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วนัแรก              สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

22.30 น. พรอ้มกัน ณ สนามบนินานาชาตสุิวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิ KOREAN 

AIR (KE) เจา้หนา้ทีค่อยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการเช็คอนิ  

 

สายการบนิ KOREAN AIR จดัทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 น า้หนกักระเป๋า 23 กก./ทา่น 

 

 

วนัทีส่อง            สนามบนิกมิเฮ - วดัดองฮวาซา - อุทยานแหง่ชาตพิลักงซาน - หมู่บา้นมาบจิอง -ถนนดงซองโน  

 

01.35 น. น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่KE662 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

09.00 น. เดนิทางถงึ สนามบนิกมิเฮ เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลังจาก

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ รถโคช้น าทุกท่านขา้มทะเลตะวันตกดว้ยสะพานแขวนยอง

จอง หรือ สะพานเพือ่ความหวังในการรวมชาตทิี่ยาวกว่า 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร จากนัน้

น าท่านเดนิทางสู ่เมอืงแทกู 
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น าท่านชม วดัดองฮวาซา เป็นวัดเก่าแก่มอีายุกว่า 1,500 ปี สรา้งในสมัยอาณาจักรชลิลา ภายในมีอมิ

ตาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหนิพระศรศีากยมุนีอยู่ดา้นนอก อกีหนึ่งไฮไลทก์็คอื ยคัซายอแรแดพุล 

(Yaksa-yeoraedaebul) พระขนาดใหญ่ที่สรา้งขึน้เพื่อเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบุญ มีความ

สงูถงึ 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รูปปั้นสงิโต และดอกไมท้ีป่ระดับฐานพระพุทธรูป

ดา้นหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หนิทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดับโลก   

 

 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ทคัโดรทิงั สตูไก่เกาหลี ใส่ไก่ มนัฝร ัง่ แครอท      

แป้งต็อก มรีสชาตเิผ็ด เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีง เมนูขึน้ชือ่ของเมอืงแทกู!! 
 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่อุทยานแหง่ชาตพิลักงซาน เป็นสว่นหนึง่ของเทอืกเขาแทแบ็คทีท่อดตัวยาว

มาจากประเทศเกาหลเีหนือ ภเูขาศักดิส์ทิธิม์ลีักษณะคลา้ยกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองคเ์ป็นหนึง่ใน

สถานทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงแทก ูคนแทกจูะชอบมาเดนิปีนเขากันเป็นประจ า  

 

นอกจากนี้ ยังมเีคเบิล้คารไ์วค้อยใหบ้รกิารขึน้ไปยัง จุดชมววิบนยอดเขาพลักงซาน รวมระยะทางกว่า 

1.2 กโิลเมตร  สามารถมองเห็นเทอืกเขาสลับซับซอ้นหลายลูก รวมตัวกับพรรณไมน้านาชนดิกลายเป็น

ววิทวิทัศน์ทีส่วยงาม ซึง่การขึน้เคเบลิคารข์ ึน้ไปชมววิเขาพัลกงซานดา้นบนนัน้ ก็ถอืเป็นอกีหนึง่ไฮไลทท์ี่

พลาดไม่ได ้โดยเฉพาะในช่วงฤดูใบไมเ้ปลีย่นสจีะสวยงามมากเป็นพิเศษ เมื่อขึน้ไปดา้นบนจะเจอหนิ 

Wish Rock ทีค่นเกาหลนียิมมาขอพรกัน มจีุดใหคู้ร่ักมาแขวนพวงกญุแจคลา้ยกับทีโ่ซลทาวเวอร ์และ

มรีา้นอาหาร รา้นกาแฟไวค้อยบรกิารนักท่องเทีย่ว ซึง่สามารถส่ังอาหารมาน่ังทานพรอ้มกับดวูวิสวยๆ บน

ยอดเขาได ้(ราคาทวัรไ์มร่วมคา่กระเชา้ขึน้อุทยาน ประมาณ 11,000 วอน) 
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จากนัน้น าท่านไปยัง หมูบ่า้นมาบจิอง หมู่บา้นชาวนาเล็กๆ ทีภ่ายหลังไดม้ฟ้ืีนฟใูหก้ลับมามีชวีติชวีาอกี

ครัง้ โดยการตกแตง่ละเลงสสัีนลงบนก าแพงจากภูมปัิญญาชาวบา้น ไม่ว่าจะเป็นภาพดอกไม ้ภาพสัตว ์

ภาพ 3 มติ ิภาพชวีติความเป็นอยู่ของชาวเกาหลจีากยุค 1960 ถงึ 1980 จนท าใหห้มู่บา้นเล็กๆ ทีปั่จจุบัน

มีการพักอาศัยอยู่เพียง 35 ครัวเรือนแห่งนี้มีความน่าสนใจมากขึน้ทีเดยีว เคยถูกใชเ้ป็นสถานที่ถ่ายท า

รายการชือ่ดัง Running Man และดว้ยความที่หมู่บา้นมาบจิองนี้มีต านานเรื่องเล่าเกีย่วกับอัศวนิและมา้ 

ระหว่างทางจะไดเ้ห็นสัญลักษณ์ของมา้อยู่ตามจุดตา่งๆ ในหมู่บา้นนี้อกีดว้ย 

 

จากนัน้น าท่านไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟช่ันและแหลง่ชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นแหง่เมอืงแทก ูมขีนาด

ใหญ่กว่าเมียงดงถึง 5 เท่า หรือจะเรียกไดว้่าที่นี่คือ เมียงดงแห่งเมอืงแทกู ก็ว่าได ้แต่คนจะไม่

พลุกพล่านเท่าในกรุงโซล สามารถเดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ย่างสบายใจ ถนนดงซองโนจะคกึคักในช่วงเย็นถงึ

ช่วงค ่าๆ มีรา้นคา้เลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด ไม่ว่าจะเป็น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์หรือสนิคา้แบ

รนดด์ังอืน่ๆ มากมาย 

 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ด

เล็กนอ้ย โดยน าหมูลงในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สุกรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้ว
สวย 

 
พกัที ่   CRYSTAL DAEGU HOTEL หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่าม            สวนสนุกอเีวลิด์ - เมอืงเคยีงจู - หอดูดาวช็อมซองแด - วดัพลูกุกซา - ถ า้ซอกคูรมั – เมอืง

ปูซาน คอสเมตคิ  

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

 
จากนัน้น าท่านไปยัง สวนสนุกอเีวลิด์ ไดร้ับการออกแบบใหม่ใหเ้ป็นสวนสนุกในธมียุโรป ซึง่ไดร้ับความ

นิยมที่สุด และใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต ้สวนสนุกจะอยู่โดยรอบ 83 ทาวเวอร์ 

เพลดิเพลนิในสวนสนุกทีม่าใน 4 ธมีดว้ยกัน ซึง่หนึง่ในนัน้เป็นสวนสนุกส าหรับเด็กโดยเฉพาะ และพบกับ

เครื่องเล่น และกจิกรรมกว่า 30 ชนิด ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยพลาซา่ที่มีธมีแตกต่างกันไป เช่น 

พลาซ่าส าหรับเด็ก (Children’s Plaza) พลาซ่าส าหรับวัยทีน (Young Town Plaza) เซ็นทรัลพลาซ่า 

(Central Plaza) นอกจากเครือ่งเลน่นานาชนิดที่เหมาะกับทุกวัยแลว้ สวนสนุกแหง่นี้ยังมีน ้าตกและน ้าพุ 

รวมไปถงึการแสดงแสงไฟและดอกไม ้รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ  

  

 
  

น าท่านเดนิทางสู่ เมอืงเคยีงจู อดตีเมืองหลวงของอาณาจักรชลิลา เป็นเมืองแห่งประวัตศิาสตร์และ

วัฒนธรรมจงึท าใหม้แีหลง่ท่องเทีย่วทางวัฒนธรรม และโบราณสถานกระจายอยู่ท่ัวเมอืง และม ี2 แหง่ที่

ไดข้ ึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองค์การยูเนสโกคือ วัดพุลกุกซา และถ ้าซ็อคคูรัม ดว้ยความที่มี

โบราณสถานตัง้อยู่กลางแจง้ใหเ้ห็นกันท่ัวไป จงึท าใหไ้ดร้ับฉายาว่า “เมอืงแหง่พพิธิภัณฑไ์รก้ าแพง” 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไก่ขนาดก าลงัเหมาะ 

ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และสมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 
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จากน าท่านไปยังจุดแวะพักเล็กๆ ที่ไม่ควรพลาด หอดูดาวชมซองแด หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดที่ยังคง

เหลอือยู่ในเอเชยีตะวันออก มีอายุกว่า 1,350 ปี ถูกบรรจุใหเ้ป็นสมบัตปิระจ าชาตเิกาหลใีตล้ าดับที่ 31 

ซึง่ถูกสรา้งขึน้ในรัชสมัยสมเด็จพระราชนิีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชลิลา หอดูดาวมีลักษณะการแบง่ชัน้

ตรงกลาง ออกเป็น 3 ชัน้ เพือ่เป็นชอ่งหนา้ตา่ง โดยดา้นบนและดา้นลา่งของขอบหนา้ตา่ง แบง่เป็นดา้น

ละ 12 ชัน้ ซึง่หมายถงึจ านวนเดอืน 12 เดอืน ใน 1 ปีอกีดว้ย ดว้ยลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเดน่

ในเชงิประวัตศิาสตร์ และทางวทิยาศาสตร์ ท าใหท้ี่แห่งนี้กลายเป็นส่วนหนึ่งของแถบโวลซ็อง ซึง่เป็น

บริเวณพื้นที่ส่วนที่สองของพื้นที่ประวัตศิาสตร์เมืองเคียงจู บริเวณรอบๆ มีสวนหญา้เป็นลานกวา้งไว ้

ส าหรับนักท่องเทีย่วน่ังเลน่ ปิกนคิ ป่ันจักรยาน หรอืเดนิเทีย่วชมธรรมชาตไิด ้ 

 

 
 

จากนัน้น าท่านไปยัง วดัพูลกุกซา ซึง่หมายถงึ “วัดแหง่พระพุทธเจา้” โดยวัดแหง่นี้นัน้ถอืเป็นผลงานชิน้

เอก และเป็นของยุคทองของศลิปะทางพุทธศาสนาในอาณาจักรชลิล่า วัดแห่งนี้ไดร้ับการขึน้ทะเบยีน 

และก าหนดใหเ้ป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองคก์ารยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ดว้ยความงดงามทาง

ศลิปะ คุณค่าทางประวัตศิาสตร ์และวัฒนธรรม ซึง่มีประวัตยิาวนานกว่า 1,400 ปี นอกจากนี้วัดแหง่นี้ยัง

ถอืเป็นวทิยาลัยพุทธศาสนา  
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จากนัน้น าท่านเดนิทางตอ่ไปยัง ถ า้ซ็อคคูรมั ตัง้อยู่บนภูเขาดา้นเหนือของทางวัดพุลกุกซา เป็นวัดใน

พุทธศาสนา สรา้งขึน้ในสมัยอาณาจักรชลิล่า ดา้นหนา้เป็นหอระฆังขนาดใหญ่ เมื่อเดนิเขา้ไปตาม

ทางเดนิบนเขา ซึง่ไม่ชันมากใชเ้วลาประมาณ 15 นาทจีะถงึดา้นในตัววัด มวีหิารซึง่สรา้งตดิกับภเูขาดว้ย

วธิกีารเจาะถ ้าเขา้ไป เป็นถ ้าหนิแกรนติทีถู่กสรา้งขึน้โดยมนุษย ์คนเกาหลยีกย่องใหถ้ ้าแห่งนี้เป็นผลงาน

ชิน้เอกของศลิปะทางพุทธศาสนา 

 

 
 

ดา้นในมีพระประธานองคใ์หญ่ พระศากยมุนทีธัคตัตา สรา้งจากหนิขาว ดา้นหลังนั้นลอ้มรอบดว้ยรูป

แกะสลักนูนต ่าของพระสาวกอกี 8 องค ์และพระโพธสัิตวอ์กี 2 องค ์มีโครงสรา้งดัง้เดมิมาตัง้แต่สมัย

ศตวรรษที ่8 จนไดร้ับการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองคก์าร UNESCO ในปี ค.ศ.1995 

ถอืเป็นอกีหนึง่ไฮไลทส์ าคัญของการมาเทีย่วเมอืงเคยีงจูเลยทเีดยีว 
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จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ เมอืงปูซาน เมืองที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีรองจากกรุงโซล หอ้มลอ้มไปดว้ย

ทัศนียภาพที่สวยงามกับเทือกเขาสูงและแม่น ้าตา่งๆ สามารถท่องเที่ยวไดต้ลอดทัง้ปี ดว้ยความอเมซิง่

ของสถานทีท่่องเทีย่ว และความสวยงามของธรรมชาต ิท าใหม้แีหลง่ท่องเทีย่วทีเ่ป็นทีน่ยิมและน่าสนใจ

มากมาย 

 

น าท่านแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่

เลอืกซือ้กลับไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไม่ว่าจะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนด์

อย่าง DEWINS และแบรนด ์JSM ที่เป็นสนิคา้หลักของทางรา้น ไม่ว่าจะเป็นครีมหอยทาก ครีมน ้าแตก 

ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีว่านหางจระเข ้แป้งมา้โยก 

ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู พอรค์คาลบ ิตน้ต ารบัอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้

เป็นหมูย่างทีผ่่านการหมกัจนไดท้ี ่ น ามาย่างบนเตาถ่านรอ้นๆ สุกก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า 

รบัประทานกบัซอส กระเทยีม กมิจ ิและใชใ้บผกักาดหอมสดห่อเป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้

ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวย 

 

พกัที ่  DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีส่ ี ่             วดัแฮดงยงกุกซา - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน - ผลติภณัฑน์ า้มนัสน - ศูนยส์มุนไพรโสม - 

ตลาดปลาจากลัช ิ- ดวิตีฟ้ร ี- ถนนนมัโพดง 

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านสักการะขอพรที่ วดัแฮดง ยงกุงซา ถือเป็นวัดเก่าแก่และศักดิส์ทิธิม์าก ว่ากันว่าแต่เดมิ

ก่อนที่จะสรา้งวัด พื้นที่ตรงนี้มีความแหง้แลง้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระท่ังพระภกิษุท่านหนึ่งไดฝั้นเห็น

เทพเจา้แห่งความเมตตา ซึง่สถติอยู่ในทอ้งทะเล หากมองไปดา้นหนา้จะเห็นภูเขา และถา้มองไป

ดา้นหลังของวัดจะเห็นน ้าทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่ว่าหากอธษิฐานสวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดร้ับการตอบ

จากเทพเจา้แห่งความเมตตาในช่วงเย็น บรรยากาศทางเขา้วัดจะเป็นเหมือนตลาดนัดย่อมๆ ที่มีคนมา

ขายของมากมาย ทัง้ของกนิ ขนมพื้นบา้น เครื่องราง เสือ้ผา้ และของที่ระลกึ ใหไ้ดเ้ดนิชมวถิีชวีติเล็กๆ 

ของคนปซูาน ในชว่งเดอืนเมษายนบรเิวณวัดและรอบๆ ก็จะงดงามไปดว้ยดอกซากรุะทีบ่านสะพรั่งไปท่ัว

บรเิวณวัด  

 
 

จากนัน้น าท่านชม หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน ถอืเป็นซานโตรนิีแหง่เกาหลใีต ้ตัวหมู่บา้นตัง้อยู่บนภเูขา 

และดว้ยสีสันสดใส อีกทัง้ยังมีจุดชมววิที่เห็นน ้าทะเลกวา้งไกลสุดตา ท าใหท้ี่นี่ไดร้ับความนิยมจาก

นักท่องเที่ยวไม่นอ้ย เดมินัน้หมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิน่ฐานของผูค้นที่อพยพขึน้มาครัง้สงคราม

เกาหล ีซึง่ภายหลังสงครามหมู่บา้นเสือ่มโทรมมาก กระท่ังไดร้ับการฟ้ืนฟจูากนักศลิปะในเกาหลทีีร่่วมกนั

ตกแตง่หมู่บา้นจนออกมาสวยงามอย่างทุกวันนี้  
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น าท่านเรยีนรูก้ารท าผลติภัณฑท์ี่สกัดจาก ผลติภณัฑน์ า้มนัสน มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 

ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 

 

จากนัน้น าท่านออกเดนิทางไปยัง ศูนยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรที่ช่วยเสรมิความแข็งแรงใหแ้ก่

ระบบย่อยอาหาร ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิม่พละก าลัง มสีรรพคณุทางการแพทยช์ว่ยบ ารุงหัวใจ 

ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตคาร เมนู จมิทคั ไกอ่บซอี ิว๊วุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืง

ด ัง้เดมิ เป็นไกผ่ดัรวมกบัวุน้เสน้ มนัฝร ัง่ แครอท พรกิ และซอสด า เนือ้ไกท่ ีน่ ิม่ รสชาตคิลา้ยกบั

ไกพ่ะโลสู้ตรเกาหล ี

 

จากนั้นน าท่านเลือกซื้อสนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีที่รา้นคา้ปลอดภาษีที่ใหญ่ที่สุดในโซล แหล่งรวม

สนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น น ้าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ

หลากหลายแบรนด์ดัง และสนิคา้แบรนดอ์ื่นๆ อีกมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนด์หรู และ

เครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, 

GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ ในส่วนของชั ้นที่ 1 เป็นช็อป CHANNEL และ

นาฬกิาดังหลากหลายแบรนด ์อาทเิช่น ROLEX, HERMES, OMEGA, TISSOT เป็นตน้ ชัน้ 2 เป็นช็อป 

MCM ชัน้ที ่3 เป็นโซนเครือ่งส าอางคห์ลากหลายแบรนดด์ัง ไม่ว่าจะเป็นแบรนด ์SULWHASOO, HERA, 

LANEIGE, L'Oréal, SU:M37, ESTEE LAUDER, LANCOME, CHRISTIAN DIOR, BIOTHERM, MAC 

เป็นตน้ ชัน้ 4 จะเป็นสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ และชัน้ที ่5 จะเป็นแบรนดข์องเกาหล ีและโซนรา้นอาหาร 
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จากนัน้น าท่านแวะ ตลาดปลาจากลัช ีตัง้อยู่ใกลก้ับท่าเรือนัมโพ ที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพู

ซานที่เนน้ท าอาชีพประมง จึงเป็นตลาดขายปลา และแหล่งอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต ้

ภายในจะมสัีตวน์ ้าแปลกๆ จ านวนมาก และยังมรีาคาถูกกว่าทอ้งตลาดท่ัวไปดว้ย โดยปลาหรอืสัตวท์ะเล

ก็จะมากันแบบสดๆ มรีา้นคา้ทัง้ในตัวอาคาร และภายนอกอาคารมากมาย ดา้นหลังตลาดสามารถเดนิชม

ววิท่าเรอืได ้ 
 

 
 

จากนัน้น าท่านอสิระช็อปป้ิงที ่ยา่นนมัโพดง เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีโ่ดง่ดังและคกึมากอกีแหง่ในปซูาน ขา้งๆ

กับถนนแฟช่ันควังบก เปรียบเสมือนเป็นตลาดเมียงดงแห่งเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ป

ไดเ้พลดิเพลนิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถูกยกมาตัง้ไวท้ี่นี่เช่นเดยีวกับในกรุงโซล นอกจากนัน้ที่นี่ยัง

เป็นย่านชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ย คลับ บาร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และทีส่ าคัญยังเป็นย่านทีส่ าคัญในปซูานที่

เต็มไปดว้ยโรงภาพยนตรแ์ละโรงละคร ซึง่ปซูานไดเ้ป็นเป็นเจา้ภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาติ

ปซูาน (BIFF) ในเดอืนตลุาคมของทุกปี  

 

เย็น  อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง 
 

พกัที ่   DIAMOND PUSAN HOTEL / ARBAN CITY HOTEL (YEONSAN) หรอืระดบัเทยีบเทา่ 
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วนัทีห่า้             สวนยงดูซาน - ปูซานทาวเวอร ์- ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู - พลอยอเมทสิ - โบสถจ์ุกซอง - 

ทางเดนิลอยฟ้าออยุคโด - ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงนิวอน - สนามบนิกมิเฮ - สนามบนิสุวรรณภูม ิ

 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม  

จากนัน้น าท่านสู ่สวนยงดูซาน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ มีภูมิ

ทัศน์ที่สวยงาม เพลดิเพลนิกับการเดนิเล่นในสวนสวย ชมทัศนียภาพหรือใหอ้าหารฝูงนกพริาบที่มีอยู่

มากมาย ภูเขายงดูซาน (ภูเขาหัวมังกร) เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองปซูาน 

ตัง้อยู่กลางใจเมอืงเมอืงในพืน้ที่สงูกว่าระดับน ้าทะเล 49 เมตร และน าท่านชม ปูซานทาวเวอร ์ตัง้อยู่บน

ยอดเขายงดูซานที่ความสูงเหนือระดับน ้าทะเล 118 เมตร ชัน้บนสุดเป็นจุดชมววิซึง่มองเห็นทัศนียภาพ

โดยรอบของเมอืงปซูานและววิทะเลทีส่วยงาม ในวันทีอ่ากาศสดใสคณุสามารถมองเห็นแมก้ระท่ังเกาะซึ

ชมิะของญีปุ่่ นได ้(ราคาทวัร ์ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์ประมาณ 5,000 วอน) 

 

 

จากนัน้เดนิทางไปยัง โบสถจ์ุกซอง ตัง้อยู่รมิทะเลเป็นโบสถส์ครสิตจักรที่ไดช้ือ่ว่าสวยที่สุดในปูซาน 

โบสถแ์หง่นี้ไดถู้กสรา้งขึน้ และใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าในละครเรือ่ง "Dream" ชอ่ง SBS ในชว่งตน้ปี 2000 

โบสถแ์ห่งนี้ไดร้ับการประดับประดาตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกดว้ยศลิปะผสมผสานอย่างสวยงาม 

ทรงคุณค่าทัง้ทางดา้นศลิปะ และดา้นจติใจ ววิทวิทัศน์โดยรอบตัวโบสถง์ดงามตามธรรมชาตมิีโขดหนิ

ลักษณะแปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเล เป็นสถานทีท่ีไ่ม่ควรพลาดเมือ่เดนิทางมาเทีย่วปซูาน  

 

จากนัน้พาท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่ปราศจาก

มลภาวะ และสงูเหนือระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่

ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา 
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จากนัน้น าท่านชม โรงงานเจยีระไนพลอยอเมทสิ แดนเกาหลเีป็นแดนของพลอยสมี่วง พลอยแห่ง

สขุภาพและน าโชค โดยมตีัง้แตส่มี่วงออ่นเย็นตา จนถงึสมี่วงไวน์ มเีสน่หเ์ยา้ยวนใจ พลอยนี้จะงามจับตา

เมือ่มาท าเป็นแหวน จี ้ตา่งห ูและสรอ้ยขอ้มอื 

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บบิมิบบั ขา้วย าสไตลเ์กาหล ีเสริฟ์บรกิารพรอ้มซุป

ชาบูหมอ้รอ้นๆ 

จากนัน้น าท่านไปยัง ทางเดนิลอยฟ้าออยุคโด อกีหนึ่งจุดชมววิที่สวยที่สุดในปูซาน สะพานกระจกใส

แจ๋วที่สรา้งจากหนา้ผาแบ่งกลางระหว่างทะเลดา้นตะวันออกและดา้นตะวันตก ท าใหส้ถานที่แห่งนี้ถือ

เป็นอกีหนึ่งสถานที่ส าหรับชมพระอาทติยข์ึน้ที่สวยที่สุดของประเทศเกาหลี ตัวสะพานกระจกยืน่ออกไป

ในทะเลเป็นความยาว 35 เมตร โดยกระจกทีน่ ามาท านัน้เป็นกระจกทีเ่คลอืบสารกันกระสนุ ความหนา 50 

mm เพื่อใหม้ีความแข็งแรงคงทน และปลอดภัยต่อนักท่องเที่ยว ดา้นหลังของสะพานเป็นภูเขา นัน้มี

เสน้ทางปีนเขา ซึง่เป็นกจิกรรมทีช่าวเกาหลนียิมท ากัน 
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น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย 

ขนมตา่งๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรยีลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม 

โคลนพอกหนา้โสม ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง 

(มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 

 

 
 

สมควรแก่เวลาน าท่านเดนิทางสู่ สนามบนิกมิเฮ เมอืงปูซาน ประเทศเกาหลใีต ้เพื่อเดนิทางกลับสู่

กรุงเทพฯ  

 

20.40 น. น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเทีย่วบนิที ่KE661  

 

** ใชเ้วลาบนิประมาณ 5 ช ัว่โมง มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง ** 

 

00.15 น. เดนิทางถงึประเทศไทย สนามบนิสุวรรณภูม ิโดยสวัสดภิาพ 

 

** ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด ** 
 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ ท ัง้เครือ่งบนิ รถทวัร ์และรถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร 
กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้ เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิ หรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ด้

แจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

มเิช่นน ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้สิน้ 
ขอบพระคุณทุกทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

การพจิารณาการเขา้-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถอืเป็นสทิธิใ์นทางกฎหมายของประเทศน ัน้ๆ 
โดยทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง และเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานเป็นผู ้ตดัสนิชีข้าด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไป

แทรกแซงได ้หากท่านปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ซึง่มคี่าใชจ้่ายที่
เกดิขึน้ในการเปลีย่นต ัว๋ขากลบั และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆ ทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะน ัน้ ท่านจะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบใน
ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศน ัน้ๆ เรยีกเก็บ ทางผูจ้ดัและทางสายการบนิจะไม่รบัผดิชอบค่าใช้จ่ายที่

เกดิขึน้ทุกกรณี หากตอ้งกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถดัไปทีม่ที ีน่ ัง่ว่าง หรอืตามวนัเดนิทางของต ัว๋เครือ่งบนิ 
ท ัง้นีข้ ึน้อยูก่บัทางเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีต ้และสายการบนิเป็นผูพ้จิารณาเท่าน ัน้ ทาง

บรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ และขอสงวนสทิธิท์ ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ ซึง่อยูน่อกเหนอืความ
รบัผดิชอบของบรษิทั 
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อตัราคา่บรกิาร 

ก าหนดการเดนิทาง 
ราคาทวัร/์ทา่น 

หอ้งละ 2-3 ทา่น 

ราคา 

พกัเดีย่วเพิม่ 

ราคา 

ไมร่วมต ัว๋เครือ่งบนิ 

18-22 กนัยายน 2563 24,999 5,000 8,999 

16-20 ตุลาคม 2563 25,999 5,000 8,999 

 

ราคาเด็กทารกอายุไมเ่กนิ 2 ปี ณ วนัเดนิทางกลบั (INFANT) ทา่นละ่ 5,999 บาท 
 

*** คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ *** 
** ทางบรษิทัขออนุญาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ ทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น** 

 

โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้นกอ่นการจองทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัท่านเอง ในกรณียกเลกิการเดนิทางตอ้ง
ยกเลกิ 30 วันกอ่นการเดนิทางเท่านัน้ ไม่เชน่นัน้ ทางบรษัิทจะไม่คนืมัดจ าไม่ว่าดว้ยกรณีใดๆ ทัง้สิน้ คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผู ้
จัดเป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจ้ัดไดช้ าระใหก้ับทางสายการบนิและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดก่อนออก

เดนิทางเชน่กัน ฉะนัน้ หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทาง หรอืใชบ้รกิารตามรายการไม่ว่าดว้ยสาเหตใุด หรอืไดร้ับการปฏเิสธการ
เขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย และประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัดขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสด

สว่นใดๆ รวมทัง้คา่ตั๋วเครือ่งบนิใหแ้กท่่าน 
 
หมายเหตุ : ตามนโยบายของรฐับาลเกาหลใีต ้ ร่วมกบัการท่องเทีย่วเกาหลใีตเ้พือ่โปรโมทสนิคา้ในนามของ

รา้นรฐับาล คอื สมุนไพรโสม, สมุนไพรฮอตเกนามู, น า้มนัสน, ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์(คอสเมตคิ), พลอยอเมทสิ 
และรา้นคา้ปลอดภาษ ี(ดวิตีฟ้ร)ี ซึง่จ าเป็นตอ้งระบุไวใ้นโปรแกรมทวัร ์เพราะมผีลกบัราคาทวัร ์ทางบรษิทัฯ จงึ

อยากเรยีนชีแ้จงลูกคา้ทุกท่านว่า รา้นรฐับาลทุกรา้นจ าเป็นตอ้งรบกวนทุกท่านแวะชม หากประสงค์จะซื้อ
หรอืไมซ่ือ้ขึน้อยูก่บัความพอใจของลูกคา้เป็นหลกั ไมม่กีารบงัคบัใดๆ ท ัง้สิน้  
 

• ทัวร์ครัง้นี้มีวัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลูกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่
ลงรา้นช็อปป้ิง เช่น รา้นโสม/ฮอกเกนามู/น ้ามันสน/เครือ่งส าอางคค์อสเมตคิ/พลอยอเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่

ด าเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น 

• ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่วชาวไทยเท่านัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาตจิะตอ้งเพิม่จากราคา
คา่ทัวรป์กตอิกี 100 USD ตอ่ทา่น  

• ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ ทัง้นี้ข ึน้อยู่ตาม
ความเหมาะสม 

• โรงแรมที่พักที่อาจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยค านึงถงึผลประโยชน์ลูกคา้เป็น
หลัก 

• ประเทศเกาหลใีตม้ีช่างภาพมาถ่ายรูป และมาจ าหน่ายวันสุดทา้ย ลูกทัวร์ท่านใดสนใจสามารถซือ้ได ้โดยไม่มี
การบังคับลกูทัวรทั์ง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

• กรณีตัดกรุ๊ปเหมาทีเ่ป็นนักเรยีน นักศกึษา ครู ธุรกจิขายตรงเครือ่งส าอางค ์หมอ พยาบาล  ชาวตา่งชาต ิหรอืกรุ๊ป
ทีม่กีารขอดงูานจะตอ้งสอบถามราคาใหม่ทุกครัง้ 

• หากมีเพื่อนหรอืญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางระหว่างการท่องเที่ยวในประเทศเกาหล ีหรือเกดิปัญหาตา่งๆ 
ตลอดจนขอ้แนะน า กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีร่บัผดิชอบ หากท่านมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่ เพือ่ทีจ่ะ
น าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอืน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิ

กฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้ประหารชวีติ ทางเจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 
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** ส ัง่ซือ้ซมิกบัเราสะดวกไมต่อ้งลงทะเบยีนใหยุ้ง่ยาก รอรบัไดเ้ลยทีส่นามบนิ ** 

ส าหรับซมิอนิเตอรเ์น็ตของ TRUE TRAVEL SIM ASIA สามารถเลน่เน็ตในประเทศโซนเอเชยี ไม่ว่าจะเป็น ญีปุ่่น เกาหลี

ใต ้ฮ่องกง มาเก๊า ไตห้วนั จนี สงิคโปร ์พม่า อนิโดนเีซยี โดยมี DATA ใหใ้ชง้าน 4GB สามารถใชง้านไดต้่อเนื่อง

สงูสดุ 8 วัน หากทา่นใดสนใจส ัง่ซือ้ซมิ สามารถส ัง่ซือ้ไดก้บัทางเจา้หนา้ที ่และช าระเงนิพรอ้มมดัจ าคา่ทวัร ์หรอื

คา่ทวัรส์ว่นทีเ่หลอื 

 

 

 
จากมาตรการยกเวน้วซ่ีาเขา้ประเทศเกาหลใีหก้บัคนไทย ผูท้ ีป่ระสงคจ์ะพ านกัระยะส ัน้ในประเทศเกาหลไีม่เกนิ 

90 วนั ไมว่า่จะดว้ยวตัถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว เยีย่มญาต ิหรอืธุรกจิ จะตอ้งยืน่เอกสารในข ัน้ตอนการตรวจ

เขา้เมอืง เพือ่ยนืยนัการมคีุณสมบตักิารเขา้ประเทศเกาหล ีดงัตอ่ไปนี ้

1. พาสปอรต์จะตอ้งมอีายุมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันไปถงึ 

2. ตั๋วเครือ่งบนิขาออกจากประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้

3. สิง่ทีย่นืยันว่าท่านสามารถรับผดิชอบคา่ใชจ้่ายที่อาจเกดิขึน้ในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลไีด ้(เชน่ เงนิสด บัตร

เครดติ เป็นตน้) 

4. ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขตดิต่อในระหว่างที่พ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทวัร ์

จดัเตรยีมให ้

5. ก าหนดการเดนิทางระหว่างทีพ่ านักในประเทศเกาหล ีทางทวัรจ์ดัเตรยีมให ้
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อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตั๋วเครือ่งบนิไป-กลับ พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทุกแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกนิ 23 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพ่ักตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ท่าน    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      ค่าจา้งมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการ

เดนิทาง  

 คา่ประกันอบุัตเิหตรุะหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 
 ค่าใชจ้่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดนิทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่า

อนิเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มนิิบาร์ในหอ้ง รวมถงึค่าอาหาร และเครื่องดืม่ที่ส่ังเพิม่นอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจาก
หวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขับรถ หัวหนา้ทัวร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซ่ีา  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู่  

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถ่ายสขีนาด 2 นิ้ว 2 รูป (ส าหรับหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ย

ตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เงือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี่ตอ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทต่อท่าน เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ 
ภายใน 3 วันหลังจากการจอง  

2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ตอ้งช าระเงินค่าบริการส่วนที่เหลือทัง้หมดก่อนวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณี

นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรอืช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการ
จ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่านักท่องเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทัวรนั์น้ๆ 

3. กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกว่า 30 วัน จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ 

วันจันทร ์ถงึศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและ

วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 
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เงือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 

• กรณีที่นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเที่ยวหรอืเอเจนซี่

(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึ่ง
เพือ่แจง้ยกเลกิการจองกับทางบรษัิทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบรษัิทไม่รับยกเลกิการจองผ่านทางโทรศัพทไ์ม่
ว่ากรณีใดๆ 

• กรณีนักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักท่องเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชีือ่ในเอกสารการ
จอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่ท าเรือ่ง

ขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอืมอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิ
คา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมุดบัญชธีนาคารทีต่อ้งการใหน้ าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 30 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 
- ยกเลกิกอ่นวันเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 15 วัน คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลิกก่อนวันเดนิทางนอ้ยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแลว้ทั้งหมด ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหัก
คา่ใชจ้่ายทีไ่ดจ้่ายจรงิจากคา่บรกิารทีช่ าระแลว้เนื่องในการเตรยีมการจดัการน าเที่ยวใหแ้กนั่กท่องเทีย่ว เชน่ 
การส ารองทีน่ั่งตั๋วเครือ่งบนิ การจองทีพ่ักฯลฯ 

1. การเดนิทางที่ตอ้งการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบนิเหมาล า Charter Flight หรือ Extra 
Flight กับสายการบนิ หรอืผ่านตัวแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   

2. การตดิตอ่ใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วัน
จันทร์ ถงึศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและ
วันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบาลประกาศในปีนัน้ๆถอืว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกท่องเทีย่วเดนิทางไม่ถงึ 15 คน  
 

เงือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทัวรน์ี้ส าหรับผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การท่องเทีย่วเท่านัน้ 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามที่ระบุไวใ้นรายการไม่ว่าบางส่วนหรอืทัง้หมด 

หรอืถูกปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไม่คนืเงนิคา่บรกิารไม่ว่าบางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่่าน 
3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดนิทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้

ใหก้ับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวซี่า และอย่าง

นอ้ย 10 วันกอ่นการเดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แตห่ากทางนักท่องเทีย่วทุกท่านยนิดทีีจ่ะช าระคา่บรกิารเพิม่จาก
การทีม่นัีกท่องเทีย่วร่วมเดนิทางนอ้ยกว่าทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขที่
หนังสือเดนิทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครื่องบนิ ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มไิดส้่งหนา้หนังสอื
เดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการช าระเงนิมดัจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของ

นักท่องเทีย่วสว่นใหญ่เป็นส าคัญ 
6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ต่อความเสยีหายหรอืค่าใชจ้่ายใดๆ ที่เพิม่ขึน้ของนักท่องเที่ยวที่มไิดเ้กดิ

จากความผดิของทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความ

สญูหายหรอืเสยีหายของสัมภาระ ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสัิยอืน่ เป็นตน้ 

7. อัตราคา่บรกิารนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วันทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอ
สงวนสทิธิใ์นการปรับราคาคา่บรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีที่มีการเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว

เครือ่งบนิ คา่ภาษีเชือ้เพลงิ คา่ประกันภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบรษัิท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิท เวน้แต่มีเอกสารลง

นามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทก ากับเท่านัน้  
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ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 

• กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ์ที่จะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมีขนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ และ
รวมกันทุกชิน้ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใส่ถุงพลาสตกิใสซึง่มีซปิล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให ้
เจา้หนา้ที่ตรวจไดอ้ย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้ือไดท่้านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้ 

• สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวุธ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ มดีพก แหนบ อปุกรณก์ฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่ และฝาก
เจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเท่านัน้  

• หา้มน าอาหารสดเขา้ประเทศเกาหลใีตทุ้กชนดิ เช่น ผกั ผลไมส้ด ไขฯ่ มโีทษปรบัหากฝ่าฝืน  

• ประกาศจากสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ต ัง้แต่วนัที ่1 ม.ิย. 2562 เป็นตน้ไป หา้มน าเนือ้สตัว ์อาทเิช่น แฮม ไส้

กรอก เนือ้ดบิ เนือ้ตากแหง้ ฯลฯ เขา้มาภายในประเทศเพือ่ป้องกนั และควบคุมการไหลเขา้ของโรคระบาด
สตัวจ์ากตา่งประเทศ เช่น โรคอหวิาหแ์อฟรกิาในสุกร โรคปากเป่ือยเทา้เป่ือยในสตัว ์โรคไขห้วดันกชนดิก่อ

โรครุนแรง ฯลฯ หากตอ้งครอบครองผลติภณัฑ์จากเนื้อสตัวด์งักล่าวอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได ้กรุณาท า
เครือ่งหมายบนใบแจง้สิง่ของทีน่ าตดิตวัมา และแจง้ด่านควบคุมโรคตดิต่อระหว่างประเทศทีส่นามบนิหรอื

ท่าเรอื หากฝ่าฝืนอาจมโีทษปรบัถงึ 10 ลา้นวอน และอาจจะมโีอกาสในการหา้มเขา้ประเทศ หรอืจ ากดัการ
พ านกัในเกาหลใีต ้
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