภาพทีด่ี

อยูเ่เมจ้ะผา่นกาลเวลามานานเเลว้ก็ตาม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“จมิดกั” 

ทีพ่กั  โรงแรม HwangnamguanHanok Village ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

Day 3 

 เมอืงเคยีงจ ู- เมอืงแดก ู- วดัดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop - ศนูยโ์สม - สวนสนกุ E-

WORLD - 83 Tower – ชอ้ปป้ิงถนนทงซองโน 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทานเดนิทางสู ่เมอืงแดกู  เป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่ทีสุ่ดเป็นอันดับสีข่องประเทศเกาหล ี จากนัน้น าท่านสู ่

วัดดองฮวาซา วัดแหง่นีไ้ดอ้นุรักษ์สิง่ทีห่ลงเหลอืจากอดตีอนัหลากหลายเจดยีห์นิสามชัน้ในปีกดา้นตะวันออก

และตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดทีห่าดูไดย้าก เสาโบราณคู่หนิแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) 



 

 

และภาพแกะสลักพระพทุธบนกอ้นหนิท าใหว้ัดนีม้คีา่ยิง่ “จากสถานดีองแทกเูดนิเทา้ตอ่ประมาณ 5 นาทไีปยัง

ส านักงานโทรศัพท ์ซนีาม (Sinam) และจากทีน่ั่นขึน้รถประจ าทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮวาซา”  

จากนัน้น าท่านชม Okgol Village หมูบ่า้นเกา่แกรู่ปแบบดัง้เดมิของเกาหล ีหมูบ่า้นเกา่ของพวกขนุนางและ

ชนชัน้สงู แห่งยคุสมัยราชวงศโ์ชซอน ถูกสรา้งขึน้ในปี 1630 โดยตระกลู Choi ตระกลูเกา่แกข่องเมอืงแทก ู

ตัง้อยูบ่รเิวณเขาพัลกงซาน  จากนัน้น าท่านชม Cosmetic Shopศูนยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหลี

มากมายหลายแบรนดด์งั  จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่

ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและ

ราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ีท่า่นรักและนับถอื  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“บบิมิบพั” 

    บา่ย น าท่านเดนิทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต ้มเีครื่องเล่น

มากมายทา้ทายใหท้า่นลองวัดใจ อาทเิชน่ สกายจ๊ัม,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บา้นผี

สงิ ฯลฯ และยงัม ีเทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาล อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์โุรป ใหท้่านไดเ้ลอืกเก็บ

ภาพความประทับใจ  จากนัน้น าท่านชม หอคอย 83 ทาวเวอร ์ทีค่วามสงู 202 เมตร ซึง่เป็นสัญลักษณ์ของ

เมอืงแดก ูเพือ่ชมววิพาโนรามา 360 องศา ชมทัศนยีภาพอนัสวยงามของเมอืงแดก ู จากนัน้น าทา่นอสิระทา่น 

ชอ็ปป้ิงถนนทงซองโน ถนนสายแฟชัน่ทีม่เีสือ้ผา้แบรนดเ์นมของเกาหลกีับคอลเลกชนัใหมล่่าสดุใหเ้ลอืกซือ้

กนัอยา่งมากมายในราคาไมแ่พงอกีดว้ย พรอ้มทัง้เลอืกซือ้เครือ่งส าอางคแ์บรนดด์ังของเกาหลEีtude, Skin 

Food, Face Shop อยา่งจใุจ 

เย็น อสิระอาหารค ่าเพือ่ใหท้า่นไดช้อ้ปป้ิงไดอ้สิระตามอธัยาศัย 

ทีพ่กั โรงแรม Crystal Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

Day 4 
 เมอืงปซูาน - วดัแฮดงยงกงุซา - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดซูาน -  หอคอยปซูาน - 

Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาช ิ  

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นสู ่วัดแฮดงกกุซา ตัง้อยูบ่นชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนอืของเมอืงปซูาน เป็นวัดทีส่รา้งบนเหล่าโขดหนิ

รมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีทีม่ักจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วัดแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้

โดยพระอาจารย ์Naongเมือ่ปี 1376 ในชว่งรัชสมัยของกษัตรยิ ์Uwangแห่งราชวงศ ์Goryeoจากนัน้ในปี 

1970 ถกูฟ้ืนฟแูละปรับปรงุอกีครัง้ ดว้ยความพถิพีถิัน เพือ่ใหค้งไวซ้ ึง่เอกลักษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ  

จากนัน้น าท่านสู ่น ้ามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบรสิุทธิ ์100% ซึง่สรรพคุณของน ้ามันสน

เข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดับ

น ้าตาลในเลอืด ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เช่น เหงือ่ ปัสสาวะ อุจจาระ ชว่ยลา้ง

สารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวียนของเลือดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภูมติา้นทานใหก้ับ

ร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิง

สนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Lotte Duty Free  



 

 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ซมัเกทงั” 

บา่ย น าท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็นสถานทีพั่กผ่อนทีเ่หมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงยีบสงบ ภมูทิัศน์ทีส่วยงาม 

เพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ในสวนสวย ชมทัศนยีภาพ หรอืใหอ้าหารฝงูนกพริาบทีม่อียูม่ากมาย ภเูขายงดูซาน 

(ภูเขาหัวมังกร) เป็นสัญลักษณ์การท่องเทีย่วทีส่ าคัญแห่งหนึง่ของเมอืงปซูาน ตัง้อยู่กลางใจเมอืงเมอืงใน

พืน้ทีส่งูกว่าระดับน ้าทะเล 49 เมตร  จากนัน้น าท่านชม หอคอยปซูาน ตัง้อยู่บนยอดเขายงดูซานทีค่วามสูง

เหนือระดับน ้าทะเล 118 เมตร ชัน้บนสดุเป็นจุดชมววิซึง่มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมอืงปูซานและววิ

ทะเลทีส่วยงาม ในวันทีอ่ากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแมก้ระทั่งเกาะซชึมิะ ของญีปุ่่ นได ้ จากนัน้น าท่าน

ชม Nampodong Street หรอื ตลาดนัมโพดง ทีน่ีเ่ปรยีบเสมอืนยา่นมยองดงทีโ่ซล เพราะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิง

สนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบ

รนดต์่างๆ ถูกยกมาตัง้ไวท้ีน่ี่เชน่เดยีวกับในเมอืงโซลใกล ้ๆ กับถนนชอ้ปป้ิง จะมถีนนทีเ่รยีกว่า BIFF Street 

เป็นบรเิวณทีใ่ชจั้ดงานภาพยนตรน์านาชาตปิซูานหรอืBusan International Film Festival (BIFF) ทีรู่จ้ัก

กนัไปทั่วโลกน่ันเอง ซึง่จะเต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรม์ากมาย  จากนัน้น าทา่นชม ตลาดปลาชาลกาช ิตลาดชา

กัลชเิป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยีตะวันออกและเป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง

ของปูซาน บรรยากาศคกึคักของผูค้นทีม่าจับจ่ายเลอืกซือ้อาหารทะเลทัง้แบบสดและแบบแหง้จากรา้นแผง

ลอยขนาดเล็กทีต่ัง้เรยีงรายสองฝ่ังถนนตลอดแนวชายฝ่ัง  

เย็น ประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“Jagalchi Buffet” 

ทีพ่กั โรงแรม Crystal Hotel ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่ 

Day 5 

 ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Nurimaru APEC House - ซุปเปอรม์าเก็ต - Lotte Outlet -  สนามบนิกมิแฮ - 

กรงุเทพฯ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าทา่นชม ศูนยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรูป

เป็นรูปแบบต่างๆ ทีม่สีรรพคุณรักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  จากนัน้น าท่านสู ่Nurimaru APEC Houseชม

สถานทีจ่ัดประชมุผูน้ า APEC ในปี 2005 เพือ่ศกึษาประวัตศิาสตรแ์ละชมทัศนยีภาพทีส่วยงามทีส่ดุของปซูาน

เป็นอาคารกระจกทรงกลม ตัง้อยูท่างทศิตะวันตกของหาด Haeundaeบนแหลมคาบสมทุรทีป่กคลุมดว้ยป่า

ไม ้ทา่นจะเห็นอาคารทันสมยัและทวิทัศนท์ีส่วยงามของสะพานGwanganและชายฝ่ังทะเลของปซูาน  

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“Pork Cutlet” 

    บา่ย จากนัน้พาทา่นชอ็ปป้ิง Lotte Outletนับวา่เป็น outlet mall ทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญข่องเกาหลแีหง่หนึง่ ซึง่เป็น

ศนูยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนดท์ีส่ง่ตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้น ามาขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมด์

ลดราคากันมากกว่าหา้สบิเปอรเ์ซ็นต ์ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้อยา่งมากมาย และทีน่ี่รับบัตรเครดติท่าน

สามารถจับจ่ายไดอ้ยา่งสบายใจ ตัง้แต่แบรนดเ์นมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuerและ Kate 

Spade ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนยิม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้  จากนัน้



 

 

น าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต  ซึง่มสีนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่

ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

20.35 น. น าทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดยสายการบนิ โคเรยีนแอรไ์ลน ์เทีย่วบนิท ีKE661 

(บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

00.20+1 น. เดนิทางถงึทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิกรงุเทพฯ โดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ  
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 เกาหล-ีปซูาน Beautiful Hanok village 

5 วนั 3 คนื  BY KE 



 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

ผูใ้หญพ่กัคู ่
1 หอ้ง  

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

 1 ทา่น 

ทา่นละ 

เด็กมเีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่

2 ทา่น  

ทา่นละ 

เด็กไมม่เีตยีง 

พกักบัผูใ้หญ ่ 

2 ทา่น  

ทา่นละ 

INFANT 

ทา่นละ 

 

จอยแลนด ์

ไมใ่ชต้ ัว๋ 

 

พกัเดีย่ว 

ทา่นละ 

16-20 พฤษภาคม 61 26,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

06-10 มถิุนายน 61 25,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

20-24 มถิุนายน 61 25,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

04-08 กรกฎาคม 61 25,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

18-22 กรกฎาคม 61 25,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

01-05 สงิหาคมคม 61 25,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

15-19 สงิหาคมคม 61 25,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

05-09 กนัยายน 61 25,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

19-23 กนัยายน 61 25,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

03-07 ตลุาคม 61 26,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

17-21 ตลุาคม 61 26,555.- 25,555.- 24,555.- 23,555.- 9,900.- 11,900.- 5,900.- 

 

***ราคานีเ้ฉพาะกรุป๊หนา้รา้นเทา่น ัน้ กรุป๊เหมาโปรดสอบถามอกีคร ัง้*** 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิคนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศก ์

ทา่นละ 40,000 วอน /ทรปิ/ตอ่ทา่น***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภมู)ิ**เด็กเก็บเทา่ผูใ้หญ*่* 

** โปรแกรมและรายละเอยีดของการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงได ้ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัสภาวะอากาศ 

และเหตสุดุวสิยัตา่ง ๆ ทีไ่มส่ามารถคาดการณ์ลว่งหนา้โดยทางบรษิทัฯ  

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 

ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้

ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไม่วา่จะเกดิจากความ
ขดัขอ้งของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการไดโ้ปรแกรมการ
เดนิทางเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการท่องเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการ

ท่องเทีย่วบางรายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ท่านขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวน

ผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไม่มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่30 ทา่นขึน้ไป ขอสงวน
สทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณีทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 30 ทา่น 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีม่า

ทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  



 

 

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมาย

การท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ดัคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300เหรยีญ

สหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติ

ตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตวัไปดว้ยหรอื

หลกัฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา 

มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   

5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

**ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลโีดยผดิกฎหมาย 

และในข ัน้ตอนการผา่นการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหล ีข ึน้อยูก่บัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่น ัน้ 

ลกูคา้ทุกทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมคัคุเทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้ 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 23 กก.  

 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย และเอกสารตา่งดา้วตา่งๆ 

2. คา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ทีน่อกเหนอืทีร่ะบ ุอาทเิชน่ คา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์

3. คา่ภาษีทกุรายการคดิจากยอดบรกิาร, คา่ภาษีเดนิทาง (ถา้มกีารเรยีกเก็บ) 

4. คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บเพิม่ภายหลังจากทางบรษัิทฯไดอ้อกตัว๋เครือ่งบนิ 

5. ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 40,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 

6. คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 

 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 



 

 

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

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15วัน 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับใน   

           เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผ่านแลว้มกีารยกเลกิ

การเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วันเก็บเงนิมดัจ าท ัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วันเก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี

ใต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรอง

แพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แตท่ัง้นีท้า่นจะตอ้ง

เสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6.  ยกเวน้กรุป๊ทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาล ทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืค่ามัดจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรอืต่างประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ าหรอืคา่ทวัรท์ ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศที่

ระบไุวใ้นรายการเดนิทาง บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่ทวัรไ์มว่า่กรณีใดๆ ท ัง้ส ิน้ 

 **ส าคญั!! บรษิทั ท าธุรกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่น ัน้ ไมส่นบัสนุนใหลู้กคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีต้

โดยผดิกฎหมายและในข ัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ท ัง้ไทยและเกาหลใีต ้ข ึน้อยู่กบัการ

พจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ท่าน ัน้ ลูกคา้ทุกท่านตอ้งผ่านการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของท่านเอง ทาง

มคัคเุทศกไ์มส่ามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง   

 พรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 



 

 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2.  บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนือการ

ควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การ

สญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิน้สุดลง ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคืน

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบต่อการหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรอื

เอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5.  รายการนี้เป็นเพยีงขอ้เสนอที่ตอ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และ

โรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6.  ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครื่องบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสูงขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋ว

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ล่าชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจาก

สายการบนิบรษัิทฯขนส่ง หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสุดความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่

ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตัวแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสาร

ลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจาก

ทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แต่ทัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ ืน่ๆมาให ้โดยขอ

สงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทยและในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีบ่รษัิท

ระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13.  เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิค่าบรกิารไมว่่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรับใน

เงือ่นไขและขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดยโรงแรม

ทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบใุน

รายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู่ (Twin หรอืDouble) ในกรณี

ทีท่่านมคีวามประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึน้อยู่กับขอ้จ ากัดของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแต่ละ

โรงแรม ซึง่มคีวามแตกต่างกันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักตดิกัน และไม่สามารถเสรมิเตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ

โรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ ่าเครือ่งปรับอากาศทีม่จีะ

ใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 



 

 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถอืเป็นทรัพยส์นิส่วนตัวของท่าน ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ 

หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะถอื

ว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ และถา้ทา่นตอ้งการแยกตวั

ออกจากกรุ๊ปทวัรเ์พือ่ท่องเทีย่วเอง โดยไม่ลงรา้นศูนยโ์สม, ศูนยส์มุนไพร, รา้นน า้มนัสน, ศูนย์

เครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้่ายทีเ่กดิข ึน้จากท่านเป็นจ านวนเงนิ 

300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานีเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะแบบ Join Tour เท่านัน้ กรณี

ตอ้งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้หากเป็นนักทอ่งเทีย่วชาวตา่งชาต ิหรอื พระสงฆ ์เก็บคา่ใชจ้า่ย

เพิม่ ทา่นละ 4,000 บาท 

18. ในระหวา่งทอ่งเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถา่ยรปูและชว่ยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของ

การเดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ต่ถา้ท่านใดไมส่นใจก็ไมต่อ้งซือ้

ทัง้นีข้ ึน้อยูก่บัความพงึพอใจของท่าน ทางบรษัิททัวรไ์มม่กีารบังคับใหซ้ือ้แต่อยา่งใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้

เพือ่ใหผุ้เ้ดนิทางไดรั้บทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทุกครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิท

ฯจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้สิน้ 

 
****** HAVE A NICE TRIP****** 

 

 

 


