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HwangnamguanHanok Village
ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า







Crystal Hotel
ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า







Crystal Hotel
ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า





กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน หมูบ่ ้ านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา – หอดูดาวชมซงแด
เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83
Tower –ช้ อปปิ งถนนทงซองโน
เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Nampodong
Street –ตลาดปลาชาลกาชิ
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House ซุปเปอร์ มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ

เครื องAirbus A330-300
ทีนังแบบ 2-4-2

เสริ ฟ์อาหารร้ อน
ทั งขาไป-ขากลับ

-

นํ าหนักสัมภาระ
ขาไป - ขากลับ 23กก.
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Day 1
สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30 น.
คณะมาพร้ อมกันทีท่าอากาศยานสุวรรณภูมิผ้ โู ดยสารขาออกชั น 4ประตู 5เคาน์เตอร์ M
(เช็คอินกรุ๊ปของสายการโคเรียนแอร์ ) โดยมีเจ้ าหน้ าทีของบริษัทและหัวหน้ าทัวร์ พร้ อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้ กบั ทุกท่าน
Day 2
กรุ งเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา
- หอดูดาวชมซงแด
01.40 น.
นําท่านเหิรฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ ไลน์ เทียวบินทีKE662
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
08.30 น.
เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้ องถิ นเร็ วกว่าประเทศไทย 2
ชัวโมง (เพือความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้ องถิ น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้ า
เมืองและศุลกากรแล้ ว นําท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรื อทีร้ ู จักกันอีกชื อหนึงว่า Taeguekdo Village ได้ รับการ
ขนานนามว่าเป็ นซานโตริ นีแห่งเกาหลี เป็ นชุมชนซึงตั งอยูห่ า่ งจากตลาดชากัลชิของปูซานเพียง30 นาทีเท่านั น และเป็ นอีก
หนึงสถานทีๆน่าสนใจสําหรับคนที แวะไปเทียวเมืองปูซาน ถนนหนทางทีนี ถูกตกแต่งด้ ว ยภาพแนวกราฟฟิ ตี บ้ านเรื อน
หลายหลังเปลียนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี แต่หลายหลังยังมีผ้ คู นอาศัยอยู่จริ งๆ ที นีโด่งดังจากการเป็ นสถานที ถ่ายทํา
รายการ Running Man รายการชือดังของเกาหลี ซึงมีทั งตอนทีนางเอกสาวชเวจีอเู ป็ นแขกรับเชิญ รวมทั งหนุ่มๆ2PM ก็
เคยมาถ่ายทําทีนีเช่นกัน จากนั นนําท่านสูจ่ ดุ ชมวิวริ มทะเล Oryukdo Skywalk ให้ ทา่ นได้ สมั ผัสความตืนเต้ นของสะพาน
กระจกแก้ วทีถกู สร้ างขึ นเหนือหน้ าผาชายฝั งทะเล
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่ านด้ วยเมนู “ชาบูชาบู”
บ่ าย
จากนั นนําท่านวัดพุลกุกซา ตั งอยูท่ ีเมืองเก่าเเก่อย่างเมืองเคียงจู โดยเป็ นวัดหลักของอาณาจักรชิลล่ามาตั งเเต่ปี ค.ศ.535
ซึงวัดเเห่งนี มีความสวยงามเเละสมบูรณ์ เเบบอย่างมาก จนทําให้ ได้ รับการคัดเลือกเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก
องค์การ UNESCO เมือปี ค.ศ.1995 ทีผา่ นมา ทําให้ กลายเป็ นสถานทีทอ่ งเทียวเกาหลีสาํ คัญของเมืองเคียงจูไปเลย ซึ งใน
เเต่ละปี จะมีนักท่องเที ยวมาเที ยวชมวัดสําคัญเเห่งนี เป็ นอันมาก ยิงในช่วงของฤดูใบไม้ เปลี ยนสีนั นนับว่าเป็ นสถานที
ท่องเทียวฮอตฮิตเลยทีเดียว จากนั นนําท่านสู่ หอดูดาวชมซงแด สร้ างขึ นตั งเเต่สมัยราชวงศ์ซอนต๊ อกเเห่งเเคว้ นชิลลา ซึง
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มีการประมาณการกันว่าตั งเเต่สมัยศตวรรษที 7 โดยมีการสร้ างด้ วยหินนํามาเรี ยงซ้ อนกันเป็ นชั นๆ ในลักษณะของรู ปขวด
โดยมีความสูงถึง 9.4 เมตร นับว่าเป็ นหอดูดาวที มีความเก่าเเก่อย่างมากในซีกโลกฝั งตะวันออก เเละเเสดงให้ เห็นถึง
เทคโนโลยีทีคอ่ นข้ างจะลํ ายุคของชนชาติเกาหลีตั งเเต่ยคุ โบราณ โดยสภาพโดยรวมทัวไปของหอดูดาวนั นยังมีสภาพทีดีอยู่
เเม้ จะผ่านกาลเวลามานานเเล้ วก็ตาม
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วยเมนู “จิมดัก”
โรงแรม HwangnamguanHanok Village ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่ า

เย็น
ทีพกั
Day 3
เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์ โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower – ช้ อป
ปิ งถนนทงซองโน
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู่ เมืองแดกู เป็ นเมืองทีมีขนาดใหญ่ทีสดุ เป็ นอันดับสีของประเทศเกาหลี จากนั นนําท่านสู่ วดั ดองฮวาซา
วัดแห่งนี ได้ อนุรักษ์ สิงทีหลงเหลือจากอดีตอันหลากหลายเจดีย์หินสามชั นในปี กด้ านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็ นผัง
แบบวัดทีหาดูได้ ยาก เสาโบราณคูห่ ินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนก้ อนหินทําให้
วัดนี มีคา่ ยิง “จากสถานีดองแทกูเดินเท้ าต่อประมาณ 5 นาทีไปยังสํานักงานโทรศัพท์ ซีนาม (Sinam) และจากทีนันขึ นรถ
ประจําทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮวาซา” จากนั นนําท่านชมOkgol Village หมูบ่ ้ านเก่าแก่รูปแบบดั งเดิมของเกาหลี
หมู่บ้านเก่าของพวกขุนนางและชนชั นสูง แห่งยุคสมัยราชวงศ์โชซอน ถูกสร้ างขึ นในปี 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูล
เก่าแก่ของเมืองแทกู ตั งอยู่บริ เวณเขาพัลกงซาน จากนั นนําท่านชมCosmetic Shopศูนย์รวมเครื องสําอางค์ชือดังของ
เกาหลีมากมายหลายแบรนด์ดงั จากนั นนําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึงรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีมีอายุ 6 ปี ซึงถือว่า
เป็ นโสมทีมีคณ
ุ ภาพดีทีสดุ ชมวงจรชีวิตของโสมพร้ อมให้ ท่านได้ เลือกซื อโสมทีมีคณ
ุ ภาพดีทีสดุ และราคาถูกกว่าไทยถึง 2
เท่า เพือนําไปบํารุงร่างกาย หรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ทีทา่ นรักและนับถือ
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่ านด้ วยเมนู “บิบิมบัพ”
บ่ าย
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็ นสวนสนุกทีใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาหลีใต้ มีเครื องเล่นมากมายท้ าทายให้
ท่านลองวัดใจ อาทิเช่น สกายจัม,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้ านผีสิง ฯลฯ และยังมี เทศกาลดอกไม้
ตามฤดูกาล อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยโุ รป ให้ ทา่ นได้ เลือกเก็บภาพความประทับใจ จากนั นนําท่านชมหอคอย
83 ทาวเวอร์ ทีความสูง 202 เมตร ซึงเป็ นสัญลักษณ์ ของเมืองแดกู เพื อชมวิวพาโนรามา 360 องศา ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของเมืองแดกู จากนั นนําท่านอิสระท่านช็อปปิ งถนนทงซองโน ถนนสายแฟชันทีมีเสื อผ้ าแบรนด์เนมของเกาหลี
กับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้ เลือกซื อกันอย่างมากมายในราคาไม่แพงอีกด้ วย พร้ อมทั งเลือกซื อเครื องสําอางค์แบรนด์ดงั
ของเกาหลีEtude, Skin Food, Face Shop อย่างจุใจ
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เย็น
ทีพกั

อิสระอาหารคําเพือให้ ทา่ นได้ ช้อปปิ งได้ อิสระตามอัธยาศัย
โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า

Day 4
เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์ สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Nampodong Street ตลาดปลาชาลกาชิ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ วัดแฮดงกุกซา ตั งอยูบ่ นชายฝั งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็ นวัดที สร้ างบนเหล่าโขดหินริ มชายหาดที
แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที มกั จะสร้ างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี ถูกสร้ างขึ นโดยพระอาจารย์Naong
เมือปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริ ย์ Uwangแห่งราชวงศ์ Goryeoจากนั นในปี 1970 ถูกฟื นฟูและปรับปรุ งอีกครั ง ด้ วย
ความพิถีพิถนั เพือให้ คงไว้ ซึงเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั งเดิม จากนั นนําท่านสูนํ่ ามันสนเข็มแดงเป็ นการสกัดจาก
ใบสนเข็ ม แดงบริ สุท ธิ 100% ซึง สรรพคุณ ของนํ ามัน สนเข็ ม แดงนั นมี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากมาย ทั งช่ ว ยละลายคลอ
เรสเตอรอล และไขมันทีอดุ ตันในเส้ นเลือด ลดระดับนํ าตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น
เหงือ ปั สสาวะ อุจจาระ ช่วยล้ างสารพิษหรื อดีท็อกซ์เลือดให้ สะอาด เพิ มการไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ น ช่วยเพิมภูมิ
ต้ านทานให้ กบั ร่างกาย บํารุงผิวพรรณให้ สดใสจากภายใน และลดอัตราเสียงในการเกิดโรคมะเร็ ง จากนั นนําท่านช้ อปปิ ง
สินค้ าปลอดภาษี ทีห้าง Lotte Duty Free
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่ านด้ วยเมนู “ซัมเกทัง”
บ่ าย
นําท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็ นสถานทีพกั ผ่อนทีเหมาะกับผู้คนทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ ภูมิทศั น์ที สวยงาม เพลิดเพลินกับ
การเดินเล่นในสวนสวย ชมทัศนียภาพ หรื อให้ อาหารฝูงนกพิราบที มีอยู่มากมาย ภูเขายงดูซาน (ภูเขาหัวมังกร) เป็ น
สัญลักษณ์การท่องเทียวทีสําคัญแห่งหนึงของเมืองปูซาน ตั งอยู่กลางใจเมืองเมืองในพื นทีสงู กว่าระดับนํ าทะเล49 เมตร
จากนั นนําท่านชมหอคอยปูซาน ตั งอยู่บนยอดเขายงดูซานที ความสูงเหนือระดับนํ าทะเล118 เมตร ชั นบนสุดเป็ นจุดชม
วิวซึงมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและวิวทะเลทีสวยงาม ในวันทีอากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแม้ กระทัง
เกาะซึชิมะ ของญีปนได้
ุ่
จากนั นนําท่านชมNampodong Street หรื อ ตลาดนัมโพดง ทีนีเปรี ยบเสมือนย่านมยองดงทีโซล
เพราะเป็ นแหล่งช้ อปปิ งสินค้ ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ทีนีเต็มไปด้ วยร้ านค้ าให้ ขาช้ อปได้ เพลิดเพลินเจริ ญใจ สินค้ า
สตรี ทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตังไว้ ทีนีเช่นเดียวกับในเมืองโซลใกล้ ๆกับถนนช้ อปปิ ง จะมีถนนทีเรี ยกว่า BIFF Street เป็ น
บริ เวณทีใช้ จดั งานภาพยนตร์ นานาชาติปซู านหรื อBusan International Film Festival (BIFF) ทีร้ ูจกั กันไปทัวโลกนันเอง ซึง
จะเต็มไปด้ วยโรงภาพยนตร์ มากมาย จากนั นนําท่านชม ตลาดปลาชาลกาชิ ตลาดชากัลชิเป็ นตลาดค้ าปลาและอาหาร
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เย็น
ทีพัก

ทะเลทีใหญ่ทีสดุ ในเอเชียตะวันออกและเป็ นสถานทีทอ่ งเทียวทีมีชือเสียงของปูซาน บรรยากาศคึกคักของผู้คนที มาจับจ่าย
เลือกซื ออาหารทะเลทั งแบบสดและแบบแห้ งจากร้ านแผงลอยขนาดเล็กทีตั งเรี ยงรายสองฝั งถนนตลอดแนวชายฝัง
ประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร บริการท่ านด้ วยเมนู “Jagalchi Buffet”
โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่ า

Day 5
ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์ มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ - กรุ งเทพฯ
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ ท่านได้ เลือกซื อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ทีนํามาแปรรู ปเป็ นรู ปแบบ
ต่างๆ ทีมีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุ งร่ างกาย จากนั นนําท่านสู่ Nurimaru APEC Houseชมสถานทีจัดประชุมผู้นํา
APEC ในปี 2005 เพือศึกษาประวัติศาสตร์ และชมทัศนียภาพที สวยงามทีสดุ ของปูซานเป็ นอาคารกระจกทรงกลม ตั งอยู่
ทางทิศตะวันตกของหาด Haeundaeบนแหลมคาบสมุทรที ปกคลุมด้ วยป่ าไม้ ท่านจะเห็น อาคารทันสมัยและทิวทัศน์ที
สวยงามของสะพานGwanganและชายฝั งทะเลของปูซาน
เทียง
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารบริการท่ านด้ วยเมนู “Pork Cutlet”
บ่ าย
จากนั นพาท่านช็อปปิ งLotte Outletนับว่าเป็ น outlet mall ทีมีพื นทีขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึง ซึงเป็ นศูนย์รวมของ
สินค้ าหลากหลายแบรนด์ทีสง่ ตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้ วนํามาขายในราคาพิเศษ สินค้ าแบนเนมด์ลดราคากันมากกว่าห้ า
สิบเปอร์ เซ็นต์ ให้ ทา่ นได้ เลือกชม เลือกซื ออย่างมากมาย และทีนีรับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่ายได้ อย่างสบายใจ ตั งแต่
แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuerและ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole,
Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็ นต้ น จากนั นนําท่านช้ อปปิ งที ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึงมีสินค้ าต่างๆ มากมายให้ เลือกซื อ
หาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมีกึงสําเร็ จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี ยว ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาลและของทีระลึกต่างๆ
20.35 น.นําท่านเหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบิน โคเรี ยนแอร์ ไลน์ เทียวบินที KE661
(บริ การอาหารและเครื องดืมบนเครื อง)
00.20+1 น.
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ
*********************************************
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กําหนดการเดินทาง
04-08 เมษายน 2561
18-22 เมษายน 2561
02-06 พฤษภาคม2561
16-20 พฤษภาคม2561
02-06 พฤษภาคม2561
16-20 พฤษภาคม2561
06-10 มิถนุ ายน 2561
20-24 มิถนุ ายน2561
04-08 กรกฎาคม2561
18-22 กรกฎาคม2561
01-05 สิงหาคมคม2561
15-19 สิงหาคมคม2561
05-09 กันยายน2561
19-23 กันยายน2561
03-07 ตุลาคม2561
17-21 ตุลาคม2561

เกาหลี-ปูซาน Beautiful Hanok village
โดยสายการบินโคเรียนแอร์ 5 วัน 3 คืน
ผู้ใหญ่ พักห้ องละ เด็กมีเตียงพักกับ
เด็กไม่ มีเตียงพักกับ
2 ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2ท่ าน
ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
26,555
25,555
24,555
26,555
25,555
24,555
26,555
25,555
24,555
26,555
25,555
24,555
26,555
25,555
24,555
26,555
25,555
24,555
25,555
24,555
23,555
25,555
24,555
23,555
25,555
24,555
23,555
25,555
24,555
23,555
25,555
24,555
23,555
25,555
24,555
23,555
25,555
24,555
23,555
25,555
24,555
23,555
26,555
25,555
24,555
26,555
25,555
24,555

พักเดียวเพิม
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900
5,900

*** ราคาจอยแลนด์ ไม่ ใช้ ตวั เครืองบิน 11,900 บาท / ท่ าน ***
*** ราคาเด็กทารก [อายุไม่ เกิน 2 ขวบ] 9,900 บาท / ท่ าน ***
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***ราคานี เฉพาะกรุ๊ ปหน้ าร้ านเท่ านั น กรุ๊ ปเหมาโปรดติดต่ อสอบถาม***
***ราคาทัวร์ ข้างต้ นยังไม่ รวมค่ าทิปไกด์ ท้องถินและคนขับรถ
ท่ านละ 40,000 วอน หรือ 1,400 บาท /ทริป/ท่ าน***
(เก็บทิปก่ อนการเดินทางทีสนามบินสุวรรณภูม)ิ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลียนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้ าเมือง
เอกสารทีควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้ าหน้ าทีตรวจคนเข้ าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้ เฉพาะนักท่องเทียวทีมาท่องเทียวโดยสุจริต
เท่านั นทีผา่ นเข้ าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1. หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเทียว ซึงสมควรทีนําติดตัวไปแสดงด้ วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จดั คณะ
2. หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเทียวประเทศเกาหลีสมควรทีจะนําเงินสดติดตัวไปด้ วยประมาณ 300 เหรี ยญสหรัฐ หรื อ
ประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบตั รเครดิตคาร์ ด) หากมีบตั รเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card,
American Express, Dinners Club หรื อ Master Card ต้ องนําติดตัวไปด้ วยหรื อหลักฐานการเงินอืนใดทีจะแสดงให้ เจ้ าหน้ าทีทราบ
ว่าท่านคือนักท่องเทียว
3. ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรื อบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้ า
อา ทีมีนามสกุลเดียวกัน
4. หากเป็ นพาสปอร์ ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ ตเก่าเย็บเล่มคูก่ บั พาสปอร์ ตใหม่หรื อนําติดตัวไปด้ วย
5. การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเทียว ไม่ควรสวมใส่รองเท้ าแตะ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

อัตราบริการนี รวม
ค่าบัตรโดยสารชันทัศนาจรไป – กลับ (ตัวกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษี นํ ามันไว้ เรี ยบร้ อยแล้ ว
ค่าทีพกั 3 คืน ห้ องละ 2 - 3 ท่าน
ค่าเข้ าชมสถานทีตามรายการระบุ
หัวหน้ าทัวร์ หรื อมัคคุเทศก์ท้องถินผู้ชํานาญเส้ นทางดูแลตลอดการเดินทาง
ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
สัมภาระนํ าหนักไม่เกินท่านละ23 กก.
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อัตราบริการนี ไม่ รวม
1.
2.
3.
4.

ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื องดืม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้ น
ค่านํ าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณีทีเกินกว่าสายการบินกําหนด30 กิโลกรัม
วีซา่ เข้ าประเทศเกาหลี ในกรณีทีผ้ เู ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว หรื อ ประเทศทีทีต้องทําวีซา่ เข้ าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ค่าธรรมเนียมการยืนวีซา่ ท่านละ 1,400 บาท สําหรับผู้ทีถือหนังสือเดินทางต่างด้ าว จะต้ องทําเรื องแจ้ ง เข้ า-ออก หรื อ Re-Entry ด้ วย
ตนเองเท่านั นก่อนการส่งเอกสารยืนวีซา่
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 40,000 วอน ต่อท่านต่อทริ ป หรื อ 1,400 บาท
6. ภาษี มลู ค่าเพิม 7% และหัก ณ ทีจ่าย 3%
การสํารองทีนัง
1. กรุณาสํารองทีนัง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้ อมแจ้ งชือ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ สว่ นทีเหลือ ชําระทั งหมดก่อนการเดินทาง15วัน
3. เมือท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไขและ
ข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้ ทั งหมดนี แล้ ว

1.
2.
3.
4.
5.

เงือนไขการยกเลิก
สําหรับผู้โดยสารทีไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็ นผู้ยืนวีซา่ ให้ เมือผลวีซา่ ผ่านแล้ วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการคืนค่ามัดจําทั งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทั งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้ จา่ ย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้ จา่ ยทั งหมด100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มกี ารคืนเงิน
ทั งหมดไม่วา่ กรณีใดๆทั งสิ นในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ
จะทําการเลือนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั งนี ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยทีไม่สามารถเรี ยกคืนได้ คือค่าธรรมเนียมใน
การมัดจําตัวท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้ จา่ ยอืนๆ
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6. ยกเว้ นกรุ๊ปทีเดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลทีต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําทีพกั โดยตรงหรื อโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเทียวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัด
จําหรื อค่าทัวร์ ทั งหมดไม่วา่ ยกเลิกด้ วยกรณีใดๆ
7. กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศทีระบุไว้ ในรายการเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิทีจะไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิน
**สําคัญ!! บริ ษัท ทําธุรกิจเพือการท่องเทียวเท่านั น ไม่สนับสนุนให้ ลกู ค้ าเดินทางเข้ าประเทศเกาหลีใต้ โดยผิดกฎหมายและใน
ขั นตอนการผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง ทั งไทยและเกาหลีใต้ ขึ นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีเท่านั น ลูกค้ าทุกท่านต้ องผ่านการ
ตรวจคนเข้ าเมืองด้ วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ ความช่วยเหลือใดๆได้ ทั งสิ น**
8. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว ถ้ าท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทาง พร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
ไม่อาจเรียกร้ องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
เงือนไขการเดินทาง
1. บริ ษัทฯ มีสทิ ธิทีจะเปลียนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี เมือเกิดเหตุสดุ วิสยั จนไม่อาจแก้ ไขได้
2. บริ ษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทีเกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอืนๆทีอยูน่ อกเหนือการควบคุมของทาง
บริ ษัทฯหรื อค่าใช้ จ่ายเพิมเติมทีเกิดขึ นทางตรงหรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูกทําร้ าย, การสูญหาย, ความล่าช้ า หรื อจาก
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ
3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที ยวจะสิ นสุดลง ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริ การที ท่านได้
ชําระไว้ แล้ วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ น
4. บริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ ามเข้ าประเทศ อันเนืองมาจากมีสิงผิดกฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอืนๆ
5. รายการนี เป็ นเพียงข้ อเสนอที ต้องได้ รับการยืนยันจากบริ ษัทฯ อีกครั งหนึง หลังจากได้ สํารองที นังบนเครื อง และโรงแรมที พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นทีเรี ยบร้ อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี อาจเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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6. ราคานี คิดตามราคาตัวเครื องบินในปั จจุบนั หากราคาตัวเครื องบินปรับสูงขึ น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ ทีจะปรับราคาตัวเครื องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
7. กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที เกียวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่าช้ า เปลี ยนแปลง การบริ การจากสายการบิน
บริ ษัทฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานทีให้ บริ การ บริ ษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที จะจัดบริ การทัวร์ อืนทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริ การนั นๆ
8. มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทั งสิ นแทนบริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริ ษัทฯ กํากับเท่านั น
9. หากไม่สามารถไปเทียวในสถานทีทีระบุในโปรแกรมได้ อันเนืองมาจากธรรมชาติ ความล่าช้ า และความผิดพลาดจากทางสายการ
บิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั งสิ น แต่ทั งนี ทางบริ ษัทฯจะจัดหารายการเทียวสถานทีอนื ๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิการจัดหานี โดยไม่แจ้ ง
ให้ ทราบล่วงหน้ า
10. กรณีทีกองตรวจคนเข้ าเมืองทั งทีประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที บริ ษัทระบุในรายการ
เดินทาง บริ ษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใด ๆทั งสิ น
11. บริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์การเดินทางเพือท่องเทียวเกาหลีเท่านั น
12. เทียวบิน และรายการท่องเทียวอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
13. เมือท่านตกลงชํ าระเงิ นค่าบริ การไม่ว่า ทั งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถื อว่าท่านได้ ยอมรั บในเงื อนไขและ
ข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้ ทั งหมดนี แล้ ว
14. โรงแรมทีพกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที พกั แตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพกั ทางบริ ษัทฯ
ขอสงวนสิทธิในการจัดหาโรงแรมโดยอ้ างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที ระบุในรายการท่องเทียวเท่านั น โรงแรมที
ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็ นแบบห้ องพักคู่ (Twin หรื อDouble) ในกรณีทีท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ นอยู่กับ
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ข้ อจํากัดของห้ องพักและการวางรู ปแบบของห้ องพักของแต่ละโรงแรม ซึงมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ ท่านไม่ได้ ห้องพักติดกัน
และไม่สามารถเสริ มเตียงได้ ตามทีต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื องปรับอากาศเนืองจากประเทศเกาหลีอยูใ่ นแถบทีมีอณ
ุ หภูมิ
ตําเครื องปรับอากาศทีมีจะให้ บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั น
15. กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สนิ ส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้ า หรื ออุบตั ิเหตุตา่ งๆ
ใดๆทั งสิ น
16. เมือท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ ว หากท่านงดการใช้ บริ การรายการใดรายการหนึ ง หรื อไม่เดินทางพร้ อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ
ไม่อาจเรี ยกร้ องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณีใดๆ ทั งสิ นและถ้ าท่านต้ องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ เพื อท่องเทียวเอง โดย
ไม่ลงร้ านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้ านนํ ามันสน, ศูนย์เครื องสําอาง และร้ านพลอยอะเมทิส ทางบริ ษัทจะเรี ยกเก็บค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึ น
จากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริ ษัทขอสงวนสิทธิ ราคานี เฉพาะนักท่องเทียวชาวไทยและท่องเทียวเป็ นหมู่คณะแบบJoin Tour เท่านั น กรณีต้องการตัดกรุ๊ ป
เหมาโปรดสอบถามทางบริ ษัทอีกครั งหากเป็ นนักท่องเทียวชาวต่างชาติ หรื อ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้ จ่ายเพิม ท่านละ4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเทียวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ ายของการเดินทาง
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื อทั งนี ขึ นอยู่กบั ความพึงพอใจ
ของท่าน ทางบริ ษัททัวร์ ไม่มีการบังคับให้ ซื อแต่อย่างใดแต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้ าเพือให้ ผ้ เุ ดินทางได้ รับทราบ
19. ในกรณี ที ลูก ค้ าต้ อ งออกตัว โดยสารภายในประเทศกรุ ณ าติ ด ต่อ เจ้ า หน้ า ที ข องบริ ษั ท ฯก่ อ นทุก ครั งมิ เช่ น นั นทางบริ ษั ท ฯจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายใดๆทั งสิ น
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