
#15752 ทัวรเกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน อุทยานแหงชาติพัลกง
ซาน เทศกาลดอกซากุระบานจินแฮบิน TW
ทัวรเกาหลี ปูซาน วัดดองฮวาซา ถนนซากุระ หมูบานมาบิจอง ถนนดงซองโน
สวนสนุกอีเวิลด สถานีรถไฟคยองฮวา ถนนดัลมาจิ หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน
ดิวตี้ฟรี ตลาดปลาจากัลชี นัมโพดง วัดแฮดงยงกุงซา หอดูดาวชมซองแด วัด
พูลกุกซา ถํ้าซ็อคคูรัม ซุปเปอรมารเก็ต



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานแดกู - แดกู - วัดดองฮวาซา - อุทยานแหงชาติพัลกงซาน -
หมูบานมาบิชอง - ถนนทงซองโน   

Crystal Daegu
Hotel หรือเทียบเทา

3 สวนสนุก E-WORLD - ปูซาน - เทศกาลดอกซากุระบานจินแฮ - สถานีรถไฟค
ยองฮวา - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี   

Diamond Pusan
Hotel or Arban City
Hotel (Yeonsan)
หรือเทียบเทา

4 ซากุระถนนดัลมาจิ - หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน - น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนยโสม -
ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ดิวต้ีฟรี - ตลาดปลาจากัลจิ -
ยานนัมโพดอง

  

Diamond Pusan
Hotel or Arban City
Hotel (Yeonsan)
หรือเทียบเทา

5 วัดแฮดง ยงกุงซา - เคียงจู - หอคอยชอมซองแด - วัดพูลกุกซา - ถ้ําซ็อกคูรัม -
แดกู - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานแดกู - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

24 มี.ค. 65 - 28 มี.ค. 65 ฿16,999 ฿16,999 ฿16,999 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานแดกู - แดกู - วัดดองฮวาซา - ซากุระเขาพัลกง
ซาน - หมูบานมาบิชอง - ถนนทงซองโน

กําหนดการทั้งหมด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

22.30 น. พรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 6 เคานเตอร L สายการบิน T’WAY (TW) เจาหนาท่ีคอยใหการ
ตอนรับ และอํานวยความสะดวกในการเช็คอิน

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

01.55 น. นําทานเดินทางสู ประเทศเกาหลีใต โดยเท่ียวบินท่ี TW106 ** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหาร
และเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

09.05 น. เดินทางถึง สนามบินแทกู ประเทศเกาหลีใต (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.) หลังจากผานพิธีการตรวจคนเขา
เมืองและศุลกากรแลว รถโคชนําทุกทานขามทะเลตะวันตกดวย สะพานแขวนยองจอง หรือ สะพานเพ่ือความหวัง ในการรวม
ชาติท่ียาวกวา 4.42กม. และมียอดโดมสูง 107 เมตร ขอตอนรับทุกทานสู เมืองแทกู

นําทานเดินทางสู วัดดองฮวาซา เป็นวัดเกาแกมีอายุกวา 1,500 ปี สรางในสมัยอาณาจักรชิลลา ภายในมีอมิตาภะพุทธเจา
และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยูดานนอก อีกหน่ึงไฮไลทก็คือ ยัคซายอแรแดพุล (Yaksa-yeoraedaebul) พระขนาด
ใหญท่ีสรางขึ้นเพ่ือเป็นศูนยรวมใจของผูมาสวดมนตทําบุญ มีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากน้ี ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูป
ป้ันสิงโต และดอกไมท่ีประดับฐานพระพุทธรูปดานหลัง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคโดริทัง สตูไกเกาหลี ใสไก มันฝรั่ง แครอท แปงต็อก มีรสชาติเผ็ด เสิรฟพรอม
ขาวสวยรอนๆ และเครื่องเคียง เมนูขึ้นชื่อของเมืองแทกู!!

นําทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติพัลกงซาน เป็นสวนหน่ึงของเทือกเขาแทแบ็คท่ีทอดตัวยาวมาจากประเทศเกาหลีเหนือ
ภูเขาศักดิส์ิทธิม์ีลักษณะคลายกับรูปรางของพระพุทธรูปสามองคเป็นหน่ึงในสถานท่ีมีชื่อเสียงของเมืองแทกู คนแทกูจะชอบมา



เดินปีนเขากันเป็นประจํา

นําทานผานชม ถนนซากุระ Palgongsan Cherry Blossom Road ตลอดสองขางทางระหวางท่ีรถกําลังขึ้นเขาพัลกง
ซานนั้น จะเต็มไปดวยตนซากุระท่ีบานสะพรั่งเรียงรายสวยงาม และในทุกๆ ปีท่ีน่ีก็จะจัดงานเทศกาลดอกซากุระ หรือ
Palgongsan Cherry Blossom Festival ซ่ึงจัดเป็นประจําทุกปี

หมายเหตุ: ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน หรือในชวงท่ีดอกซากุระบาน ท้ังน้ี
การบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี

จากน้ียังมีเคเบิ้ลคารไวคอยใหบริการขึ้นไปยัง จุดชมวิวบนยอดเขาพัลกงซาน รวมระยะทางกวา 1.2 กิโลเมตร สามารถมอง
เห็นเทือกเขาสลับซับซอนหลายลูก รวมตัวกับพรรณไมนานาชนิดกลายเป็นวิวทิวทัศน ท่ีสวยงาม ซ่ึงการขึ้นเคเบิลคารขึ้นไปชมวิว
เขาพัลกงซานดานบนนั้น (ราคาทัวรไมรวมคากระเชาขึ้นอุทยาน ประมาณ 11,000 วอน)

นําทานไปยัง หมูบานมาบิจอง หมูบานชาวนาเล็กๆ ท่ีภายหลังไดมีฟ้ืนฟูใหกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้ง โดยการตกแตงละเลง
สีสันลงบนกําแพงจากภูมิปัญญาชาวบาน ไมวาจะเป็นภาพดอกไม ภาพสัตว ภาพ 3 มิติ ภาพชีวิตความเป็นอยูของชาวเกาหลีจาก
ยุค 1960 ถึง 1980 จนทําใหหมูบานเล็กๆ ท่ีปัจจุบันมีการพักอาศัยอยูเพียง 35 ครัวเรือนแหงน้ีมีความนาสนใจมากขึ้นทีเดียว
เคยถูกใชเป็นสถานท่ีถายทํารายการชื่อดัง Running Man

นําทานไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชั่นและแหลงชอปป้ิงของวัยรุนแหงเมืองแทกู มีขนาดใหญกวาเมียงดงถึง 5 เทา
หรือจะเรียกไดวาท่ีน่ีคือ เมียงดงแหงเมืองแทกู ก็วาได แตคนจะไมพลุกพลานเทาในกรุงโซล สามารถเดินชอปป้ิงไดอยางสบายใจ
ถนนดงซองโนจะคึกคักในชวงเย็นถึงชวงค่ําๆ มีรานคาเลือกซ้ือเยอะแยะไปหมด ไมวาจะเป็น รองเทา เสื้อผา เครื่องสําอางค หรือ
สินคาแบรนดดังอ่ืนๆ มากมาย

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ หมูหมักสไตลเกาหลี มีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กนอย โดยนําหมูลงในกระทะ
พรอมน้ําซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพรอมเครื่องเคียงและขาวสวย

พักท่ี Crystal Daegu Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานแดกู

แดกู

วัดดองฮวาซา

 เชา

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแดกู โดยใหบริการเมือง
แดกูและพ้ืนท่ีโดยรอบทางตะวันออกเฉียงใตของเกาหลีใต ถูกสรางขึ้นครั้งแรกในปี
1937 สวนใหญใหบริการเสนทางภายในประเทศมากกวาของตางประเทศ ท่ีน่ียังเป็น
ฐานทัพอากาศของกองบินขับไลท่ี 11 แหงกองทัพอากาศเกาหลีใต ท่ีประจําการเครื่องบิน
ขับไลสมรรถนะสูงอยาง F-15K ดวย

เป็นอีกหน่ึงเมืองใหญของเกาหลีท่ีคนไมคอยรูจัก โดยมความใหญเป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ รองจากโซล ปูซาน และอินชอน ดวยประชากรมากถึง 2.5 ลานคน

วัดแหงน้ีไดอนุรักษสิ่งท่ีหลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย มีเจดียหินสามชั้นในตรงปีก
ดานตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดท่ีหาดูไดยาก ท้ังยังมีเสาโบราณคูหิน
แหงพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนกอนหินท่ีนา
สนใจดวย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ทัคโดริทัง

 บาย



 หมายเหตุ

วันท่ี 3 สวนสนุก E-WORLD - ปูซาน - เทศกาลดอกซากุระบานจินแฮ -
สถานีรถไฟคยองฮวา - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี

ไมมีบริการอาหารและเครื่องด่ืมบนเครื่อง (เวลาทองถิ่นเร็วกวาไทย 2 ช.ม.)

ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน หรือในชวงท่ีดอกซากุระบาน ท้ังน้ีการบานของ
ดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี

ราคาทัวรไมรวมคากระเชาขึ้นอุทยาน ประมาณ 11,000 วอน

อุทยานแหงชาติพัลกงซาน

หมูบานมาบิชอง

ถนนทงซองโน

เป็นภูเขาท่ีตั้งอยูทางตอนเหนือของเมืองแดกู เป็นสถานท่ีท่ีมีธรรมชาติรอบดานท่ีงดงาม
และมีสิ่งกอสรางท่ีมีอายุเกาแก ท่ีแสดงถึงวัฒนธรรมท่ีเกาแกและความศักดิส์ิทธิข์องท่ีน่ี
ในชวงซากุระบาน ท่ีน่ีเป็นอีกจุดชมซากุระอันสวยงามท่ีหามพลาดหากไดมาเยือนเมืองแด
กู

ซ่ึงจากเดิมเป็นเพียงหมูบานชาวนาเล็กๆ แตไดมีการนําจิตรกรรมฝาผนัง ท้ังภาพวาด
ดอกไม ภาพวาดสัตว ภาพวาดแบบ 3 มิติจากภูมิปัญญาชาวบาน ภาพวาดชีวิตความเป็นอยู
ของชาวเกาหลี จากยุค 1960 ถึง 1980 จนทําใหหมูบานเล็กๆ ท่ีปัจจุบันมีการพักอาศัยอยู
เพียง 35 ครัว

เป็นถนนแหงประวัติศาสตรและเป็นยานแฟชั่นท่ีสําคัญในนครแดกู ถนนสายน้ีเต็มไป
ดวยรานคานับรอย ซ่ึงเหมาะสําหรับการชอปป้ิงและความบันเทิง ท่ีน่ีมีหางสรรพสินคา
มากมาย, รานเสื้อผา, รานขายเครื่องประดับ ท่ีคุณจะหลงรักสินคาแฟชั่น ท่ีมีเอกลักษณ
ในราคาท่ีเป็นกันเอง

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู บูลโกกิ

 Crystal Daegu Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานไปยัง สวนสนุกอีเวิลด ไดรับการออกแบบใหมใหเป็นสวนสนุกในธีมยุโรป ซ่ึงไดรับความนิยมท่ีสุด และใหญท่ีสุด
เป็นอันดับ 3 ของประเทศเกาหลีใต สวนสนุกจะอยูโดยรอบ 83 ทาวเวอร เพลิดเพลินในสวนสนุกท่ีมาใน 4 ธีมดวยกัน ซ่ึงหน่ึง
ในนั้นเป็นสวนสนุกสําหรับเด็กโดยเฉพาะ และพบกับเครื่องเลน และกิจกรรมกวา 30 ชนิด ภายในสวนสนุกประกอบไปดวย
พลาซาท่ีมีธีมแตกตางกันไป

จากนั้นยังเป็น จุดชมวิวดอกซากุระ ท่ีบานสะพรั่งและสวยท่ีสุดในแทกูอีกดวย มีมุมนารักๆ ใหถายรูปมากมาย สวนไฮไลท
ชวงตอนกลางคืนจะมีการ Light Up ดอกซากุระในสวนสนุกยอมไฟหลากสีสัน และมีรถ Food Trucks ใหเดินกินกันตลอด
ทาง

บาย



บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู เมนู ไกตุนโสม อาหารบํารุงสุขภาพ ไกขนาดกําลังเหมาะ ยัดไสดวยโสม แปะกวย
และสมุนไพรบํารุงรางกาย เสิรฟในหมอดินรอนๆ

นําทานเดินทางสู เมืองปูซาน เมืองท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลีรองจากกรุงโซล หอมลอมไปดวยทัศนียภาพท่ีสวยงามกับเทือกเขา
สูงและแมน้ําตางๆ สามารถทองเท่ียวไดตลอดท้ังปี ดวยความอเมซ่ิงของสถานท่ีทองเท่ียว และความสวยงามของธรรมชาติ ทําให
มีแหลงทองเท่ียวท่ีเป็นท่ีนิยมและนาสนใจมากมาย

นําทานไปชม เทศกาลชมเทศกาลดอกซากุระท่ีดัง และสวยท่ีสุดในประเทศเกาหลี เทศกาลดอกซากุระบานจินแฮ จะจัดขึ้นใน
ชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายนของทุกปี ซ่ึงจะเต็มไปดวยดอกซากุระสายพันธุเกาหลีท่ีบานสะพรั่งอยูท่ัวเมืองหลาย
แสนตน ซ่ึงท่ีเกาหลีจะเรียกวา ดอกพ็อตโกต โดยชวงเวลาท่ีจัดงานจะมีกิจกรรมมากมายท้ังตอนกลางวัน และตอนกลางคืน
ไฮไลทท่ีหามพลาด! คลองยอชวาชอน ซ่ึงจะมีตนซากุระเรียงรายเป็นอุโมงค

นําทานเดินทางไปยัง สถานีรถไฟคยองฮวา จุดชมซากุระท่ีสวยงามแหงหน่ึงของเมืองปูซาน บริเวณน้ีจะมีอุโมงคดอกซากระ
ยาวถึง 800 เมตรขนานไปกับทางรถไฟ เสนหของสถานีแหงน้ีคือรถไฟท่ีว่ิงผานอุโมงคซากระสีชมพูท่ีกําลังแผกิ่งกานสวยงาม
ดึงดูดใหทุกคนอยากชมความสวยงามดวยตาตัวเอง ซ่ึงปัจจุบันเป็นแคตัวสถานีท่ีไมมีรถไฟมาจอด แตไดกลายเป็นสถานท่ีท่ีนัก
ทองเท่ียวนิยมเดินทางมาชมดอกซากุระมากท่ีสุดแหงหน่ึง

หมายเหตุ: ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน หรือในชวงท่ีดอกซากุระบาน ท้ังน้ี
การบานของดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี

นําทานแวะชอป COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาวไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของฝาก มีใหเลือกมากมาย
หลากหลายแบนด ไมวาจะเป็นสกินแครบํารุงผิวแบรนดอยาง DEWINS และแบรนด JSM ท่ีเป็นสินคาหลักของทางราน ไมวา
จะเป็นครีมหอยทาก ครีมน้ําแตก ครีมขัดขี้ไคล สแตมเซลล โบท็อกซ เป็นตน และยังมีสินคาอ่ืนๆ อาทิเชน ครีมวานหางจระเข
แปงมาโยก ยายอมผม แฮนดครีม ยาสระผม ฯลฯ

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู พอรคคาลบิ

พักท่ี Diamond Pusan Hotel or Arban City Hotel (Yeonsan) หรือเทียบเทา

สวนสนุก E-WORLD
 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นสวนสนุกท่ีมีชื่อเกาวา Wooband Tower Land และสรางขึ้นมาลอมรอบตึกสูงชื่อ
Woobang Tower ซ่ึงไดถูกออกแบบใหมใหมีดีไซนแบบยุโรป และเปิดเป็นสวนสนุกเพ่ือ
ใหคนมาพักผอนหยอนใจ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ไกตุนโสม

ปูซาน

เทศกาลดอกซากุระบานจินแฮ

 บาย

เป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 3.65 ลานคน และปู
ซานยังคงเป็นเมืองท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล ท่ีน่ีถือเป็นเมืองทอง
เท่ียวท่ีสําคัญเมืองหน่ึงไมแพไปจากกรุงโซล

เป็นเทศกาลซากุระบานในเมืองจินแฮท่ีจะจัดขึ้นในชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือน
เมษายนของทุกปี ซ่ึงจะเต็มไปดวยดอกซากุระสายพันธุเกาหลีท่ีบานสะพรั่งอยูท่ัวท้ังเมือง
นับหลายแสนตน ซ่ึงท่ีเกาหลีจะเรียกวาดอกพ็อตโกต โดยชวงเวลาท่ีจัดงานจะมีกิจกรรม
มากมายท้ังตอนกลางวันและกลางคืน



 หมายเหตุ

วันท่ี 4 ซากุระถนนดัลมาจิ - ปูซานคัมชอน - น้ํามันสนเข็มแดง - ศูนย
โสม - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - โรงงานพลอยอเมทิส - ดิว
ตี้ฟรี - ตลาดปลาจากัลจิ - ยานนัมโพดอง

ดอกซากุระจะเริ่มบานประมาณชวงปลายเดือนมีนาคมถึงตนเดือนเมษายน หรือในชวงท่ีดอกซากุระบาน ท้ังน้ีการบานของ
ดอกซากุระขึ้นอยูกับสภาพอากาศในแตละปี

สถานีรถไฟคยองฮวา

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

สถานีรถไฟเล็กๆ แหงน้ีเป็นจุดชมซากุระท่ีมีชื่อเสียงจุดหน่ึงของเกาหลีแถบยานนอก
เมืองปูซาน ในชวงใบไมผลิ สองขางทางรถไฟจะมีตนไมดอกซากุระผลิบานยาวเป็นแนวท่ี
แลดูคลายอุโมงคสวยงามมาก ท่ีน่ียังเป็นฉากสําคัญฉากหน่ึงของภาพยนตรเกาหลีอยาง
เชนเรื่อง Boy Goes to Heaven และ Spring Waltz ดวย

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู พอรคคาลบิ

 Diamond Pusan Hotel or Arban City Hotel (Yeonsan) หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานผานชมและแวะถายรูปท่ี ถนนดัลมาจิ เป็นถนนสายชมวิวเสนเล็กๆ ตามแนวเนินเขา Dalmaji Hill มีความยาว
ประมาณ 8 กิโลเมตร และมีตนซากุระบานตลอดทาง เป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีมีชื่อเสียงมาก เพราะนอกจากจะไดชมดอกซากุระ
บานแลว ยังไดชมวิวทะเลปูซานอันกวางใหญตามบริเวณจุดพักตางๆ ไดไปพรอมๆ กัน

นําทานชม หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน ถือเป็นซานโตรินีแหงเกาหลีใต ตัวหมูบานตั้งอยูบนภูเขา และดวยสีสันสดใส อีกท้ัง
ยังมีจุดชมวิวท่ีเห็นน้ําทะเลกวางไกลสุดตา ทําใหท่ีน่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียวไมนอย เดิมนั้นหมูบานวัฒนธรรมคัมชอน
เป็นถิ่นฐานของผูคนท่ีอพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลี ซ่ึงภายหลังสงครามหมูบานเสื่อมโทรมมาก กระท่ังไดรับการฟ้ืนฟูจากนัก
ศิลปะในเกาหลีท่ีรวมกันตกแตงหมูบานจนออกมาสวยงามอยางทุกวันน้ี

นําทานเรียนรูการทําผลิตภัณฑท่ีสกัดจาก ผลิตภัณฑน้ํามันสน มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหาร
และรักษาสมดุลในรางกาย

นําทานออกเดินทางไปยัง ศูนยสมุนไพรโสมเกาหลี สมุนไพรท่ีชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหาร ปอด ชวยทําให
จิตใจสงบ และเพ่ิมพละกําลัง มีสรรพคุณทางการแพทยชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลด
และปองกันมะเร็ง

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตคาร เมนู จิมทัค ไกอบซีอิว๊วุนเสน เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม เป็นไกผัดรวมกับวุน
เสน มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เน้ือไกท่ีน่ิม รสชาติคลายกับไกพะโลสูตรเกาหลี

้ ้ ่



จากนั้นพาทานชม ศูนยสมุนไพรฮอตเกนามู ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ และสูงเหนือ
ระดับน้ําทะเล 50-800 เมตร ชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจากการด่ืมแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่
สารตกคางจากอาหาร และยา

นําทานชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีมวง พลอยแหงสุขภาพและนําโชค โดยมีตั้งแตสี
มวงออนเย็นตา จนถึงสีมวงไวน มีเสนหเยายวนใจ พลอยน้ีจะงามจับตาเมื่อมาทําเป็นแหวน จ้ี ตางหู และสรอยขอมือ

นําทานเลือกซ้ือสินคาปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี ท่ีรานคาปลอดภาษีท่ีใหญท่ีสุดในโซล แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย ไมวาจะ
เป็น น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับหลากหลายแบรนดดัง และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย โดย
ชั้นใตดินจะเป็นสินคาแบรนดหรู และเครื่องด่ืมแอลกอฮอล

นําทานแวะ ตลาดปลาจากัลชี ตั้งอยูใกลกับทาเรือนัมโพ ท่ีน่ีถือวาเป็นสัญลักษณของเมืองพูซานท่ีเนนทําอาชีพประมง จึง
เป็นตลาดขายปลา และแหลงอาหารทะเลท่ีใหญท่ีสุดของเกาหลีใต ภายในจะมีสัตวน้ําแปลกๆ จํานวนมาก และยังมีราคาถูกกวา
ทองตลาดท่ัวไปดวย โดยปลาหรือสัตวทะเลก็จะมากันแบบสดๆ มีรานคาท้ังในตัวอาคาร และภายนอกอาคารมากมาย ดานหลัง
ตลาดสามารถเดินชมวิวทาเรือได

นําทานอิสระช็อปป้ิงท่ี ยานนัมโพดง เป็นถนนชอปป้ิงท่ีโดงดังและคึกมากอีกแหงในปูซาน ขางๆกับถนนแฟชั่นควังบก
เปรียบเสมือนเป็นตลาดเมียงดงแหงเมืองปูซาน ท่ีน่ีเต็มไปดวยรานคาใหขาชอปไดเพลิดเพลินใจ สินคาสตรีทแบรนดตางๆ ถูก
ยกมาตั้งไวท่ีน่ีเชนเดียวกับในกรุงโซล นอกจากนั้นท่ีน่ียังเป็นยานชอปป้ิงท่ีเต็มไปดวย คลับ บาร รานอาหาร รานกาแฟ และท่ี
สําคัญยังเป็นยานท่ีสําคัญในปูซานท่ีเต็มไปดวยโรงภาพยนตรและโรงละคร

ค่ํา

อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย เพ่ือความสะดวกในการชอปป้ิง

พักท่ี Diamond Pusan Hotel or Arban City Hotel (Yeonsan) หรือเทียบเทา

ซากุระถนนดัลมาจิ

หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน

นํ้ามันสนเข็มแดง

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นซากุระสุดงามริมสองฝ่ังถนนดัลมาจิ มีความยาวประมาณ 8 กิโลเมตร ตั้งอยูในวิวท่ี
หันไปทางทองทะเลระหวางหาดซงเจียงกับหาดแฮอึนแด ถนนน้ีมีชื่อเสียงในดานของ
ทิวทัศนทะเลสีฟาท่ีงดงาม ในชวงซากุระบาน ท่ีน่ีเป็นจุดชมซากุระจุดหน่ึงท่ีหามพลาดของ
เมืองปูซาน

เป็นหมูบานวัฒนธรรมในเกาหลี ท่ีมีจุดเดนในการจัดเรียงบานท่ีมีสีสันท่ีสวยงามนาดึงดูด
ใจ รวมถึงศิลปะขางถนนท่ีจัดแสดงไวบนกําแพงและในรูปแบบตางๆ

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง



ศูนยโสม
สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระท้ังการผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีท้ังวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู จิมทัค

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

โรงงานพลอยอเมทิส

ดิวต้ีฟรี

ตลาดปลาจากัลจิ

ยานนัมโพดอง

 บาย

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครั้งปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั้น เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทานั้น ไมมีเกรดเอ

โรงงานพลอยอเมทิส หรือ พลอยสีมวง ท่ีมีชื่อเสียงของประเทศเกาหลี ซ่ึงชาวโสมเชื่อวา
ถาไดมีพลอยชนิดน้ีติดตัวไว จะทําใหมีโชคลาภและสิ่งดีๆเกิดขึ้นกับชีวิต

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

เป็นตลาดปลาประจําเมืองปูซาน วากันวาคนญีป ุนยังตองมาดูใหเห็นความย่ิงใหญกับตาไม
แพตลาดปลาซึกิจิของแดนซามูไรเลยทีเดียว ท่ีน่ีเป็นตลาดปลาท่ีใหญท่ีสุดในเกาหลี โดยใน
แตละวันนั้นจะมีปริมารการคาขายปลาและสัตวทะเลในตลาดแหงน้ีกันเป็นจํานวน
มหาศาล พอๆ กับท่ีจํานวนนักทองเท่ียวท่ีมาเยือนตลาดปลาแหงน้ีท่ีมีจํานวนมากมายใน
แตละวันดวยเชนกัน

ท่ีน่ีเปรียบเสมือนยานนัมโพดองท่ีกรุงโซล เพราะเป็นแหลงชอปป้ิงสินคามากมายใน
ใจกลางเมืองปูซาน ท่ีนาจะถูกอกถูกใจขาชอปไมนอย ท่ีน่ีเต็มไปดวยรานคาใหขาชอปได
เพลิดเพลินเจริญใจ สินคาสตรีทแบรนดตางๆ ถูกยกมาตั้งไวท่ีน่ีเชนเดียวกับในกรุงโซล
รวมไปถึงรานเครื่องสําอาง รานอาหาร และรานกาแฟ ท่ีมีมากไมแพมยองดง

 คํ่า  Diamond Pusan Hotel or Arban City Hotel (Yeonsan) หรือเทียบเทา



วันท่ี 5 วัดแฮดง ยงกุงซา - เคียงจู - หอคอยช็อมซ็องแด - วัดพูลกุก
ซา - ถ้ําซ็อกคูรัม - แดกู - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทา
อากาศยานแดกู - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย

 กิจกรรม เชา

บริการอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

นําทานสักการะขอพรท่ี วัดแฮดง ยงกุงซา ถือเป็นวัดเกาแกและศักดิส์ิทธิม์าก วากันวาแตเดิมกอนท่ีจะสรางวัด พ้ืนท่ีตรงน้ีมี
ความแหงแลงฝนไมตกตามฤดูกาล กระท่ังพระภิกษุทานหน่ึงไดฝันเห็นเทพเจาแหงความเมตตา ซ่ึงสถิตอยูในทองทะเล หาก
มองไปดานหนาจะเห็นภูเขา และถามองไปดานหลังของวัดจะเห็นน้ําทะเล ชาวบานจึงเชื่อวาหากอธิษฐานสวดมนตในตอนเชาก็
จะไดรับการตอบจากเทพเจาแหงความเมตตาในชวงเย็น

นําทานเดินทางสู เมืองเคียงจู อดีตเมืองหลวงของอาณาจักรชิลลา เป็นเมืองแหงประวัติศาสตรและวัฒนธรรมจึงทําใหมีแหลง
ทองเท่ียวทางวัฒนธรรม และโบราณสถานกระจายอยูท่ัวเมือง และมี 2 แหงท่ีไดขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโก
คือ วัดพุลกุกซา และถํ้าซ็อคคูรัม ดวยความท่ีมีโบราณสถานตั้งอยูกลางแจงใหเห็นกันท่ัวไป จึงทําใหไดรับฉายาวา “เมืองแหง
พิพิธภัณฑไรกําแพง”

บาย

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บิบิมบับ ขาวยําสไตลเกาหลี เสิรฟบริการพรอมซุปชาบูหมอรอนๆ

จากนําทานไปยังจุดแวะพักเล็กๆ ท่ีไมควรพลาด หอดูดาวชมซองแด หอดูดาวท่ีเกาแกท่ีสุดท่ียังคงเหลืออยูในเอเชียตะวันออก
มีอายุกวา 1,350 ปี ถูกบรรจุใหเป็นสมบัติประจําชาติเกาหลีใตลําดับท่ี 31 ซ่ึงถูกสรางขึ้นในรัชสมัยสมเด็จพระราชินีซ็อนด็อก
แหงอาณาจักรชิลลา หอดูดาวมีลักษณะการแบงชั้นตรงกลาง ออกเป็น 3 ชั้น เพ่ือเป็นชองหนาตาง โดยดานบนและดานลางของ
ขอบหนาตาง แบงเป็นดานละ 12 ชั้น

นําทานไปยัง วัดพูลกุกซา ซ่ึงหมายถึง “วัดแหงพระพุทธเจา” โดยวัดแหงน้ีนั้นถือเป็นผลงานชิ้นเอก และเป็นของยุคทองของ
ศิลปะทางพุทธศาสนาในอาณาจักรชิลลา วัดแหงน้ีไดรับการขึ้นทะเบียน และกําหนดใหเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม โดยองคการ
ยูเนสโกในปี ค.ศ. 1995 ดวยความงดงามทางศิลปะ คุณคาทางประวัติศาสตร และวัฒนธรรม ซ่ึงมีประวัติยาวนานกวา 1,400 ปี
นอกจากน้ีวัดแหงน้ียังถือเป็นวิทยาลัยพุทธศาสนา

นําทานเดินทางตอไปยัง ถํ้าซ็อคคูรัม ตั้งอยูบนภูเขาดานเหนือของทางวัดพุลกุกซา เป็นวัดในพุทธศาสนา สรางขึ้นในสมัย
อาณาจักรชิลลา ดานหนาเป็นหอระฆังขนาดใหญ เมื่อเดินเขาไปตามทางเดินบนเขา ซ่ึงไมชันมากใชเวลาประมาณ 15 นาทีจะถึง
ดานในตัววัด มีวิหารซ่ึงสรางติดกับภูเขาดวยวิธีการเจาะถํ้าเขาไป เป็นถํ้าหินแกรนิตท่ีถูกสรางขึ้นโดยมนุษย คนเกาหลียกยองให
ถํ้าแหงน้ีเป็นผลงานชิ้นเอกของศิลปะทางพุทธศาสนา

นําทาเดินทางสู เมืองแทกู เมืองแหงประวัติศาสตรท่ีไดรับการรับรองใหเป็นมรดกโลกจากองคการยูเนสโก มีสาวสวยระดับ
นางงามเกาหลี เป็นแหลงรวมเหลาผูมีความรู และนักปราชญตั้งแตสมัยโบราณ ใชเวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

นําทานเพลินเพลินกับการแวะซ้ือของฝากท่ี ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ต
หิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนาโสม ครีมลางหนาโสม เครื่อง
สําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

สมควรแกเวลานําทานเดินทางสู สนามบินแทกู เมืองแทกู ประเทศเกาหลีใต เพ่ือเดินทางกลับสูกรุงเทพฯ

ค่ํา

21.25 น. นําทานเดินทางสู ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี TW105 ** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหาร และ
เครื่องด่ืมบนเครื่อง **

00.55 น. เดินทางถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



วัดแฮดง ยงกุงซา

เคียงจู

เป็นวัดท่ีสรางอยูบนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ําทะเลสีฟาใสของทะเลใต แวดลอมดวย
ธรรมชาติท่ีสวยงาม ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริยซ่ึงความเป็นมาของวัด
แหงน้ีก็ดูลึกลับนาพิศวงด่ังชื่อท่ีตั้งไว ในบริเวณวัดมีเจดียองคใหญซ่ึงมีผูคนแวะเวียนไป
สักการะบูชาไมขาดสาย นอกจากน้ียังสามารถขามสะพานหินและขึ้นบันได 108 ขั้นไปยัง
จุดชมวิวท่ีอยูดานบนเพ่ือด่ืมด่ํากับวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจนลืมความเหน่ือยเมื่อยลา

เป็นเมืองชายฝ่ังท่ีอยูไกลออกไปทางตะวันออกเฉียงใตของจังหวัดคยองซังและลอมรอบ
ดวยเมืองอุลซานทางทิศใต ท่ีน่ีเคยเป็นเมืองหลวงของอาณาจักรโบราณของซิลลาชวง
ประมาณ 57 ปีกอนคริสตกาล

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู บิบิมบับ

หอคอยชอมซองแด

วัดพูลกุกซา

ถํ้าซ็อกคูรัม

แดกู

 บาย

หอคอยชอมซองแดแหงน้ีกอสรางขึ้นในคริสตศตวรรษท่ี 7 ตรงกับรัชสมัยของพระราชินี
ซอนดอกแหงซิลลา โดยใชหินแกรนิตในการกอสรางท้ังสิ้น 362 กอน และใชเวลา
กอสรางท้ังสิ้น 362 วัน พระราชินีซอนด็อกโปรดใหสรางใกลเมืองคย็องจู เมืองหลวงของ
ชิลลาในขณะนั้น หอคอยน้ีมีความสูงจากฐาน 5.7 เมตร และมีความยาวท้ังสิ้น 9.4 เมตร
หอคอยแหงน้ีถือวามีความเกาแกมากท่ีสุด นับถึงปัจจุบันหอดูดาวช็อมซ็องแดมีอายุกวา
1,350 ปี และถูกบรรจุใหเป็นสมบัติประจําชาติเกาหลีใตลําดับท่ี 31 เมื่อวันท่ี 20
ธันวาคม ค.ศ. 1962

เป็นวัดขนาดใหญใหญและมีความเกาแกท่ีสุดของเมืองเคียงจู ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
เขาโทฮันซาน ภายในมีสถาปัตยกรรมอันเกาแกและความเป็นศูนยรวมจิตใจของพุทธศานิ
กชนในสมัยกอนและปัจจุบัน วัดน้ีถูกจัดใหเป็นสถานท่ีทางประวัติศาสตรและทิวทัศน
หมายเลข 1 โดยรัฐบาลเกาหลีใต นอกจากน้ีในปี 1995 วัดแหงน้ีก็ไดถูกเพ่ิมเขาใน
รายการมรดกโลกของยูเนสโกดวย

เป็นวัดถํ้าท่ีตั้งอยูทามกลางปาสนธรรมชาติอันเกิดจากฝีมือของมนุษย ตั้งอยูท่ีภูเขาดาน
หน่ึงของภูเขาโตฮัมซาน สรางขึ้นมาพรอมๆ กับวัดพูลกุกซา ในสมัยของอาณาจักรชิลลา
ภายในวิหารหลักของวัดเป็นท่ีประดิษฐานพระศากยมุณีท่ีสลักขึ้นจากหินแกรนิตสีขาวซ่ึง
มีความงดงามมากท่ีสุดองคหน่ึงของเกาหลี ท่ีน่ีเป็นหน่ึงในกุฏิอันศักดิส์ิทธิซ่ึ์งใชเป็นท่ี
พํานักและปฏิบัติธรรมของพระสงฆ

เป็นอีกหน่ึงเมืองใหญของเกาหลีท่ีคนไมคอยรูจัก โดยมความใหญเป็นอันดับ 4 ของ
ประเทศ รองจากโซล ปูซาน และอินชอน ดวยประชากรมากถึง 2.5 ลานคน



 หมายเหตุ ** ใชเวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมง ไมมีบริการอาหาร และเครื่องด่ืมบนเครื่อง **

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

ทาอากาศยานแดกู

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน

เป็นทาอากาศยานท่ีตั้งอยูทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองแดกู โดยใหบริการเมือง
แดกูและพ้ืนท่ีโดยรอบทางตะวันออกเฉียงใตของเกาหลีใต ถูกสรางขึ้นครั้งแรกในปี
1937 สวนใหญใหบริการเสนทางภายในประเทศมากกวาของตางประเทศ ท่ีน่ียังเป็น
ฐานทัพอากาศของกองบินขับไลท่ี 11 แหงกองทัพอากาศเกาหลีใต ท่ีประจําการเครื่องบิน
ขับไลสมรรถนะสูงอยาง F-15K ดวย

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
1. ทัวรน้ีสําหรับผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเทานั้น

2. ทัวรน้ีเป็นทัวรแบบเหมา หากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามท่ีระบุไวในรายการไมวาบางสวนหรือท้ังหมด หรือถูก
ปฏิเสธการเขา-ออกเมืองดวยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไมคืนเงินคาบริการไมวาบางสวนหรือท้ังหมดใหแกทาน

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา 15 ทาน โดยจะแจงใหกับนัก
ทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีทราบลวงหนาอยางนอย 7 วันกอนการเดินทางสําหรับประเทศท่ีไมมีวีซา และอยางนอย 10 วันกอนการเดินทาง
สําหรับประเทศท่ีมีวีซา  แตหากทางนักทองเท่ียวทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมจากการท่ีมีนักทองเท่ียวรวมเดินทางนอยกวา
ท่ีทางบริษัทกําหนดเพ่ือใหคณะเดินทางได  ทางเรายินดีท่ีจะใหบริการตอไป

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขท่ี
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีมิไดสงหนาหนังสือเดินทางใหกับทาง
บริษัทพรอมการชําระเงินมัดจํา

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพ่ือใหสอดคลองกับสถานการณ ภูมิอากาศ
และเวลา ณ วันท่ีเดินทางจริงของประเทศท่ีเดินทาง ท้ังน้ี บริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียวสวนใหญเป็นสําคัญ

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบใดๆ ตอความเสียหายหรือคาใชจายใดๆ ท่ีเพ่ิมขึ้นของนักทองเท่ียวท่ีมิไดเกิดจากความผิด
ของทางบริษัท เชน ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บปวย ความสูญหายหรือเสียหายของ
สัมภาระ ความลาชา เปล่ียนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นตน

7. อัตราคาบริการน้ีคํานวณจากอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ ณ วันท่ีทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์
ในการปรับราคาคาบริการเพ่ิมขึ้น ในกรณีท่ีมีการเปล่ียนแปลงอัตราแลกเปล่ียนเงินตราตางประเทศ คาตั๋วเครื่องบิน คาภาษีเชื้อเพลิง
คาประกันภัยสายการบิน การเปล่ียนแปลงเท่ียวบินฯลฯ 

8. มัคคุเทศก พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไมมีอํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทกํากับเทานั้น 

ขอแนะนํากอนการเดินทาง

กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวขึ้นเครื่องบิน ตองมีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้น
ไมเกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใสถุงพลาสติกใสซ่ึงมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุด
เอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนดจะตองใสกระเปาใบใหญและ
ฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น

สิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณกีฬาฯ จะตองใสกระเปาใบใหญ และฝากเจาหนาท่ี
โหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น 

หามนําอาหารสดเขาประเทศเกาหลีใตทุกชนิด เชน ผัก ผลไมสด ไขฯ มีโทษปรับหากฝาฝืน 

ประกาศจากสาธารณรัฐเกาหลีใต ตั้งแตวันท่ี 1 มิ.ย. 2562 เป็นตนไป หามนําเน้ือสัตว อาทิเชน แฮม ไสกรอก เน้ือดิบ เน้ือตาก
แหง ฯลฯ เขามาภายในประเทศเพ่ือปองกัน และควบคุมการไหลเขาของโรคระบาดสัตวจากตางประเทศ เชน โรคอหิวาหแอฟริกาใน
สุกร โรคปากเป่ือยเทาเป่ือยในสัตว โรคไขหวัดนกชนิดกอโรครุนแรง ฯลฯ หากตองครอบครองผลิตภัณฑจากเน้ือสัตวดังกลาวอยาง
หลีกเล่ียงไมได กรุณาทําเครื่องหมายบนใบแจงสิ่งของท่ีนําติดตัวมา และแจงดานควบคุมโรคติดตอระหวางประเทศท่ีสนามบินหรือ
ทาเรือ หากฝาฝืนอาจมีโทษปรับถึง 10 ลานวอน และอาจจะมีโอกาสในการหามเขาประเทศ หรือจํากัดการพํานักในเกาหลีใต

การชําระเงิน
1. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินมัดจําเป็นเงินจํานวน 10,000 บาทตอทาน เพ่ือสํารองท่ีน่ัง ภายใน 3 วันหลังจากการ

จอง 

2. นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองชําระเงินคาบริการสวนท่ีเหลือท้ังหมดกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วัน ในวันเวลาทําการ กรณี
นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีไมชําระเงิน หรือชําระเงินไมครบภายในกําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ
ใหถือวานักทองเท่ียวสละสิทธิก์ารเดินทางในทัวรนั้นๆ

3. กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี จองการเดินทางนอยกวา 30 วัน จะตองชําระครบเต็มจํานวนเลย

4. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ , อีเมล , หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึง
ศุกร เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท
 

อัตรานี้รวม:
๋ ่



คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พรอมคณะ                 

คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละไมเกิน 20 กก.          

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ

คาท่ีพักตามท่ีระบุในรายการ พักหองละ 2 ทาน          

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ    

คาอาหารตามมื้อท่ีระบุในรายการ                  

คาจางมัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)

อัตรานี้ไมรวม:
คาใชจายสวนตัวนอกเหนือจากรายการท่ีระบุ เชน คาทําหนังสือเดินทาง คาโทรศัพท คาโทรศัพททางไกล คาอินเตอรเน็ต คาซักรีด

มินิบารในหอง รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรกอนการใชบริการ)

คาทิปคนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น 

คาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว 
 

วีซา
จากมาตรการยกเวนวีซาเขาประเทศเกาหลีใหกับคนไทย ผูท่ีประสงคจะพํานักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไมเกิน 90 วัน ไมวาจะดวย
วัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียว เย่ียมญาติ หรือธุรกิจ จะตองย่ืนเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขาเมือง เพ่ือยืนยันการมีคุณสมบัติการ
เขาประเทศเกาหลี ดังตอไปน้ี

1. พาสปอรตจะตองมีอายุมากกวา 6 เดือน นับจากวันไปถึง

2. ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

3. สิ่งท่ียืนยันวาทานสามารถรับผิดชอบคาใชจายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลีได (เชน เงินสด บัตรเครดิต
เป็นตน)

4. ชื่อ ท่ีอยู และหมายเลขติดตอในระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี (เชน คนรูจัก โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทัวรจัดเตรียมให

5. กําหนดการเดินทางระหวางท่ีพํานักในประเทศเกาหลี ทางทัวรจัดเตรียมให

เอกสารประกอบในการย่ืนวีซา 

1) พาสปอรต 

2) ใบประจําตัวคนตางดาว 

3) ใบสําคัญถิ่นท่ีอยู 

4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 

5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 

6) รูปถายสีขนาด 2 น้ิว 2 รูป (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ย่ืนวีซา)

หมายเหตุ
ราคาเด็กทารกอายุไมเกิน 2 ปี ณ วันเดินทางกลับ (INFANT) ทานละ 5,999 บาท

*** คาบริการขางตน ยังไมรวมคาธรรมเนียม คาทิป คนขับรถ หัวหนาทัวร และมัคคุเทศกทองถิ่น ***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บคาธรรมเนียม คาทิป ทานละ 50,000 วอน/ทริป/ทาน**

โปรดอานขอความใหถี่ถวนกอนการจองทัวรทุกครั้ง เพ่ือประโยชนแกตัวทานเอง ในกรณียกเลิกการเดินทางตองยกเลิก 30 วัน
กอนการเดินทางเทานั้น ไมเชนนั้น ทางบริษัทจะไมคืนมัดจําไมวาดวยกรณีใดๆ ท้ังสิ้น คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัดเป็นการชําระแบบจาย
ชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับทางสายการบินและสถานท่ีตางๆ แบบชําระขาดกอนออกเดินทางเชนกัน ฉะนั้น หากทานไมไดรวม



เดินทาง หรือใชบริการตามรายการไมวาดวยสาเหตุใด หรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ
(ประเทศไทย และประเทศเกาหลีใต) ทางผูจัดขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใดๆ รวมท้ังคาตั๋วเครื่องบินใหแกทาน

ตามนโยบายของรัฐบาลเกาหลีใต  รวมกับการทองเท่ียวเกาหลีใตเพ่ือโปรโมทสินคาในนามของรานรัฐบาล คือ สมุนไพรโสม,
สมุนไพรฮอตเกนามู, น้ํามันสน, ศูนยเครื่องสําอางค (คอสเมติค), พลอยอเมทิส และรานคาปลอดภาษี (ดิวตี้ฟรี) ซ่ึงจําเป็นตองระบุไว
ในโปรแกรมทัวร เพราะมีผลกับราคาทัวร ทางบริษัทฯ จึงอยากเรียนชี้แจงลูกคาทุกทานวา รานรัฐบาลทุกรานจําเป็นตองรบกวนทุก
ทานแวะชม หากประสงคจะซ้ือหรือไมซ้ือขึ้นอยูกับความพอใจของลูกคาเป็นหลัก ไมมีการบังคับใดๆ ท้ังสิ้น 

ทัวรครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเท่ียวเป็นหมูคณะเทานั้น ถาลูกคาตองการแยกตัวออกจากกรุปทัวร โดยไมลงรานช็อปป้ิง เชน
รานโสม/ฮอกเกนามู/น้ํามันสน/เครื่องสําอางคคอสเมติค/พลอยอเมทิส ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300
USD ตอทาน

ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ ์ราคาน้ีเฉพาะนักทองเท่ียวชาวไทยเทานั้น ถาหากเป็นชาวตางชาติจะตองเพ่ิมจากราคาคาทัวรปกติอีก 100
USD ตอทาน 

ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรแกรม หรือรายการอาหาร โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ท้ังน้ีขึ้นอยูตามความเหมาะสม

โรงแรมท่ีพักท่ีอาจะมีการสลับปรับเปล่ียนขึ้นอยูกับความเหมาะสมเป็นหลัก โดยคํานึงถึงผลประโยชนลูกคาเป็นหลัก

ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูป และมาจําหนายวันสุดทาย ลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือได โดยไมมีการบังคับลูกทัวรท้ังสิน
แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

กรณีตัดกรุปเหมาท่ีเป็นนักเรียน นักศึกษา ครู ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค หมอ พยาบาล  ชาวตางชาติ หรือกรุปท่ีมีการขอดูงาน
จะตองสอบถามราคาใหมทุกครั้ง

หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางระหวางการทองเท่ียวในประเทศเกาหลี หรือเกิดปัญหาตางๆ ตลอดจนขอแนะนํา
กรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืน เพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้นๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต ทาง
เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุกครั้ง
กอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟลทบินภาย
ในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน โรงแรม
ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย อัคคีภัย หรือไม
วาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงความปลอดภัยของ
ลูกคาเป็นสําคัญ

** ขอความสําคัญ โปรดอานอยางละเอียด **

ในกรณีท่ีตองออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ ท้ังเครื่องบิน รถทัวร และรถไฟ กอนทําการออกตั๋วโดยสาร กรุณาสอบถามท่ีเจา
หนาท่ีทุกครั้ง เน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนเท่ียวบิน หรือเวลาบิน โดยไมไดแจงใหทราบลวงหนา

มิเชนนั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดใดท้ังสิ้น

ขอบพระคุณทุกทานท่ีใชบริการ 

การพิจารณาการเขา-ออก ณ ประเทศจุดหมายปลายทาง ถือเป็นสิทธิใ์นทางกฎหมายของประเทศนั้นๆ โดยทางเจาหนาท่ีตรวจคน
เขาเมือง และเจาหนาท่ีกรมแรงงานเป็นผูตัดสินชี้ขาด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได หากทานปฏิเสธมิใหเดินทางออก หรือ
เขาประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ซ่ึงมีคาใชจายท่ีเกิดขึ้นในการเปล่ียนตั๋วขากลับ และรวมถึงคาบริการอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้นดวย ฉะนั้น
ทานจะตองเป็นผูรับผิดชอบในคาใชจายท่ีเกิดขึ้นท่ีทางประเทศนั้นๆ เรียกเก็บ ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ี
เกิดขึ้นทุกกรณี หากตองกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีน่ังวาง หรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน ท้ังน้ีขึ้นอยูกับทางเจา
หนาท่ีตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีใต และสายการบินเป็นผูพิจารณาเทานั้น ทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบใดๆ ท้ังสิ้น และขอ
สงวนสิทธิท่ี์จะไมคืนคาบริการ ไมวากรณีใดๆ ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท
 

การยกเลิก
กรณีท่ีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเล่ือนการเดินทาง นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี(ผูมีชื่อในเอกสาร

การจอง) จะตองแฟกซ อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือแจงยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็น
ลายลักษณอักษร ทางบริษัทไมรับยกเลิกการจองผานทางโทรศัพทไมวากรณีใดๆ

กรณีนักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ีตองการขอรับเงินคาบริการคืน นักทองเท่ียวหรือเอเจนซ่ี (ผูมีชื่อในเอกสารการจอง) จะตองแฟกซ
อีเมล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีบริษัทอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน 

่ ้



โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินคาบริการดังน้ี
- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 30 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 100 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางไมนอยกวา 15 วัน คืนเงินคาบริการรอยละ 50 ของเงินคาบริการ

- ยกเลิกกอนวันเดินทางนอยกวา 15 วัน ไมคืนเงินคาบริการท่ีชําระแลวท้ังหมด ท้ังน้ี ทางบริษัทจะหักคาใชจายท่ีไดจายจริงจากคา
บริการท่ีชําระแลวเน่ืองในการเตรียมการจัดการนําเท่ียวใหแกนักทองเท่ียว เชน การสํารองท่ีน่ังตั๋วเครื่องบิน การจองท่ีพักฯลฯ

1. การเดินทางท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการ
บิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมด  

2. การติดตอใดๆ กับทางบริษัท เชน แฟกซ อีเมล หรือจดหมายฯ ตองทําในวันเวลาทําการของทางบริษัท ดังน้ี วันจันทร ถึงศุกร
เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาวและวันหยุดนักขัตฤกษท่ีรัฐบาล
ประกาศในปีนั้นๆถือวาเป็นวันหยุดทําการของทางบริษัท

3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักทองเท่ียวเดินทางไมถึง 15 คน
 

กรณีนักทองเท่ียวตองการทําการยกเลิกและเป็นไปตามเงื่อนไขขางตน บริษัทจะทําการโอนเงินคืนลูกคาภายใน 30 วัน นับจากวัน
ท่ีลูกคาติดตอขอยกเลิกกับเซลล


