
 



วนัแรก กรงุเทพ ฯ 
20.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

เคาน์เตอร์ C โดยสายการบินไทย เจ้าหน้าที่บริษัทฯ คอยต้อนรับ  และอ านวย          
ความสะดวก 

 

วนัท่ีสอง  สนามบินคิมแฮ (ปูซาน) – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน (ขึ้นลิฟท์) –  
ตลาดปลาจากลัชี – เคียวจ ู– วดัพลูกกุซา – ถ า้ซอ็กครูมั 

00.05 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินคิมแฮ โดยสายการบินไทย เท่ียวบินท่ี TG650 
07.10 น. เดินทางถงึ สนามบินคิมแฮ สาธารณรฐัเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลจีะเรว็กว่า

ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจะ
ได้พ บมัคคุ เทศก์ท้ อ งถิ่ น รอต้ อนรับคณ ะ จากนั ้น เที่ ยวชม  สวนยงดูซ าน                    
เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองปูซาน สวนแห่งนี้มี
ความส าคญัทางประวตัิศาสตร์ของเกาหลีตัง้แต่ช่วงที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่ น 
สงครามเกาหล ีการปฏวิตัหิลายครัง้ ภายในม ีหอคอยปูซาน ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนมารค์
ของเมอืงปูซานที่มคีวามสูงถึง 120 เมตร และเปิดให้ขึ้นไปชมววิของเมอืงได้โดยรอบ
สวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงค ่าทีจ่ะเหน็แสงสขีองเมอืงปูซานอย่างชดัเจน น าท่านไปยงั 
ตลาดปลาจากลัชี เป็นตลาดปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหล ีโดยมคีนขาย
ส่วนใหญ่เป็นผูห้ญิงทีเ่รยีกกนัว่า “จากลัช ีอาจุมม่า” (ผู้หญิงวยักลางคนที่แต่งงานแลว้) 
นอกจากนี้ยงัเป็นสถานที่ส าหรบัลิ้มลองอาหารทะเลสดใหม่ เช่น เนื้อปลา หอย กุ้ง ป ู
หรอืเนื้อปลาวาฬ นอกจากนี้ ยงัจะไดเ้หน็วถิชีวีติจรงิๆ ของผูใ้นเมอืงปซูานดว้ย 
 
 
 

 
 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** บริการ คาลบี ้** 
  เป็นอาหารพื้นเมอืงเกาหลีที่มรีสชาติออกรสหวาน นุ่ม และ

กลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนที่ติดกบักระดูกย่างบนเตาถ่าน
แบบดัง้เดิม ตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานแบบเมี่ยงค า โดยใส่
น ้าจิม้เต้าเจีย้วและเครื่องเคยีงทีช่อบ หรอืขา้วสวยรอ้นๆ ตาม
ชอบ บรกิารเครื่องเคยีงต่างๆ และน ้าซุป 

บ่าย  น าทุกท่านเดินทางสู่ วดัพูลกุกซา เป็นวัดที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหล ี           
สร้างขึ้นในปี ค.ศ.535 มีทัง้สิ่งก่อสร้างที่เป็นไม้และเป็นหิน แต่ปัจจุบันนี้คงเหลือแต่



สะพานบันได และเจดีย์ที่ท าจากหิน ได้มีการบูรณะวดันี้เมื่อค.ศ.752 และได้รบัการ
บันทึกให้เป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การยูเนสโก เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม            
ปี ค.ศ.1955 จากนัน้น าทุกท่านชม ถ ้าซ็อกคูรมั เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธที่มี
ความสวยงามแห่งหนึ่ง มอีายุเก่าแก่และโบราณพอๆ กบัวดัพูลกุกซา โดยศาสนวตัถุที่
ถูกประดษิฐานอยู่ภายในถ ้า ไดแ้ก่ พระพุทธรปูขนาดใหญ่ รูปปั้นของพระโพธสิตัว ์และ
เทพยดาทีช่่วยปกปักรกัษา สว่นผนงัถ ้ารปูทรงโดมท าจากหนิแกรนิตมกีารสลกัลวดลาย
อนัวจิติร นอกจากนี้ใน ปี ค.ศ.1955 องคก์ารยเูนสโกไดจ้ดัใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรม 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ** บริการ ฮนัชิก ** 
  ลกัษณะเป็นชุดโต๊ะโบราณเกาหลีเพื่อสุขภาพโดยมีกับข้าว

ถ้วยเล็กๆ หลากหลายชนิดและหลายประเภทให้ได้เลือกชิม
และทานคู่กบัขา้วสวย ซึ่งชุดอาหารที่เสริฟ์นัน้จะแตกต่างกนั
ไปตามฤดกูาลและภูมภิาค  

 น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั GYEONGJU COMMODORE HOTEL หรือเทียบเท่า 
  https://www.commodorehotel.co.kr/html/main/ 
 

วนัท่ีสาม เคียวจู – หมู่บ้านประวติัศาสตร์ฮาฮเว – คงัวอน – สนุกสนานกบัการ
เล่นสกีตามอธัยาศยั (ไม่รวมค่ากิจกรรมในลานสกี) 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าท่านสู่ หมู่บ้านประวติัศาสตรฮ์าฮเว เป็นหนึ่งในหมู่บา้นประวตัศิาสตรท์ีม่ชีื่อเสยีง
ทีสุ่ดแห่งหนึ่ง และเป็นทีรู่จ้กัของชาวโลกเมื่อ Queen Elizabeth เสดจ็มาเยอืน เมื่อวนัที ่
31 กรกฎาคม ปีค.ศ.1999 และไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นมรดกโลกโดยองคก์ารยูเนสโก 
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม ปีค.ศ. 2010 ซึ่งบรรยากาศของหมู่บ้านค่อนข้างเงียบสงบ 
ออกแบบบ้านตามลทัธขิงจื้อ โอบล้อมด้วยทวิเขาโซเเบ็กซนั และแม่น ้า อาชพีของคน
ท้องถิน่เน้นการท าไร่ ท าสวน ส่วนมากจะชมได้แต่ภายนอก จะมบีางหลงัเท่านัน้ที่ชม
ภายในได ้เนื่องจากบา้นโบราณในหมู่บา้นนี้ยงัมผีูค้นอาศยัอยู่จรงิ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** บริการ ชาบู ** 
 เป็นอาหารพืน้เมอืงของคาบสมุทรเกาหล ีลกัษณะคลา้ยสุกีห้มอ้ไฟ

ของญี่ปุ่ น โดยน าเครื่องเคยีงต่างๆ เช่น ผกัหลากชนิด เหด็ตามฤด ู
โอเดง้ เบคอนหมูทีจ่ดัเตรยีมไวม้าจดัเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลา
ทานเตมิน ้าซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด จงึน าอุด้งสดลงต้มสามารถรบัประทานเป็น  
อุดง้รอ้น และทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้ซอีิว๊เกาหล ีและเครื่องเคยีงคู่โต๊ะ  

บ่าย เชิญท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับประสบการณ์การเล่นสกีบนลานหิมะที่กว้างใหญ่
อย่างเตม็อิม่ ไม่ว่าจะเป็นเนินเล่นสกรีะดบัต่างๆ แต่ถ้าเน้นการถ่ายรปู ชมววิ กส็ามารถ
ขึน้กระเชา้ลฟิทไ์ปชมววิบนยอดเขาไดอ้กีดว้ย  

https://www.commodorehotel.co.kr/html/main/


ราคาอปุกรณ์โดยประมาณ 
 1. อุปกรณ์การเล่นสกีประมาณ 35,000 วอนต่อเซท (รวมค่าไม้สกี กระดานสกี และ

รองเทา้สก)ี  
 2. กระเชา้ลฟิทส์ าหรบัท่านทีเ่ล่นสกคีรึง่วนั ประมาณ 45,000 วอนต่อท่าน  
 3. ค่าเช่า กระดานเลื่อน (สเลด) อนัละ 20,000 วอน 
เตรียมตวัก่อนการเล่นสกี  

 ควรเตรยีม ถุงมอืสก ีผ้าพนัคอ แว่นกนัแดด เสื้อแจ๊คเก็ตกนัน ้าหรอืผ้าร่ม และกางเกง
รดัรูป ขอค าแนะน าและฝึกวธิีการเล่นได้จากไกด์ท้องถิ่นก่อนลงสนามจรงิ เพื่อความ
ปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั *** หากท่านอายุมากกว่า 45 ปี หรอืเดก็อายุต ่ากว่า 
12 ปี แนะน าใหท้่านเล่นสโนวส์เลดแทน *** 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ** บริการ โกกิเกาหลี ** 
โดยน าเนื้อหมูสไลด์หมกักบัซอสและเครื่องเคยีงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม เวลาทาน
น ามาผดัขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรอืทรงครึ่งวงกลมพร้อมผกักะหล ่าและเส้น
จนัทน์ โดยจะมลีกัษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย และเครื่องเคยีงต่างๆ 

 
 
 
 
  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั KANGWON HIGH 1 HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีส่ี คังวอน – สวนผลไม้ – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (บตัร FREE PASS) – 
กรงุโซล – ศนูยโ์สม – ตลาดเมียงดง  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านเดนิทางสู่ สวนผลไม้ เพื่อเก็บผลไม้สดๆ จากสวนที่มใีนแต่ละช่วงของฤดูกาล 
(ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ช่วงกลางเดอืนกนัยายน – ต้นเดอืนพฤศจกิายน สามารถเก็บ
ลูกแพร์ และลูกแอปเป้ิล, ปลายเดือนพฤศจิกายน – ปลายเดือนพฤษภาคม สามารถ
เกบ็สตรอเบอรร์ีไ่ด ้สมัผสัวถิชีวีติชาวไร่ของคนเกาหล ีเทคนิคขัน้ตอนการปลูกและดูแล
ผลผลติทางการเกษตร ทีส่ามารถผลติผลไมท้ีม่ขีนาดใหญ่เป็นพเิศษและหวานหอมชวน
น่ารบัประทาน จากนัน้น าท่านไปยงั สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์เป็นสวนสนุกกลางแจง้ที่
ใหญ่ที่สุดของประเทศ ซึ่งตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกบัการแสดงขบวนพาเหรดอัน
ตระการตา สนุกกบัเครื่องเล่นนานาชนิดทีถู่กออกแบบใหผู้ใ้หญ่สามารถเล่นร่วมกบัเดก็
ได ้สนุกสุดมนักบับตัร FREE PASS เลอืกเล่นเครื่องเล่นไดทุ้กชนิดไม่จ ากดัจ านวนครัง้ 



เลอืกสรรของทีร่ะลกึจากสวนสนุกเอเวอรแ์ลนด์ พรอ้มเกบ็ภาพความประทบัใจกบัสวน
ดอกไมซ้ึง่บานเตม็สะพรัง่กลางลาน โดยถูกจดัไวเ้ป็นTHEME ตามฤดกูาล ดงันี้ 
เดอืนมนีาคม-เดอืนเมษายน ชมสวนดอกทวิลปิ   
เดอืนพฤษภาคม-เดอืนมถิุนายน ชมสวนดอกกุหลาบ  
เดอืนสงิหาคม-เดอืนกนัยายน ชมสวนดอกลลิลี ่ 
เดอืนตุลาคม-เดอืนพฤศจกิายน ชมสวนดอกเบญจมาศ  

 นอกจากนี้ยงัสามารถท่องไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ีท่านจะไดพ้บกบัไลเกอร ์ซึ่งเป็น
ลูกแฝดผสมขึน้จากสงิโตเพศผูแ้ละเสอืเพศเมยีนบัเป็นแฝดผสมเสอื-สงิโตคู่แรกในโลกที่
มอีายุกว่า 15 ปี และสนุกเพลดิเพลนิกบัการทกัทายจากหมนีานาพนัธุ์มากมาย  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั อิสระตามอธัยาศยั  
บ่าย น าทุกท่านเขา้สู ่ศนูยโ์สม ซึ่งรฐับาลรบัรองคุณภาพในบรรดาสมุนไพรทัง้หมดในเกาหล ี

โดยโสมจดัเป็นสมุนไพรทีค่นนิยมใชก้นัมากทีสุ่ด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรกัษาโรคได้
สารพดัโรค ท่านจะไดช้มวงจรการเกบ็เกี่ยวโสมใชเ้วลาตัง้แต่ 1-6 ปี ซึ่งโสมอายุ 6 ปีถอื
ได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด โสมเกาหลีจึงจดัว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้
มาตรฐานสากล นอกจากนี้ท่านยงัจะไดเ้ลอืกซื้อโสมคุณภาพดทีีใ่ชบ้ ารุงร่างกายทีเ่หมาะ
เป็นของฝากและของทีร่ะลกึแก่คนทีท่่านรกัอกีดว้ย  

เยน็ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร ** บริการ TODAI BUFFET SEAFOOD ** 
นานาชนิด เช่น ขาปอูลาสกา้ ซูช ิอาหาร นานาชาต ิพรอ้มเครื่องดื่มซอฟดริง้ไม่อัน้ 

  หลงัรบัประทานเยน็เรยีบรอ้ยแลว้อสิระใหท้่านชอ้ปป้ิงที่ ย่านเมียงดง ซึ่งไดช้ื่อว่าเป็น
ศูนย์รวมแฟชัน่ชัน้น าของเกาหลี มีทั ้งห้างสรรพสินค้าล๊อตเต้  เมโทรมิโดป้า 
หา้งสรรพสนิคา้ชนิเซแก รา้นมกิลอิอร ์และรา้นเอา้ท์เลทต่างๆ อกีมายใหท้่านเลอืกสรร 
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องแต่งกายส าเรจ็รปู รองเทา้ เครื่องใชเ้ครื่องประดบั เครื่องส าอางค ์และ
ของทีร่ะลกึ ซึง่เป็นทีพ่งึปรารถนาของนักซื้อนักแต่งตวัทัง้หลาย ตามตรอกดา้นหลงัจะมี
รา้นกาแฟและรา้นอาหาร เพือ่แวะรบัประทานไดก้่อนไปซือ้ของต่อ 
น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั LOTTE CITY MYEONGDONG หรือระดบัเทียบเท่า 
http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/ 
 
 
 
 
 
 

http://www.lottehotel.com/city/myeongdong/ko/


วนัท่ีห้า กรุงโซล – ศูนย์สมุนไพรฮอกเก นามู – พระราชวงัชางด๊อกกงุ  + แต่ง
ชุดฮนับก – ด้ิวต้ีฟรี – ฮนุได พรีเมี่ยม เอาท์เลต็ – KOREAN SHOPPING 
CENTER – อินชอน  

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทัว่โลกและสถาบัน
ต่างๆยอมรบัว่าเป็นสมุนไพรที่มคีุณภาพดีที่สุดในการบ ารุงตบัและดูแลตับได้อย่างมี
ประสทิธภิาพ ช่วยขบัลา้งดที๊อกสารพษิออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์ สารกนับูด สี
ผสมอาหาร ฯลฯ ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบนั สามารถทานได้ทัง้ผู้ใหญ่ 
เดก็ รวมไปถงึหญงิตัง้ครรภ์ โดยท่านจะไดช้มการสาธติการทดลองคุณค่าของสมุนไพร
ชนิดนี้ จากนัน้น าท่านไปยงั พระราชวงัชางด็อกกงุ เป็นพระราชวงัหลกัโดยกษตัรยิ์
ราชวงศ์โชซอนหลายพระองค ์และเป็นพระราชวงัทีไ่ดร้บัการท านุบ ารุงดูแลดทีีสุ่ดในหมู่
พระราชวงัทัง้ 5 แห่ง มสีวนทีส่วยงามมากที่สรา้งขึน้ใหก้บัราชวงศ์ พระราชวงัชางดอ็ก
กุงได้รบัการประกาศจากองคก์ารยูเนสโกให้เป็นมรดกโลกในปีค.ศ.1997 นอกจากนี้ยงั
เป็นฉากหนึ่งของซีรี่ส์ดงั “เจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชา” ท่านสามารถเก็บภาพ
ประทบัใจกบัทศันียภาพทีง่ดงามของศาลา สระน ้าและสวนป่า จากนัน้ใหท้่านไดท้ดลอง 
ท าคิมบบั (ขา้วห่อสาหร่าย) เรยีนรูว้ธิกีารท าคมิบบั เป็นอาหารงา่ยๆ ทีค่นเกาหลนีิยม
รบัประทาน คมิ แปลว่า สาหร่าย บบั แปลว่า ขา้ว จะเป็นแท่งยาวๆ แล้วหัน่เป็นชิ้นๆ 
พอดีค า จิ้มกะโชยุญี่ปุ่ นหรอืวาซาบิ พิเศษ! ถ่ายภาพความประทับใจกับชุดประจ า
ชาตฮินับก  

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** บริการ JIMDAK จิมดกั ** 
เป็นเมนูไก่หมกัซอสสไตล์เกาหลี ผดักับวุ้นเส้น พรกิชี้ฟ้าและ
ต้นหอม คล้ายเป็ดพะโล้ แต่มีรสเผ็ดนิดหน่อย และมีน ้า คลุก
คลิก ท าให้รสชาติกลมกล่อม เข้มข้น ยิ่งขึ้น เสิร์ฟพร้อม ข้าว
สวยรอ้นๆ พรอ้มเครื่องเคยีงเกาหลหีลากหลาย 

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ ฮุนได พรีเมี่ยม เอาท์เล็ต เป็นช้อบป้ิงเอาท์เล็ตขนาดใหญ่ของ
อาณาจกัรฮุนได รา้นสนิคา้แบรนดเ์นมระดบัโลกมากมาย ใหท้่านไดช้อ้ปป้ิงกนัอย่างจุใจ 
จากนั ้น  ก่อนอ าลาเกาหลี ให้ท่ านได้ละลายเงินวอนที่  KOREAN SHOPPING 
CENTER ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่าง ๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียลช็อกโค 
ผลติภณัฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชิน
ราเมงหรอืมาม่าเกาหลทีีช่ื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นตน้   

 
 
 



ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ** บริการ  ล้ิมรส โอซมั หรอื หมูปลาหมึกย่าง
บารบี์คิว ** หมกัแบบเกาหลสีไตล์สมยัใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวต่างชาตนิิยมรบัประทาน 
เพราะมรีสชาติออกหวาน เผ็ดเล็กน้อย โดยน าบาร์บีควิหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่ง
วงกลมพร้อมน ้ าซุปปรุงรส เมื่อสุกรบัประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หาก
ต้องการแบบรสชาตเิกาหลแีท้ๆ กส็ามารถใส่กมิจหิมักลงต้มก็จะไดร้สชาตอิกีแบบหนึ่ง 
(บรกิารเพยีงบางเมอืงของประเทศ) 

  ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินอินชอน   
21.25 น.  เดนิทางกลบั กรงุเทพฯ โดยสายการบินไทย เท่ียวบิน TG655 
 

วนัท่ีหก กรงุเทพฯ  
01.20 น. เดนิทางถงึ สนามบินสุวรรณภมิู กรุงเทพฯ โดยสวสัดภิาพ        
 
 

  



อตัราค่าบริการ 
ก าหนดการเดินทาง :       07 - 11, 14 - 18, 21 - 25 มกราคม       

06 - 10, 11 - 15, 24 - 28 กมุภาพนัธ ์    
10 - 14, 24 - 28 มีนาคม          

 
หมายเหตุ: กรณุาอ่านเง่ือนไขให้ละเอียดก่อนท าการจองทวัรแ์ละช าระค่ามดัจ า 

- การเดินทางในแต่ละครัง้ต้องมจี านวนผู้ร่วมเดนิทางตัง้แต่ 10 ท่านขึ้นไป บรษิัทขอสงวน

สิทธิใ์นการเลื่อน หรอืยกเลิกการเดินทางหากคณะทัวร์มีผู้เดินทางต ่ากว่า 10 ท่านโดย

จะแจง้ใหผู้เ้ดนิทางทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 15 วนัก่อนการเดนิทาง 

- เมื่อท่านเดนิทางไปกบัคณะแล้ว งดใช้บรกิารรายการใดรายการหนึ่งหรอืไม่เดนิทางพร้อม

คณะ ถอืว่าท่านสละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งค่าบรกิารคนืไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 

- บริษัทฯไม่รบัผิดชอบต่อการถูกปฏิเสธหรือห้ามออกนอกประเทศ หรือ ปฏิเสธการเข้า

ประเทศของผูเ้ดนิทางไดเ้นื่องจากผูเ้ดนิทางอาจมสีิง่ผดิกฎหมาย เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง

, ภยัธรรมชาต,ิ การประท้วง, การก่อจลาจล, ความล่าชา้การเลื่อนหรอืยกเลกิเทีย่วบนิ และ

อุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของนกัท่องเทีย่วเอง 

อตัราน้ีรวม 
- ค่าตัว๋เครื่องบินไป – กลบั ชัน้ประหยดั (เดินทางไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้) สายการบิน 

และ เสน้ทางตามทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

อตัราค่าบริการท่านละ ราคารวมตัว๋ ราคาไม่รวมตัว๋ 
ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2-3 ท่าน 38,500.- 23,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 1 ท่าน 38,500.- 23,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 32,900.- 19,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 28,900.- 17,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 6,900.- 6,900.- 



- ค่าภาษีสนามบินและภาษีน ้ามนั ณ วนัออกราคาทวัร์ หากสายการบินเปลี่ยนแปลงอตัรา

ค่าธรรมเนียมใดๆเพิม่ในภายหลงั ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

- ค่าพาหนะรบั-สง่ และค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าโรงแรมทีพ่กัตามระบุในรายการหรอืเทยีบเท่า หอ้งพกัหอ้งละ 2-3 ท่านเท่านัน้ 

- ค่าอาหาร เครื่องดื่มตามรายการทีร่ะบุไวเ้ท่านัน้ 

- ค่าประกนัอุบตัเิหตุในการเดนิทางวงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  

- หวัหน้าทวัร์จากเมอืงไทย และ มคัคุเทศก์ ประเทศเกาหลี ผู้มปีระสบการณ์น าเที่ยวคอย

ดแูลอ านวยความสะดวก ตลอดการเดนิทาง  

- สมนาคุณทุกท่านดว้ยกระเป๋า ท่านละ 1 ใบ 

- บรกิารน ้าดื่มบนรถบสัวนัละ 1 ขวด/ท่าน  

อตัราน้ีไม่รวม 
- ค่าท าหนงัสอืเดนิทาง หรอื พาสปอรต์ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 30 กโิลกรมัต่อ

ท่าน 

- ค่าธรรมเนียมใดๆจากสายการบิน ทางบรษิัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเก็บจากท่านตาม

ความเป็นจรงิ 

ตัว๋เครื่องบิน 
- ในการเดนิทางเป็นหมู่คณะ ผูโ้ดยสารจะตอ้งเดนิทางไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ป กรณีลูกคา้ตอ้งการ

เลื่อนวนัเดนิทางกลบัท่านจะตอ้งช าระค่าใชจ่้ายสว่นต่างทีส่ายการบนิเรยีกเกบ็ และการจดัที่

นัง่ของกรุ๊ป เป็นไปโดยสายการบนิเป็นผูก้ าหนด ซึง่ทางบรษิทัฯไม่สามารถเขาไปแทรกแซง

ได ้ 

- และในกรณีลูกค้ายกเลิกการเดินทาง แต่ทางบรษิัทฯได้ด าเนินการออกตัว๋ไปแล้วนัน้ ผู้

เดนิทางต้องรอ REFUND ตามระบบของสายการบนิเท่านัน้ กรุณาตรวจสอบกบัเจา้หน้าที่

บรษิทัฯว่าสามารถคนืค่าโดยสารไดห้รอืไม่ 

- ในกรณีที่ออกตัว๋เครื่องบินไปแล้วลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้ และต้องการเปลี่ยนตัวผู้

เดนิทางในกรณีนี้ทางบรษิทัฯจะเชค็กบัทางสายการบนิก่อนว่าสามารถเปลีย่นชื่อผูโ้ดยสาร



ท่านอื่นแทนได้หรอืไม่  กรณีถ้าสามารถเปลี่ยนไดจ้ะมคี่าใชจ่้ายที่เกดิขึ้นจรงิในการเปลี่ยน

ตัว๋ ลูกคา้จะตอ้งเป็นผูร้บัผดิชอบค่าใชจ่้ายตรงน้ีเองทัง้หมด 

- สายการบินไทยสามารถส ารองที่นัง่ LONG LEG และ Exit Seat โดยมคี่าใช้จ่ายเพิม่เติม

ตามเงื่อนไขของสายการบนิ ลูกค้าทีป่ระสงคน์ัง่ตรงนี้สามารถแจง้หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ณ 

วนัเดนิทางได ้ 

- สายการบนิไทย ก าหนดใหน้ ้าหนักกระเป๋าไม่เกนิ 30 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเลก็ทีส่ามารถน า

ขึน้เครื่องไดอ้ยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+ยาว+สูง ไม่

เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

**ส าหรบัลูกค้าท่ีถือสญัชาติไทย เข้าประเทศเกาหลีไม่ต้องท าวีซ่า**  



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


