
 

 



 

วนัแรก กรงุเทพฯ                                                        
22.30 น.  คณะพรอ้มกนั ณ สนามบินสุวรรณภมิู  อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4  

เคาน์เตอร์ N สายการบินโคเร่ียนแอร์ เจ้าหน้าที่บรษิัทฯ คอยต้อนรบัและอ านวย
ความสะดวก 

 

วนัท่ีสอง  สนามบินคิมแฮ (ปซูาน) – โบซอง – ไร่ชาเขียวโบซอง – หมู่บ้านพ้ืนเมือง
นากานอพัซอง – ยอซู 

01.40 น.  ออกเดนิทางสู่ สนามบินคิมแฮ โดยสายการบินโคเร่ียนแอร ์เท่ียวบินท่ี KE662  
08.40 น. เดินทางถงึ สนามบินคิมแฮ สาธารณรฐัเกาหลีใต้ (เวลาในประเทศเกาหลจีะเรว็กว่า

ประเทศไทย 2 ชัว่โมง) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรเรยีบรอ้ยแลว้ ท่านจะ
ไดพ้บมคัคุเทศกท์อ้งถิน่รอตอ้นรบัคณะ จากนัน้เดนิทางสู่ ไร่ชาเขียวโบซอง เป็นแหล่ง
ปลูกชาเชยีวขนาดใหญ่ของเกาหล ีซึ่งปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของโบซอง โดยไร่ชา
โบซองแห่งนี้เป็นไร่ชาเขยีวแห่งแรกๆ ของเกาหลีที่มกีารใช้วธิีการปลูกชาแบบญี่ปุ่ น
ดัง้เดิมและชาวไร่ที่นี่ก็ยงัมคีวามช านาญในการปลูกชาเขยีวเป็นอย่างดี จึงท าให้เป็น
แหล่งผลติชาเขยีวขึ้นชื่อของเกาหลี นอกนี้ยงัเป็นหนึ่งในสถานที่ที่มกัจะมกีารถ่ายท า
ภาพยนตรจ์งึท าใหเ้ป็นทีรู่จ้กักนัทัว่ประเทศ 

เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** บริการ บลูโกกิเกาหลี **  
น าเนื้อหมูสไลด์หมกักบัซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรส
หวานนุ่ม น ามาย่างขลุกขลกิกบัซุปบนกระทะแบนหรอืทรงครึ่ง
วงกลมพร้อมผกักะหล ่า เส้นจนัทน์ โดยจะมลีกัษณะออกเป็น
แบบน ้าขน้ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื่องเคยีงต่าง 

บ่าย  น าท่านเดินทางสู่ หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอพัซอง ตัง้อยู่ในเขตซอลลานัมโด เป็น
หมู่บ้านที่มปีระวตัิศาสตร์ยาวนานและมขีนาดใหญ่ ซึ่งบ้านแต่ละหลงัยงัคงรกัษาของ
ดัง้เดมิเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็นห้องที่ท ามาจากดนิ , ห้องครวัแบบดัง้เดมิ, ระเบียงบ้านแบบ
เกาหลีโบราณ รวมทัง้บ้านหลังคามุงด้วยฟางที่เป็นเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบ
โบราณ นอกจากนี้ยงัมปีราสาทโบราณที่เป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี้ โดยจะมทีางเดิน
เหมอืนก าแพงเมอืงยกสงูจากพืน้ และเดนิตรงไปยงัปราสาทไดไ้ปถงึขอบฟ้า  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ** บริการ คาลบี ้** 
  เป็นอาหารพื้นเมอืงเกาหลทีี่มรีสชาตอิอกรสหวาน นุ่ม และกลมกล่อม น าหมูสเตก็ส่วน

ที่ติดกบักระดูกย่างบนเตาถ่านแบบดัง้เดิม ตัดเป็นชิ้นพอค า 
ห่อทานแบบเมี่ยงค า โดยใส่น ้าจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่องเคยีงที่
ชอบ หรอืข้าวสวยร้อนๆ ตามชอบ บรกิารเครื่องเคียงต่างๆ 
และน ้าซุป 



 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั MVL HOTEL YEOSU หรือเทียบเท่า 
www.mvlhotel.com/yeosu 
 

วนัท่ีสาม ทงยอง – อุทยานแห่งชาติทางทะเล (นัง่กระเช้า) – เรือเต่าท่าเรือคงักอูนั 
ปซูาน – ตลาดปลาจนุกงั – ตลาดนัมโพดง 

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม   
น าท่านเดนิทางสู ่ทงยอง มภีูเขาทงยองมรีกึซาน ซึ่งสูงจากระดบัน ้าทะเลถงึ 461 เมตร 
มคีวามยาวทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต้ถงึ 1,975 เมตร ใหทุ้กท่านนัง่กระเชา้ขึน้สู่ อทุยาน
แห่งชาติทางทะเล HALLYEOSUDO (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) ทีม่คีวามงดงามราวกบั
เกาะสวรรค ์พรอ้มใหท้่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจและเตม็อิม่กบัธรรมชาตทิีส่วยงาม
ในมุมสงู 

 เท่ียง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** บริการ ซีฟู้ดหม้อไฟทะเล ** 
 น าของทะเลต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นกุ้ง หอย ปู ปลาหมึก ปูอัด 

พร้อมเครื่อง เช่น ต้นกระเทียม ผกัตามฤดู หวัหอม เป็นต้น 
มาจดัเรยีงใหส้วยงามภายในหมอ้ไฟ และเตมิน ้าซุปซฟีู้ดลงไป 
พอน ้ าเดือดให้น าอุด้งหรือ เส้นก๋ วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่ อ
รบัประทานเป็นอุด้งซีฟู้ด หรอืทานคู่กบัขา้วสวย น ้าจิ้มซีอิ้วเกาหล ีพรกิป่นและเครื่อง
เคยีงต่าง ๆ    

บ่าย น าท่านเดินทางสู่ เรือเต่าท่าเรือคังกูอัน โดยเรือเต่าถูกสร้างขึ้นเพื่อมอบหมายให ้
กองทพัเรอืแห่งประเทศเกาหลใีต้ โดยมวีตัถุประสงคเ์พื่อร าลกึถงึจติวญิญาณแห่งความ
รกัชาตขิองนายพลอซีุน เรอืเต่าถูกสรา้งและจดัแสดงไวบ้รเิวณปลายน ้าของแม่น ้าฮนักงั 
เป็นส่วนหนึ่งของเขตปลอดทหาร DMZ (Demilitarized Zone) เป็นพื้นที่ซึ่งได้เปิดให้
สาธารณะชนสามารถเขา้เยี่ยมชมได้เป็นครัง้แรกในรอบ 52 ปี นับตัง้แต่การแบ่งแยก
ประเทศเกาหล ีจากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ เมืองปูซาน เพื่อไปยงั ตลาดปลาจุนกงั ที่นี่
ถอืเป็นตลาดสด พืน้เมอืงส าคญัของคนปูซาน เมอืงปูซานเป็นเมอืงชายทะเลอาชพีหลกั 
คอื ประมงและอู่ต่อเรอื ที่นี่จงึเป็นตลาดค้าปลาและอาหารทะเลที่ได้รบัความนิยมของ
ชาวเกาหลใีต้ นอกจากนี้ยงัมรีา้นค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง เช่น ปลาแห้ง ปลาหมกึ
แห้ง กุ้งแห้ง และกมิจทิี่ท าจากปลาหมกึที่เป็นที่นิยม ให้ท่านเลอืกชมิและเลอืกซื้อเป็น
ของฝากอกีดว้ย และเดนิทางสู ่ตลาดนัมโพดง เปรยีบเสมอืนย่านเมยีงดงทีโ่ซล เพราะ
เป็นแหล่งช้อปป้ิงสนิค้ามากมายในใจกลางเมอืงปูซาน ให้ท่านเพลดิเพลินไปด้วยร้าน
สนิคา้สตรทีแบรนดต์่างๆ ทีถู่กยกมาตัง้ไวใ้นทีแ่ห่งนี่เช่นเดยีวกบัในเมอืงโซล รวมไปถงึ
รา้นเครื่องส าอางค ์รา้นอาหาร และรา้นกาแฟ 

 

http://www.mvlhotel.com/yeosu


 

ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ** บริการ ไก่ตุ๋น โสมทรงเครื่อง ** 
เป็นอาหารวงัในสมยัก่อนที่เชื่อกนัว่าบ ารุงและเสรมิสุขภาพ 
พถิีพิถนัด้วยการคดัเลือกไก่ขนาดก าลงัเหมาะผ่านการเลี้ยง
จนอายุได ้45 วนั น าเครื่องยาจนี อาท ิเกาลดั เก๋ากี้ พุทราจนี 
และรากโสมเล็กๆ พร้อมด้วยขา้วเหนียวใส่ลงไปในตวัไก่แล้ว
ผ่านการตุ๋นจนไดท้ีเ่สริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยด า และเกลอื 
เพิ่มรสชาติด้วยเสน้ก๋วยเตีย๋วแบบเกาหลี เกลือ และพรกิไทยป่น แถมท้ายด้วยเหล้า
เกาหล ีทีเ่รยีกว่า “โซจ”ู ท าใหร้สชาตเิขม้ขน้ยิง่ขึน้ 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั COMMODORE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า 
  www.commodorehotel.co.kr/html/intro/ 
 

วนัท่ีส่ี วดัพูลกกุซา – ถ า้ซ็อกคูรมั – ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ – ศูนย์โสม –     
ช้อปป้ิงห้างชินเซเกะ   

เช้า รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
น าทุกท่านเดนิทางสู่ วดัพูลกกุซา เป็นวดัที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหล ีสรา้ง
ขึ้นในปีค.ศ.535 มทีัง้สิง่ก่อสร้างที่เป็นไม้และเป็นหนิ แต่ปัจจุบนันี้คงเหลือแต่สะพาน
บนัได และเจดยี์ที่ท าจากหนิ ได้มกีารบูรณะวดันี้เมื่อค.ศ.752 และได้รบัการบนัทึกให้
เป็นมรดกโลกทางวฒันธรรมจากองค์การยูเนสโก เมื่อวนัที่ 9 ธนัวาคม ปีค.ศ.1955 
จากนัน้น าทุกท่านชม ถ า้ซ็อกคูรมั เป็นศาสนสถานในศาสนาพุทธที่มคีวามสวยงาม
แห่งหนึ่ง มอีายุเก่าแก่และโบราณพอๆ กบัวดัพูลกุกซา โดยศาสนวตัถุทีถู่กประดษิฐาน
อยู่ภายในถ ้า ไดแ้ก่ พระพุทธรูปขนาดใหญ่ รปูปั้นของพระโพธสิตัว์ และเทพยดาทีช่่วย
ปกปักรกัษา ส่วนผนังถ ้ารูปทรงโดมท าจากหินแกรนิตมีการสลักลวดลายอันวิจิตร 
นอกจากนี้ในปีค.ศ.1995 องคก์ารยเูนสโกไดจ้ดัใหเ้ป็นมรดกทางวฒันธรรมอกีดว้ย 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** บริการ ฮนัชิก ** 
  ลกัษณะเป็นชุดโต๊ะโบราณเกาหลีเพื่อสุขภาพโดยมกีบัข้าว

ถ้วยเลก็ๆ หลากหลายชนิดและหลายประเภทให้ได้เลอืกชมิ
และทานคู่กบัขา้วสวย ซึ่งชุดอาหารทีเ่สริฟ์นัน้จะแตกต่างกนั
ไปตามฤดกูาลและภูมภิาค  

บ่าย น าทุกท่านเขา้สู่ ทางเดินลอยฟ้าชองซาโพ เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของปูซาน
และเป็นทีส่ าหรบัชมววิสวยกลางทะเลทีท่า้ทายความกลา้และน่าหวาดเสยีวสุดๆ เพราะ
จุดชมววินี้มพีื้นทางเดนิเป็นกระจกใสที่มคีวามยาว 72.5 เมตร และสูงถงึ 20 เมตร ซึ่ง
พื้นทางเดนิที่เป็นกระจกใสนี้ท าให้เราสามารถเหน็คลื่นที่ซดักระทบกบัชายฝั ่งและโขด
หนิที่อยู่ด้านล่างได้อย่างชดัเจน นับเป็นหนึ่งในที่เที่ยวปูซานที่ท้าทายความกล้าเป็น
อย่างมาก จากนัน้น าทุกท่านเข้าสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดา

http://www.commodorehotel.co.kr/html/intro/


 

สมุนไพรทัง้หมดในเกาหล ีโดยโสมจดัเป็นสมุนไพรทีค่นนิยมใชก้นัมากทีสุ่ด เพราะเชื่อ
ว่าโสมสามารถรกัษาโรคได้สารพัดโรค ท่านจะได้ชมวงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลา
ตัง้แต่ 1-6 ปี ซึ่งโสมอายุ 6 ปีถือได้ว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดีที่สุด โสมเกาหลีจงึจดัว่า
เป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล นอกจากนี้ท่านยังจะได้เลือกซื้อโสม
คุณภาพดทีีใ่ชบ้ ารุงร่างกายทีเ่หมาะเป็นของฝากและของทีร่ะลกึแก่คนทีท่่านรกัอกีดว้ย 
หลงัจากนัน้อสิระชอ้ปที่ ห้างสรรพสินค้า Shinsegae Centum City ซึ่งภายในห้างจะ
มกีารออกแบบทัง้ภายในและภายนอกที่สวยงาม มทีุกสิง่อย่างให้เลือกซื้อเลอืกหากนั 
ตัง้แต่สินค้าความงาม แฟชัน่ เทคโนโลยี แบรนด์หรูๆ  ครบทุกแบรนด์ ร้านหนังสือ 
KYOBO BOOK STORE ที่เป็นร้านจ าหน่ายหนังสือที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ 
รวมไปจนถึงลานสเก็ตน ้าแขง็ สนามไดร์กอล์ฟ สปา สวนุสนุก สวนสตัว์ คาราโอเกะ 
โรงภาพยนตร ์และสวนอาหารจากทัว่ทุกมุมโลก เรยีกไดว้่ามทีุกอย่างเสรจ็สรรพทเีดยีว 

 ค า่ รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ** บริการ บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด ** 
 ให้ท่านได้เลือกสรรอาหารทะเลสดใหม่ ปรุงรสเป็นชาบูใน
สไตล์ตวัท่านเอง นอกจากนี้ยงัมเีทมปุระ ซูชหิน้าต่างๆ อาหาร
นานาชนิดต้นฉบับเกาหลี และเครื่องดื่มหลากหลายชนิดให้
ท่านไดเ้ลอืกรบัประทานไดอ้ย่างไม่อัน้ 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั COMMODORE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า 
  www.commodorehotel.co.kr/html/intro/ 
 

วนัท่ีห้า ปูซาน – ศูนย์สมุนไพรฮอกเกนามู – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – 
หอคอยปูซาน  (ลิฟท์ ) – ถนนสายบัน เทิง – KOREAN SHOPPING 
CENTER – สนามบินคิมแฮ (ปซูาน) – กรงุเทพฯ  

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 าท่านเดนิทางสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน ตัง้อยู่บนเนินเขา เป็น
สถานที่ท าให้เราเพลิดเพลินไปกบับรรยากาศสสีนัสดใสของแต่ละบ้านที่เกิดจากการ
ร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกัน
ปรบัแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกดิจากเจ้าเมอืงปูซาน 
อกีทัง้ยงัมจุีดชมววิทีเ่หน็น ้าทะเลกวา้งไกลสุดตา 

http://www.commodorehotel.co.kr/html/intro/


 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร ** บริการ ชาบู ** 
 เป็นอาหารพื้นเมอืงของคาบสมุทรเกาหลี ลกัษณะคล้ายสุกี้

หม้อไฟของญี่ปุ่ น โ ดยน าเครื่องเคียงต่างๆ เช่น ผกัหลาก
ชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จดัเตรยีมไว้มาจดัเรยีง
ให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเตมิน ้าซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้
เดอืด จงึน าอุด้งสดลงต้มสามารถรบัประทานเป็นอุด้งรอ้น และทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น 
น ้าจิม้ซอีิว๊เกาหล ีและเครื่องเคยีงคู่โต๊ะ  

บ่าย  น าท่านเดนิทางสู่ หอคอยปูซาน ซึง่เป็นหน่ึงในแลนมารค์ของเมอืงปซูานที่มคีวามสงูถงึ 
120 เมตร เปิดใหข้ึน้ไปชมววิของเมอืงไดโ้ดยรอบทีจ่ะสวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงค ่าจะ
เห็นแสงสขีองเมอืงปูซานอย่างชดัเจน จากนัน้น าท่านสู่ ถนนสายบนัเทิง หรือ PIFF 
STREET เป็นศูนย์กลางในการจดังานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จกักนัในนามเทศกาล
หนังพูซาน เริม่เปิดในปีค.ศ.1996 ปัจจุบนัจะมเีทศกาลหนังในช่วงเดอืนกนัยายนหรอื
เดอืนพฤศจกิายนของทุกปี ในบรเิวณนี้ยงัมโีรงละครนัมโพดง และเวทกีลางแจง้บรเิวณ
อ่าวซูยอ็งมนั ในเดือนสงิหาคมของทุกปีทุกคนจะได้ชมการแสดง, การเต้นระบ า และ
ดนตรีมากมายในบริเวณหาดควันกัลลิ และให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่  KOREAN 
SHOPPING CENTER เป็นศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ  ช็อกโกแลตหิน 
ซเีรยีลชอ็กโค ผลติภณัฑโ์สมในรปูแบบของขนมชาโคลนพอกหน้า ผลไม ้หมอนสุขภาพ 
กมิจ ิชนิราเมงหรอืมาม่าเกาหลทีีช่ื่นชอบของชาวต่างประเทศ เป็นตน้  

ค า่   รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร ** บริการ  ล้ิมรส โอซัม หรือ หมูปลาหมึก
ย่างบารบี์คิว หมกัแบบเกาหลสีไตล์สมยัใหม่ ซึ่งนักท่องเทีย่วต่างชาตนิิยมรบัประทาน 
เพราะมรีสชาติออกหวาน เผ็ดเล็กน้อย โดยน าบาร์บีควิหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่ง
วงกลมพร้อมน ้ าซุปปรุงรส เมื่อสุกรบัประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หาก
ต้องการแบบรสชาตเิกาหลแีท้ๆ กส็ามารถใส่กมิจหิมักลงต้มก็จะไดร้สชาตอิกีแบบหนึ่ง 
(บรกิารเพยีงบางเมอืงของประเทศ) 
ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านเดนิทางสู ่สนามบินปคิูมแฮ 

20.35 น.  เดนิทางกลบั กรงุเทพ โดยสายการบินโคเร่ียนแอร ์เท่ียวบินท่ี KE661  
 

วนัท่ีหก กรงุเทพฯ  
00.30 น.   เดนิทางถงึ สนามบินนสุวรรณภมิู 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 37,900.- 22,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 1 ท่าน 37,900.- 22,900.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง 32,500.- 19,500.- 
เดก็อายุต า่กว่า 12 ปี พกัรวมผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง 28,500.- 16,900.- 
พกัห้องเด่ียว เพ่ิมอีกท่านละ 6,500.- 6,500.- 



 

- 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 

- ค่าท าหนังสอืเดนิทาง และค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตส าหรบัคนต่างด้าวที่กลบัเขา้

ประเทศ 

- ค่าใชจ่้ายสว่นตวันอกเหนือในรายการเช่นค่าโทรศพัท์, ค่าซกัรดี, ค่าเครื่องดื่ม และอาหารที่

ส ัง่เพิม่เตมินอกเหนือจากทีบ่รษิทัฯจดัให ้เป็นตน้ 

- ค่าน ้าหนักกระเป๋าเดนิทางในกรณีน ้าหนักเกนิกว่าที่สายการบนิก าหนดคอื 23 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 

- ทางสายการบินไม่รบัจองที่นัง่ (LONG LEG) ลูกค้าที่ประสงค์ที่นัง่ตรงนี้  ทางลูกค้าต้อง

ชีแ้จงเหตุผลหน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิดว้ยตวัท่านเองในวนัเดนิทางทีส่นามบนิ 

- สายการบินโคเรยีน แอร์ ก าหนดให้น ้าหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 ก.ก. ส่วนกระเป๋าใบเล็กที่

สามารถน าขึ้นเครื่องได้อยู่ในความดูแลของท่านน ้าหนักไม่เกนิ 7 ก.ก. และมคีวาม กวา้ง+

ยาว+สงู ไม่เกนิ (25 ซม. X 56 ซม. X 46 ซม.)   

- ในบางรายการทัวร์ ที่ต้องเดินทางด้วยสายการบินภายในประเทศ หรอืสายการบินอื่น 

น ้าหนกักระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่าหรอืสงูกว่ามาตรฐานได ้ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัขอ้ก าหนดของ

แต่ละสายการบนิ ซึง่ผูเ้ดนิทางสามารถตรวจสอบไดจ้ากพนกังานดว้ยตวัท่านเอง 

**ส าหรบัลูกค้าท่ีถือสญัชาติไทย เข้าประเทศเกาหลีไม่ต้องท าวีซ่า**  
 
 
 
 
 

 
 


