


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนานาชาติกิมแฮ	-	ปูซาน	-	หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน	หรือ
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน	-	Oryukdo	Skywalk	-	วัดพูลกุกซา	-	หอคอย
ช็อมซ็องแด

พักที่
Hwangnamguan
Hanok	Village
ระดับ	3	ดาวหรือ
เทียบเทา

3 เมืองแทกู	-	วัดดองฮวาซา	-	Otgol	Village	-	ศูนยโสม	-	สวนสนุก	E-
WORLD	-	หอคอย	83	ทาวเวอร	-	ถนนทงซองโน

พักที่	Crystal
Hotel	ระดับ	3
ดาวหรือเทียบ
เทา

4 วัดแฮดง	ยงกุงซา	-	น้ํามันสนเข็มแดง	-	สินคาปลอดภาษี	ปูซาน	-	สวน
สาธารณะยงดูซาน	-	หอคอยยองดูซาน	-	ตลาดนัมโพดง	-	ตลาดปลา
จากัลจิ	หรือ	ตลาดปลาชาลกาชิ

พักที่	Crystal
Hotel	ระดับ	3
ดาวหรือเทียบ
เทา

5 ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	APEC	House	Nurimaru	-	ล็อตเต	พรีเมี่
ยม	เอาทเลต	พูซาน	-	สนามบินนานาชาติกิมแฮ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

2	มี.ค.	61	-	6	มี.ค.	61 ฿23,559 ฿23,559 ฿23,559 ฿5,900



21.30	น.	คณะมาพรอมกันที่	ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	ผูโดยสารขาออกชั้น	4	ประตู	5	เคานเตอร	M	(เช็ค
อินกรุปของสายการโคเรียนแอร)	โดยมีเจาหนาที่ของบริษทัและหัวหนาทัวร	พรอมอํานวยความสะดวกตรวจ
เช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางใหกับทุกทาน

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
01.45	น.	นําทานเหินฟาสู	สาธารณรัฐเกาหลีใต	โดยสายการบิน	โคเรียนแอรไลน	เที่ยวบินที่	KE662

บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
09.00	น.	เดินทางถึง	ทาอากาศยานนานาชาติกิมแฮ	เมืองปูซาน	ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี	เวลาทองถิ่น

เร็วกวาประเทศไทย	2	ชั่วโมง	(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย	กรุณาปรับนาฬิกาของทานเป็นเวลาทองถิ่น)
นําทานผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว
นําทานสู	หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน	หรือที่รูจักกันอีกชื่อหน่ึงวา	Taeguekdo	Village	ไดรับการขนานนาม

วาเป็นซานโตรินีแหงเกาหลี	เป็นชุมชนซึ่งตั้งอยูหางจากตลาดชากัลชิของปูซานเพียง	30	นาทีเทาน้ัน	และเป็น
อีกหน่ึงสถานที่ๆนาสนใจสําหรับคนที่แวะไปเที่ยวเมืองปูซาน	ถนนหนทางทีน่ีถูกตกแตงดวยภาพแนวกราฟฟิตี้
บานเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่	แตหลายหลังยังมีผูคนอาศัยอยูจริงๆ	ที่น่ีโดงดังจากการเป็น
สถานที่ถายทํารายการ	Running	Man	รายการชื่อดังของเกาหลี	ซึ่งมีทั้งตอนที่นางเอกสาวชเวจีอูเป็นแขกรับ
เชิญ	รวมทั้งหนุมๆ	2PM	ก็เคยมาถายทําที่น่ีเชนกัน
จากน้ันนําทานสูจุดชมวิวริมทะเล	Oryukdo	Skywalk	ใหทานไดสัมผัสความตื่นเตนของสะพานกระจกแกวที่

ถูกสรางขึน้เหนือหนาผาชายฝ่ังทะเล
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบู	ชาบู”

ชวงบาย
จากน้ันนําทาน	วัดพุลกุกซา	ตั้งอยูที่เมืองเกาเเกอยางเมืองเคียงจู	โดยเป็นวัดหลักของอาณาจักรชิลลามาตั้ง

เเตปี	ค.ศ.535	ซึ่งวัดเเหงน้ีมีความสวยงามเเละสมบูรณเเบบอยางมาก	จนทําใหไดรับการคัดเลือกเป็นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมจากองคการ	UNESCO	เมื่อปี	ค.ศ.1995	ที่ผานมา	ทําใหกลายเป็นสถานที่ทองเที่ยวเกาหลีสําคัญ
ของเมืองเคียงจูไปเลย	ซึ่งในเเตละปีจะมีนักทองเที่ยวมาเที่ยวชมวัดสําคัญเเหงน้ีเป็นอันมาก	ยิ่งในชวงของฤดู
ใบไมเปลี่ยนสีน้ันนับวาเป็นสถานที่ทองเที่ยวฮอตฮิตเลยทีเดียว
จากน้ันนําทานสู	หอดูดาวชมซงแด	สรางขึน้ตั้งเเตสมัยราชวงศซอนตอก	เเหงเเควนชิลลา	ซึ่งมีการ

ประมาณการกันวาตั้งเเตสมัยศตวรรษที่	7	โดยมีการสรางดวยหินนํามาเรียงซอนกันเป็นชั้นๆ	ในลักษณะของรูป
ขวด	โดยมีความสูงถึง	9.4	เมตร	นับวาเป็นหอดูดาวที่มีความเกาเเกอยางมากในซีกโลกฝ่ังตะวันออก	เเละเเสดง
ใหเห็นถึงเทคโนโลยีที่คอนขางจะลํ้ายุคของชนชาติเกาหลีตั้งเเตยุคโบราณ	โดยสภาพโดยรวมทั่วไปของหอดูดาว
น้ันยังมีสภาพที่ดีอยูเเมจะผานกาลเวลามานานเเลวก็ตาม



ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”

ทีพ่ัก	โรงแรม	Hwangnamguan	Hanok	Village	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ตั้งอยูนอกเมืองปูซาน	แบงเป็น	2	อาคารคือผูโดยสารภายในประเทศและผู
โดยสารนานาชาติ	การเดินทางเขาเมืองโดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ	30-40
นาที	มีวิธีการเดินทางเขาเมืองคลายกับสนามบินของเมืองใหญอื่นๆเชน	รถไฟ
รถบัส	รถบัสลีมูซีน	และแทกซี่	โดยระบบขนสงสาธารณะทั้งหมดสามารถใช
บัตร	T-Money	แตะจายไดเลย	ยกเวนแทกซี่ที่ยังไมได	ที่ชั้น	1	ของทั้ง	2	อาคาร
จะมีซุม	Information	Center	ตั้งอยูเปิดใหบริการเวลาประมาณ	8.00-18.00	น.
สามารถเขาไปขอโบชัวรหรือสอบถามไดเลย

เป็นเมืองทาที่ใหญที่สุดในประเทศเกาหลีใต	มีประชากรประมาณ	3.65	ลาน
คน	และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญอันดับ	2	ของประเทศรองจาก	โซล

เป็นหมูบานวัฒนธรรมในเกาหลี	ที่มีการจัดเรียงบานที่มีสีสันที่สวยงามดึงดูนัก
ทองเที่ยว	รวมถึงศิลปะขางถนนที่จัดแสดงไวบนกําแพงและในรูปแบบตางๆ

Oryukdo	Skywalk	เป็นสะพานแกวที่	ใหทานไดสัมผัสความตื่นเตนของสะพาน
กระจกแกวที่ถูกสรางขึน้เหนือหนาผาชายฝ่ังทะเล	สรางจากหนาผายื่นออกไป
ในทะเล	ยาวประมาณ	35	เมตร	มีพื้นที่ทําดวยกระจกหนา	50	mm

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ชาบู	ชาบู”

นมัสการวัดใหญ	และเกาแกที่สุดของเมืองเคียงจู	ซึ่งตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
เขาโทฮันซาน	สัมผัสสถาปัตยกรรมอันเกาแกและความเป็นศูนยรวมจิตใจของ
พุทธศานิกชนในสมัยกอนและปัจจุบัน	ซึ่งแสดงถึงความเจริญรุงเรืองในสมัย
อาณาจักรชิลลา



หอดูดาวช็อมซ็องแดแหงน้ีกอสรางขึน้ในคริสตศตวรรษที่	7	ตรงกับรัชสมัยของ
พระราชินีซอนดอกแหงซิลลา	โดยใชหินแกรนิตในการกอสรางทั้งสิ้น	362
กอน	และใชเวลากอสรางทั้งสิ้น	362	วัน	พระราชินีซอนด็อกโปรดใหสรางใกล
เมืองคย็องจู	เมืองหลวงของชิลลาในขณะน้ัน	หอคอยน้ีมีความสูงจากฐาน	5.7
เมตร	และมีความยาวทั้งสิ้น	9.4	เมตร	หอคอยแหงน้ีถือวามีความเกาแกมาก
ที่สุด	นับถึงปัจจุบันหอดูดาวช็อมซ็องแดมีอายุกวา	1,350	ปี	และถูกบรรจุให
เป็นสมบัติประจําชาติเกาหลีใตลําดับที่	31	เมื่อวันที่	20	ธันวาคม	ค.ศ.	1962

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“จิมดัก”
	พักที่	Hwangnamguan	Hanok	Village	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู	เมืองแดกู	เป็นเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศเกาหลี
จากน้ันนําทานสู	วัดดองฮวาซา	วัดแหงน้ีไดอนุรักษสิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลายเจดียหินสามชั้นใน

ปีกดานตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูไดยาก	เสาโบราณคูหินแหงพระไวโรคัน	(Vairocana
Buddha)	และภาพแกะสลักพระพุทธบนกอนหินทําใหวัดน้ีมีคายิ่ง	“จากสถานีดองแทกูเดินเทาตอประมาณ	5
นาทีไปยังสํานักงานโทรศัพท	ซีนาม	(Sinam)	และจากที่น่ันขึน้รถประจําทางหมายเลข	105	ไปยังวัดดองฮวาซา”
จากน้ันนําทานชม	Okgol	Village	หมูบานเกาแกรูปแบบดั้งเดิมของเกาหลี	หมูบานเกาของพวกขุนนางและ

ชนชั้นสูง	แหงยุคสมัยราชวงศโชซอน	ถูกสรางขึน้ในปี	1630	โดยตระกูล	Choi	ตระกูลเกาแกของเมืองแทกู	ตั้งอยู
บริเวณเขาพัลกงซาน
จากน้ันนําทานชม	Cosmetic	Shop	ศูนยรวมเครื่องสําอางคชื่อดังของเกาหลีมากมายหลายแบรนดดัง	จาก

น้ันนําทานสู	ศูนยโสม	ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่มีอายุ	6	ปี	ซึ่งถือวาเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
ชมวงจรชีวิตของโสมพรอมใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกวาไทยถึง	2	เทา	เพื่อนําไป
บํารุงรางกาย	หรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บิบิมบัพ”

ชวงบาย
นําทานเดินทางสู	สวนสนุก	E-WORLD	เป็นสวนสนุกที่ใหญเป็นอันดับสามของเกาหลีใต	มีเครื่องเลน

มากมายทาทายใหทานลองวัดใจ	อาทิเชน	สกายจัม๊,รถไฟเหาะ,	Ballon	Race,	Water	Fall	Plaza,	บานผีสิง	ฯลฯ
และยังมี	เทศกาลดอกไมตามฤดูกาล	อาทิเชน	สวนดอกทิวลิป	สวนสไตลยุโรป	ใหทานไดเลือกเก็บภาพความ
ประทับใจ
จากน้ันนําทานชม	หอคอย	83	ทาวเวอร	ที่ความสูง	202	เมตร	ซึ่งเป็นสัญลักษณของเมืองแดกู	เพื่อชมวิวพา

โนรามา	360	องศา	ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองแดกู
จากน้ันนําทานอิสระทาน	ช็อปป้ิงถนนทงซองโน	ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผาแบรนดเนมของเกาหลีกับคอล

เลกชันใหมลาสุดใหเลือกซื้อกันอยางมากมายในราคาไมแพงอีกดวย	พรอมทั้งเลือกซื้อเครื่องสําอางคแบรนดดัง
ของเกาหลีEtude,	Skin	Food,	Face	Shop	อยางจุใจ

ชวงคํ่า
อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานไดชอปป้ิงไดอิสระตามอัธยาศัย
ทีพ่ัก	โรงแรม	Crystal	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



เป็นอีกหน่ึงเมืองใหญของเกาหลีที่คนไมคอยรูจัก	ใหญเป็นอันดับ	4	ขอประเทศ
รองจาก	โซล	ภูซาน	และอินชอน	ดวยประชากรมากถึง	2.5	ลานคน

วัดแหงน้ีไดอนุรักษสิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย	เจดียหินสามชั้นใน
ปีกดานตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูไดยาก	เสาโบราณ
คูหินแหงพระไวโรคัน	(Vairocana	Buddha)	และภาพแกะสลักพระพุทธบนกอน
หิน

หมูบานเกาแกรูปแบบดั้งเดิมของเกาหลี	หมูบานเกาของพวกขุนนางและ
ชนชั้นสูง	แหงยุคสมัยราชวงศโชซอน	ถูกสรางขึน้ในปี	1630

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“บิบิมบัพ”

เป็นสวนสนุกที่มีชื่อเกาวา	Wooband	Tower	Land	และสรางขึน้มาลอมรอบตึก
สูงชื่อ	Woobang	Tower	ซึ่งไดถูกออกแบบใหมใหมีดีไซนแบบยุโรป	และเปิด
เป็นสวนสนุกเพื่อใหคนมาพักผอนหยอนใจ

เป็นตึกที่ตั้งอยูในสวนสนุก	E-World	ของเกาหลี	มีจุเดนคือภัตตาคารและลาน
หมุนชั้นบน	ซึ่งมีทัศนียภาพที่เป็นสถานที่ยอดนิยมของนักทองเที่ยว



อิสระอาหารคํ่าเพื่อใหทานไดชอปป้ิงไดอิสระตามอัธยาศัย

เป็นถนนแฟชั่นในเมืองแทกู	ซึ่งมีรานคาขางติดถนนที่จําหนายเสื้อผาที่แสดง
ใหเห็นถึงความกาวหนาทางดานแฟชั่นของเมืองน้ี

	พักที่	Crystal	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานสู	วัดแฮดงกุกซา	ตั้งอยูบนชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน	เป็นวัดที่สรางบนเหลาโขด

หินริมชายหาดที่แตกตางไปจากวัดสวนใหญในประเทศเกาหลี	ที่มักจะสรางอยูตามเชิงเขา	วัดแหงน้ีถูกสรางขึน้
โดยพระอาจารย	Naong	เมื่อปี	1376	ในชวงรัชสมัยของกษตัริย	Uwang	แหงราชวงศ	Goryeo	จากน้ันในปี	1970
ถูกฟ้ืนฟูและปรับปรุงอีกครั้ง	ดวยความพิถีพิถัน	เพื่อใหคงไวซึ่งเอกลักษณและความงดงามแบบดั้งเดิม
จากน้ันนําทานสู	น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสน

เข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเตอรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับ
น้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสารพิษ
หรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวยเพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุง
ผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง
จากน้ันนําทานชอปป้ิงสินคาปลอดภาษีที่หาง	Lotte	Duty	Free

บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”

ชวงบาย
นําทานสู	สวนยงดูซาน	เป็นสถานที่พักผอนที่เหมาะกับผูคนทุกวัย	บรรยากาศเงียบสงบ	ภูมิทัศนที่สวยงาม

เพลิดเพลินกับการเดินเลนในสวนสวย	ชมทัศนียภาพ	หรือใหอาหารฝูงนกพิราบที่มีอยูมากมาย	ภูเขายงดูซาน
(ภูเขาหัวมังกร)	เป็นสัญลักษณการทองเที่ยวที่สําคัญแหงหน่ึงของเมืองปูซาน	ตั้งอยูกลางใจเมืองเมืองในพื้นที่สูง
กวาระดับน้ําทะเล	49	เมตร
จากน้ันนําทานชม	หอคอยปูซาน	ตั้งอยูบนยอดเขายงดูซานที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล	118	เมตร	ชั้นบน

สุดเป็นจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและวิวทะเลที่สวยงาม	ในวันที่อากาศสดใสคุณ
สามารถมองเห็นแมกระทั่งเกาะซึชิมะ	ของญี่ป ุนได
จากน้ันนําทานชม	Nampodong	Street	หรือ	ตลาดนัมโพดง	ที่น่ีเปรียบเสมือนยานมยองดงที่โซล	เพราะ

เป็นแหลงชอปป้ิงสินคามากมายในใจกลางเมืองปูซาน	ที่น่ีเต็มไปดวยรานคาใหขาชอปไดเพลิดเพลินเจริญใจ	สิน
คาสตรีทแบรนดตางๆ	ถูกยกมาตั้งไวที่น่ีเชนเดียวกับในเมืองโซลใกลๆกับถนนชอปป้ิง	จะมีถนนที่เรียกวา	BIFF
Street	เป็นบริเวณที่ใชจัดงานภาพยนตรนานาชาติปูซานหรือBusan	International	Film	Festival	(BIFF)	ที่รูจัก
กันไปทั่วโลกน่ันเอง	ซึ่งจะเต็มไปดวยโรงภาพยนตรมากมาย
จากน้ันนําทานชม	ตลาดปลาชาลกาชิ	ตลาดชากัลชิเป็นตลาดคาปลาและอาหารทะเลที่ใหญที่สุดในเอเชีย

ตะวันออกและเป็นสถานที่ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงของปูซาน	บรรยากาศคึกคักของผูคนที่มาจับจายเลือกซื้ออาหาร
ทะเลทั้งแบบสดและแบบแหงจากรานแผงลอยขนาดเล็กที่ตั้งเรียงรายสองฝ่ังถนนตลอดแนวชายฝ่ัง

ชวงคํ่า
บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“Jagalchi	Buffet”

ทีพ่ัก	โรงแรม	Crystal	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม



สรางอยูบนโขดหินริมทะเล	มองเห็นน้ําทะเลสีฟาใสของทะเลใต	แวดลอมดวย
ธรรมชาติที่สวยงาม	ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษตัริยซึ่งความ
เป็นมาของวัดแหงน้ีก็ดูลึกลับนาพิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว	ในบริเวณวัดมีเจดียองค
ใหญซึ่งมีผูคนแวะเวียนไปสักการะบูชาไมขาดสาย	นอกจากน้ียังสามารถขาม
สะพานหินและขึน้บันได	108	ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยูดานบนเพื่อดื่มดํ่ ากับวิว
ทิวทัศนที่สวยงามจนลืมความเหน่ือยเมื่อยลา

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

สินคาปลอดภาษี	DUTY	FREE	ชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมมากมาย	อาทิเชน
นาฬิกา	,	แวนตา	,	เครื่องสําอาง	,	กระเปา	,	กลองถายรูป	และสินคา	แบ
รนดเนมอื่นๆอีกมากมาย

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“ซัมเกทัง”

ตั้งอยูในตัวเมืองปูซาน	และเป็นหน่ึงใน	3	ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด	ที่มาของ
ชื่อ	“ยงดูซาน	(Yongdusan)”	น้ัน	มาจากลักษณะรูปรางของภูเขาที่เหมือนกับ
หัวมังกร	ซึ่งหันหนาเขาสูฝ่ังทะเล	เพื่อปองกันและกําจัดศัตรูที่มาจากทะเล
น่ันเอง	ในระหวางสงครามเกาหลี	ผูอพยพพากันหนีขึน้มาสรางบานเรือน
อาศัยกันบนภูเขา	และเกิดเหตุการณไฟไหมครั้งใหญถึง	2	ครั้ง	ทําใหตนไมบน
ภูเขาถูกไฟเผาทําลาย	จึงมีความพยายามในการฟ้ืนฟูปลูกตนไมขึน้มาใหม
และจัดสรางเป็นสวนสาธารณะขึน้มา

เป็นที่ที่จะสามารถเห็นเมืองปูซานในมุมสูง	ที่มีความสวยงามไมแพกับมุมมอง
ปกติ	ตั้งอยูใน	สวนยองดูซาน	(Yongdusan	Park)	ซึ่งตั้งอยูบนเนินเขากลางใจ
เมือง	เป็นสถานที่พักผอนหยอนใจของชาวปูซาน	ภายในสวนมีทั้งหอระฆัง
ศาลาแปดเหลี่ยม	นาฬิกาดอกไม	และที่สําคัญ	มีอนุสาวรียของนายพล	ยี	ชุน	ชี
วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่	16	ในชวงที่ญี่ป ุนบุกคาบสมุทรเกาหลี
โดยรบชนะดวยการใชเรือรบพิเศษที่เรียกวา	โคบุกซอน	หรือเรือเตา

ตลาดนัมโพดง	Nampodong	Street	ที่น่ีเปรียบเสมือนยานมยองดงที่โซล
เพราะเป็นแหลงชอปป้ิงสินคามากมายในใจกลางเมืองปูซาน	ที่น่ีเต็มไปดวย
รานคาใหขาชอปไดเพลิดเพลินเจริญใจ	สินคาสตรีทแบรนดตางๆ	ถูกยกมาตั้ง
ไวที่น่ีเชนเดียวกับในเมืองโซล	ใกลๆ	กับถนนชอปป้ิง	จะมีถนนที่เรียกวา	BIFF
Street	เป็นบริเวณที่ใชจัดงานภาพยนตรนานาชาติปูซานหรือ	Busan
International	Film	Festival	(BIFF)	ที่รูจักกันไปทั่วโลกน่ันเอง



ตลาดปลาจากัลจิ	(Jagalchi	Fish	Market)	แหงเมืองปูซาน	วากันวา	คนญีป ุน
ยังตองมาดูใหเห็นความยิ่งใหญกับตาไมแพ	ตลาดปลาซึกิจิ	(Tsukiji	Market)
ของแดนซามูไรเลยทีเดียว	เป็นตลาดปลาที่ใหญที่สุดในเกาหลี	โดยในแตละวัน
น้ันจะมีปริมารการคาขายปลาและสัตวทะเลในตลาดแหงน้ีกันเป็นจํานวน
มหาศาล	พอๆ	กับที่จํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยือนตลาดปลาแหงน้ีที่มีจํานวน
มากมายในแตละวันดวยเชนกัน

	บริการอาหารคํ่า	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“	Jagalchi	Buffet”
	พักที่	Crystal	Hotel	ระดับ	3	ดาวหรือเทียบเทา

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม
นําทานชม	ศูนยสมุนไพรเกาหลี	ใหทานไดเลือกซื้อเลือกชม	สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี	ที่นํามาแปรรูป

เป็นรูปแบบตางๆ	ที่มีสรรพคุณรักษาโรค	และบํารุงรางกาย
จากน้ันนําทานสู	Nurimaru	APEC	House	ชมสถานที่จัดประชุมผูนํา	APEC	ในปี	2005	เพื่อศึกษา

ประวัติศาสตรและชมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของปูซานเป็นอาคารกระจกทรงกลม	ตั้งอยูทางทิศตะวันตกของ
หาด	Haeundae	บนแหลมคาบสมุทรที่ปกคลุมดวยป าไม	ทานจะเห็นอาคารทันสมัยและทิวทัศนที่สวยงามของ
สะพานGwangan	และชายฝ่ังทะเลของปูซาน
บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“	Pork	Cutlet”

ชวงบาย
จากน้ันพาทานช็อปป้ิง	Lotte	Outlet	นับวาเป็น	outlet	mall	ที่มีพื้นที่ขนาดใหญของเกาหลีแหงหน่ึง	ซึ่งเป็น

ศูนยรวมของสินคาหลากหลายแบรนดที่สงตรงจากโรงงานผูผลิตแลวนํามาขายในราคาพิเศษ	สินคาแบนเนมด
ลดราคากันมากกวาหาสิบเปอรเซ็นต	ใหทานไดเลือกชม	เลือกซื้ออยางมากมาย	และที่น่ีรับบัตรเครดิตทาน
สามารถจับจายไดอยางสบายใจ	ตั้งแตแบรนดเนมหรู	Paul	Smith,	Mulberry,	Tag	Heuer	และ	Kate	Spade	ไป
จนถึงแบรนดขายปลีกยอดนิยม	Bean	Pole,	Polo,	MCM,	Nike	และ	Adidas	เป็นตน
จากน้ันนําทานชอปป้ิงที่	ซุปเปอรมารเก็ต	ซึ่งมีสินคาตางๆ	มากมายใหเลือกซื้อหาเป็นของฝาก	เชน	กิมจิ

บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป	สาหราย	ขนมขบเคี้ยว	ลูกอม	ผลไมตามฤดูกาลและของที่ระลึกตางๆ

ชวงคํ่า
20.50	น.	นําทานเหินฟากลับสู	กรุงเทพฯ	โดยสายการบิน	โคเรียนแอรไลน	เที่ยวบินที	KE661

00.15+1	น.	เดินทางถึงทาอากาศยานสุวรรณภูมิ	กรุงเทพฯ	โดยสวัสดิภาพ	พรอมความประทับใจ

	รับประทานอาหารเชา	ณ	หองอาหารของโรงแรม

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ



APEC	House	Nurimaruเป็นอาคารรูปทรงกลมดีไซนแปลกที่ตั้งอยูริมทะเล
สรางขึน้เพื่อใชในการจัดงานประชุมผูนํา	APEC	(APEC	Summit)	อยูที่เกาะ
ดองแบกโซม(Dongbaekseom)ที่ขึน้ชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน
ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสรณของการประชุมในครั้งน้ัน	และใชเป็นศูนยประชุม
นานาชาติในวาระตางๆ	รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่สะทอนถึงวัฒนธรรมดั้งเดิม
ตางๆของเกาหลีอาคารนูริมารู	เอเปคน้ีมีไฮไลทอยูที่ระเบียงชมวิวบริเวณชั้น	3
ซึ่งหันหนาเป็นมุมกวางออกไปทางทะเล	ทําใหมองเห็นเกาะออยุค
โด(Oryukdo)	และสะพานควังกัน(Gwangan)ที่สวยงามไดอยางชัดเจน	อยูใกล
กับชายหาด	Haeundae	Beach

แหลงชอปป้ิงที่มีความหลากหลายทั้งเสื้อผาแบรนดดังแฟชั่นตางประเทศ
อุปกรณกีฬา	เครื่องสําอาง	และยังมีรานขายของเลนสําหรับเด็ก	เชนรานขา
ยเลโก	นอกจากน้ียังมีรานคาพิเศษที่เป็นสินคาทองถิ่นที่มีคุณภาพดีและราคา
ถูกตอบสนองความตองการของลูกคา	Lotte	Dong	Busan	แหงน้ี	เป็นแหลง
รวมรานคาแบรนดดังกวา	550	รานคา

	บริการอาหารกลางวัน	ณ	ภัตตาคาร	บริการทานดวย	“	Pork	Cutlet”

ตั้งอยูนอกเมืองปูซาน	แบงเป็น	2	อาคารคือผูโดยสารภายในประเทศและผู
โดยสารนานาชาติ	การเดินทางเขาเมืองโดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ	30-40
นาที	มีวิธีการเดินทางเขาเมืองคลายกับสนามบินของเมืองใหญอื่นๆเชน	รถไฟ
รถบัส	รถบัสลีมูซีน	และแทกซี่	โดยระบบขนสงสาธารณะทั้งหมดสามารถใช
บัตร	T-Money	แตะจายไดเลย	ยกเวนแทกซี่ที่ยังไมได	ที่ชั้น	1	ของทั้ง	2	อาคาร
จะมีซุม	Information	Center	ตั้งอยูเปิดใหบริการเวลาประมาณ	8.00-18.00	น.
สามารถเขาไปขอโบชัวรหรือสอบถามไดเลย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



1.	บริษทัฯ	มีสิทธิท์ี่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรน้ี	เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
2.	บริษทัฯ	ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน	ภัยธรรมชาติ	ปฏิวัติและอื่นๆที่อยูนอกเหนือ

การควบคุมของทางบริษทัฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม	เชน	การเจ็บป วย,	การถูกทําราย,
การสูญหาย,	ความลาชา	หรือจากอุบัติเหตุตางๆ
3.	หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานสละสิทธิแ์ละจะไมรับผิดชอบคืนคา

บริการที่ทานไดชําระไวแลวไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น
4.	บริษทัฯ	จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ	หรือ	หามเขาประเทศ	อันเน่ืองมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย

หรือเอกสารเดินทางไมถูกตอง	หรือ	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.	รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษทัฯ	อีกครั้งหน่ึง	หลังจากไดสํารองที่น่ังบนเครื่อง	และ

โรงแรมที่พักในตางประเทศเป็นที่เรียบรอย	แตอยางไรก็ตามรายการน้ีอาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
6.	ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เครื่องบินในปัจจุบัน	หากราคาตัว๋เครื่องบินปรับสูงขึน้	บริษทัฯ	สงวนสิทธิท์ี่จะปรับราคา

ตัว๋เครื่องบินตามสถานการณดังกลาว
7.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน	หรือ	หนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบินบริษทัฯขนสง	หรือ	หนวยงานที่ใหบริการ	บริษทัฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร
อื่นทดแทนให	แตจะไมคืนเงินใหสําหรับคาบริการน้ันๆ
8.	มัคคุเทศก	พนักงาน	และตัวแทนของบริษทัฯ	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนบริษทัฯ	นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของบริษทัฯ	กํากับเทาน้ัน
9.	หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได	อันเน่ืองมาจากธรรมชาติ	ความลาชา	และความผิด

พลาดจากทางสายการบิน	จะไมมีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น	แตทั้งน้ีทางบริษทัฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให
โดยขอสงวนสิทธิก์ารจัดหาน้ีโดยไมแจงใหทราบลวงหนา
10.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่ประเทศไทย	และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่

บริษทัระบุในรายการเดินทาง	บริษทัของสงวนสิทธไมคืนคาบริการไมวากรณีใด	ๆทั้งสิ้น
11.	บริษทัฯ	รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเกาหลีเทาน้ัน
12.	เที่ยวบิน	และรายการทองเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
13.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว
14.	โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกตางกับประเทศไทย	โดย

โรงแรมที่พักทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอางอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่
ระบุในรายการทองเที่ยวเทาน้ัน	โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยสวนใหญจะเป็นแบบหองพักคู	(Twin	หรือDouble)	ใน
กรณีที่ทานมีความประสงคจะพักแบบ3ทานขึน้อยูกับขอจํากัดของหองพักและการวางรูปแบบของหองพักของแตละ
โรงแรม	ซึ่งมีความแตกตางกันอาจจะทําใหทานไมไดหองพักติดกัน	และไมสามารถเสริมเตียงไดตามที่ตองการ
โรงแรมหลายแหงจะไมมีเครื่องปรับอากาศเน่ืองจากประเทศเกาหลีอยูในแถบที่มีอุณหภูมิตํ่ าเครื่องปรับอากาศที่มีจะ
ใหบริการในชวงฤดูรอนเทาน้ัน
15.	กระเปาสัมภาระตางๆถือเป็นทรัพยสินสวนตัวของทาน	ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบตอความเสียหายสูญหาย

ลาชา	หรืออุบัติเหตุตางๆ	ใดๆทั้งสิ้น
16.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	หากทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอม

คณะถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการ	และเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	และถาทานตองการ
แยกตัวออกจากกรุปทัวรเพื่อทองเทีย่วเอง	โดยไมลงรานศูนยโสม,	ศูนยสมุนไพร,	รานน้ํามันสน,	ศูนย
เครื่องสําอาง	และรานพลอยอะเมทิส	ทางบริษทัจะเรียกเก็บคาใชจายทีเ่กิดขึ้นจากทานเป็นจํานวนเงิน
300	USD	ตอทาน
17.	ทางบริษทัขอสงวนสิทธิร์าคาน้ีเฉพาะนักทองเที่ยวชาวไทยและทองเที่ยวเป็นหมูคณะแบบ	Join	Tour	เทาน้ัน

กรณีตองการตัดกรุปเหมาโปรดสอบถามทางบริษทัอีกครั้ง	หากเป็นนักทองเทีย่วชาวตางชาติ	หรือ	พระสงฆ
เก็บคาใชจายเพิม่	ทานละ	4,000	บาท
18.	ในระหวางทองเที่ยวจะมีชางภาพมาถายรูปและชวยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง	และในวัน

สุดทายของการเดินทางชางภาพจะนําภาพถายมาจําหนายหากวาทานใดสนใจสามารถซื้อไดแตถาทานใดไมสนใจก็
ไมตองซื้อทั้งน้ีขึน้อยูกับความพึงพอใจของทาน	ทางบริษทัทัวรไมมีการบังคับใหซื้อแตอยางใดแตเป็นการบอกกลาว
ลวงหนาเพื่อใหผุเดินทางไดรับทราบ
19.	ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯ	กอนทุกครั้ง	มิฉะน้ันทา

งบริษทัฯจะไมขอรับผิดชอบคาใชจายใดๆ	ทั้งสิ้น
20.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการที่จะไมรับผิดชอบตอคาชดเชยความเสียหาย	อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง	บริษทัฯ	ไม

สามารถควบคุมได	เชน	การนัดหยุดงาน,	จลาจล,การลาชาหรือยกเลิกของเที่ยวบิน	รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเขา



เมืองไมอนุญาตใหเดินทางออกหรือกองตรวจคนเขาเมืองของแตละประเทศไมอนุญาตใหเขาเมือง	รวมทั้งในกรณีที่
ทานจะใชหนังสือเดินทางราชการ	(เลมสีน้ําเงิน)	เดินทาง	หากทานถูกปฏิเสธการเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศใด
ประเทศหน่ึง
21.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการทองเที่ยว	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
22.	บริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงอัตราคาบริการ	โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
23.	กรณีที่คณะไมครบจํานวน	15	ทาน	ทางบริษทัฯ	สงวนสิทธิใ์นการงดออกเดินทาง	โดยทางบริษทัฯ	จะแจงใหทา

นทราบลวงหนา	5-7	วันกอนการเดินทาง
24.	เมื่อทานทําการซื้อโปรแกรมทัวร	ทางบริษทัฯจะถือวาทานรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกขอ

แลว

1.	กรุณาสํารองที่น่ัง+ชําระเงินมัดจําทานละ	10,000	บาท	พรอมแจงชื่อ+สกุล	เป็นภาษาอังกฤษตาม
หนังสือเดินทาง

2.	คาทัวรสวนที่เหลือ	ชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง	15วัน
3.	เมื่อทานตกลงชําระเงินคาบริการไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทัฯ	ทางบริษทัฯ	จะถือวาทานไดยอมรับ

ในเงื่อนไขและขอตกลงตาง	ๆ	ที่ไดระบุไวทั้งหมดน้ีแลว

1.	คาบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป	–	กลับ	(ตัว๋กรุป)	รวมภาษี	สนามบินและภาษีน้ํามันไวเรียบรอยแลว
2.	คาที่พัก	3	คืน	หองละ	2	-	3	ทาน
3.	คาเขาชมสถานที่ตามรายการระบุ
4.	หัวหนาทัวรหรือมัคคุเทศกทองถิ่นผูชํานาญเสนทางดูแลตลอดการเดินทาง
5.	ประกันอุบัติเหตุวงเงินทานละ200,000	บาท	เสียชีวิต	1,000,000	บาท	(เงื่อนไขตามกรมธรรม)
6.	สัมภาระน้ําหนักไมเกินทานละ	23	กก.

1.	คาทําหนังสือเดินทางไทย
2.	ราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม	7%	หัก	ณ	ที่จาย	3	%
3.	คาใชจายสวนตัว	อาทิ	คาอาหาร	-	เครื่องดื่ม	นอกเหนือจากรายการ	คาซักรีด	คาโทรศัพท	เป็นตน
4.	คาน้ําหนักของกระเปาเดินทางในกรณีที่เกินกวาสายการบินกําหนด	30	กิโลกรัม
5.	วีซาเขาประเทศเกาหลี	ในกรณีที่ผูเดินทางถือหนังสือเดินทางตางดาว	หรือ	ประเทศที่ที่ตองทําวีซาเขาประเสา

ธารณรัฐเกาหลีใต	คาธรรมเนียมการยื่นวีซาทานละ	1,400	บาท	สําหรับผูที่ถือหนังสือเดินทางตางดาว	จะตองทํา
เรื่องแจง	เขา-ออก	หรือ	Re-Entry	ดวยตนเองเทาน้ันกอนการสงเอกสารยื่นวีซา

6.	คาทิปไกดและคนขับรถประมาณ	35,000	วอน	ตอทานตอทริป

การเดินทางจากประเทศไทยเขาสูประเทศเกาหลีและพิธีการเขาเมือง	
เอกสารที่ควรเตรียมกอนการเดินทาง	เจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาใหเฉพาะนักทอง
เที่ยวที่มาทองเที่ยวโดยสุจริตเทาน้ันที่ผานเขาเมืองได	และพิจารณาจาก	
1.	หลักฐานการทํางานประจําของนักทองเที่ยว	ซึ่งสมควรที่นําติดตัวไปแสดงดวย	เชน	บัตรพนักงาน	นามบัตร

จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ	(กรณีเดินทางคนเดียว)	จดหมายรับรองออกโดยบริษทัผูจัดคณะ
2.	หลักฐานการเงิน	ในระหวางการทองเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปดวยประมาณ

300เหรียญสหรัฐ	หรือประมาณ	300,000	วอน	สําหรับการเดินทาง	2	วัน	(หากไมมีบัตรเครดิตคารด)	หากมีบัตร
เครดิตตางประเทศ	เชน	Visa	Card,	American	Express,	Dinners	Club	หรือ	Master	Card	ตองนําติดตัวไปดวยหรือ
หลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงใหเจาหนาที่ทราบวาทานคือนักทองเที่ยว
3.	ใบรับรองสถานศึกษาหากทานยังอยูในระหวางการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูปกครอง	เชน

บิดา	มารดา	ปา	นา	อา	ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.	หากเป็นพาสปอรตใหม	ควรนําพาสปอรตเกาเย็บเลมคูกับพาสปอรตใหมหรือนําติดตัวไปดวย
5.	การแตงกายสุขภาพและแลดูเป็นนักทองเที่ยว	ไมควรสวมใสรองเทาแตะ
6.	สําหรับผูเดินทางที่อายุไมถึง	18	ปี	และไมไดเดินทางกับบิดา	มารดา	ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป



ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบมาดวย

ราคาทัวรขางตนยังไมรวมคาทิปคนขับรถ	และมัคคุเทศกทานละ	35,000	วอน	/ทริป/ตอทาน	เก็บทิปทีส่นาม
บินสุวรรณภูม	ทิปหัวหนาทัวรแลวแตความประทับใจ
**	โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล	**	โปรแกรมและ

รายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได	ทั้งน้ีขึน้อยูกับสภาวะอากาศและเหตุสุดวิสัยตาง	ๆ	ที่ไม
สามารถคาดการณลวงหนาโดยทางบริษทัฯ	จะคํานึงถึงผลประโยชนและความปลอดภัยของผูรวมเดินทางเป็นสําคัญ

ราคาจอยแลนด	ไมรวมราคาตัว๋เครื่องบิน	11,900	บาท	/	ทาน
ราคาเด็ก	INFANT	9,900	บาท	ไมรวมคอม
ในกรณีที่ลูกคาตองออกตัว๋โดยสารภายในประเทศกรุณาติดตอเจาหนาที่ของบริษทัฯกอนทุกครั้งมิเชนน้ันทางบริษทัฯ
จะไมรับผิดชอบคาใชจายใดๆทั้งสิ้น

ขอความซึง่ถือเป็นสาระสําหรับทานผูมีเกียรติซึง่รวมเดินทาง
ทางบริษทัฯ	เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา	และการเดินทางที่มีความชํานาญ	โดยจัดหาโรงแรมที่พัก	อาหาร

ยานพาหนะ	และสถานที่ทองเที่ยวพรอมทั้งการสัมมนา	ดูงาน	เพื่อความสะดวกสบาย	และเกิดประโยชนสูงสุดในการ
เดินทาง	ทั้งน้ีทางบริษทัฯ	ไมสามารถรับผิดชอบในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก	ยานพาหนะ,
อันเน่ืองจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ,	โจรกรรม,	วินาศกรรม,	อัคคีภัย,	การผละงาน,	การจลาจล,	สงคราม
การเมือง,	การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหวางประเทศ,	การนัดหยุดงาน,	ความลาชาของเที่ยวบิน,	สาย
การเดินเรือ,	รถไฟ,	พาหนะทองถิ่น,	ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซาจากกงสุล	และ	/	หรือ	สวนงานที่เกี่ยวของกับ
สถานเอกอัครราชทูต	รวมถึงผูมีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย	(โดยไมจําตองแสดงเหตุผล	เน่ืองจากเป็น
สิทธิพิเศษทางการทูต)	ซึ่งอยูเหนือการควบคุมของบริษทัฯ	หมายรวมถึงในระหวางการเดินทางทองเที่ยวทั้งใน	หรือ
ตางประเทศ	แตทางบริษทัฯ	มีความคุมครอง	และประกันอุบัติเหตุ	ตามเงื่อนไขที่บริษทัฯ	ที่รับประกันในกรณีที่ผูรวม
เดินทางถูกปฏิเสธโดยเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองของประเทศไทย	และ/หรือ	ตางประเทศ	มิใหเดินทางออก	หรือ	เขา
ประเทศ	เน่ืองมาจากความประพฤติ	พฤติกรรมของผูเดินทาง	ไมปฏิบัติตามกฎระเบียบดานการความคุมโรคติดตอ
เฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง	รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย	บริษทัฯ	จะไมคืนคาใชจายใดๆ	ราย
ละเอียดดานการเดินทาง	อาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความจําเป็น	หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง	โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา	ทั้งน้ีการขอสงวนสิทธิดังกลาว	บริษทั	จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชนตลอดจนความปลอดภัยของ
ทานผูมีเกียรติ	ซึ่งรวมเดินทางเป็นสําคัญ

1.	สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย	และทางบริษทัฯเป็นผูยื่นวีซาให	เมื่อผลวีซาผานแลวมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิใ์นการคืนคามัดจําทั้งหมด
2.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	15-45	วัน	เก็บเงินมัดจําทัง้หมด
3.	ยกเลิกกอนการเดินทาง	7-14	วันเก็บคาใชจาย	80%	ของราคาทัวร	ตอทาน
4.	ยกเลิกการเดินทางนอยกวา	1-7	วัน	เก็บคาใชจายทั้งหมด	100%	ของราคาทัวร
5.	ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ

เกาหลีใต	ไมมีการคืนเงินทัง้หมดไมวากรณีใดๆทัง้สิ้นในกรณีเจ็บป วย	จนไมสามารถเดินทางได	จะตองมี
ใบรับรองแพทยจากโรงพยาบาลรับรอง	ทางบริษทัฯ	จะทําการเลื่อนการเดินทางของทานไปยังคณะตอไป	แตทั้งน้ี
ทานจะตองเสียคาใชจายที่ไมสามารถเรียกคืนไดคือคาธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ทานละ	10,000	บาทและคาใชจา
ยอื่นๆ
6.	ยกเวนกรุปทีเ่ดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาล	ที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําที่พัก

โดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศและไมอาจขอคืนเงินได	รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน	Extra
Flight	และ	Charter	Flight		จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรทัง้หมดไมวายกเลิกดวยกรณีใดๆ
7.	กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งกรุงเทพฯ	และในตางประเทศ	ปฏิเสธมิใหเดินทางออก	หรือ	เขาประเทศที่ระบุไว

ในรายการเดินทาง	บริษทัฯ	ขอสงวนสิทธิท์ี่จะไมคืนคาทัวรไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	**สําคัญ!!	บริษทัทําธุรกิจเพื่อ
การทองเทีย่วเทานัน้	ไมสนับสนุนใหลูกคาเดินทางเขาประเทศเกาหลีใตโดยผิดกฎหมายและในขัน้ตอน
การผานการตรวจคนเขาเมือง	ทัง้ไทยและเกาหลีใต	ขึ้นอยูกับการพิจารณาของเจาหนาทีเ่ทานัน้	ลูกคา
ทุกทานตองผานการตรวจคนเขาเมืองดวยตัวของทานเอง	ทางมัคคุเทศกไมสามารถใหความชวยเหลือ
ใดๆไดทัง้สิ้น**

8.	เมื่อทานออกเดินทางไปกับคณะแลว	ถาทานงดการใชบริการรายการใดรายการหน่ึง	หรือไมเดินทางพรอมคณะ
ถือวาทานสละสิทธิ	์ไมอาจเรียกรองคาบริการและเงินมัดจําคืน	ไมวากรณีใดๆ	ทั้งสิ้น




