
 
 
 
 
 

 

Happy Busan Winter 

 

 
    
  
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วันที่ รายการ 
อาหาร 

โรงแรม 
เช้า เที่ยง เย็น 

1 กรุงเทพฯ – ทา่อากาศยานนานาชาติสวุรรณภมิู     

2 กิมแฮ (ปซูาน) – สกีรีสอร์ท – วดัแฮดงยงกงุซา   √ √ 
ที่พกั Busan Crown Harbor หรือ         
เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

3 
พิพิธภณัฑ์สตัว์น า้-หมูบ้่านวฒันธรรมกมัชอน – ศนูย์เวชส าอาง –       
ปซูานทาวเวอร์(รวมลิฟท์) – ช้อปปิง้นมัโพดง  √ √ √ 

ที่พกั Busan Crown Harbor หรือ         
เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

4 
ศนูย์สมนุไพร - อทุยานแทจงแด–ปซูานออมกุ(Fish Cake ) -  
อาคารนริูมารู เอเปค เฮ้าส์ –ดิวตีฟ้รี – ช้อปปิง้ใต้ดินซอมยอน – 
The Party Buffet 

√ √ √ 
ที่พกั Busan Crown Harbor หรือ         
เทียบเทา่ระดบั 4 ดาว 

5 
ศนูย์น า้มนัสนเข็มแดง –ซองโด สกายวอค   –– ซปุเปอร์มาเก็ต – 
พิพิธภณัฑ์ดินปัน้ - สนามบิน – กรุงเทพฯ √ √   

เปิดเส้นทางเสน่ห์ทะเลใต้ ที่เที่ยวใหม่ชวนให้ลอง 

√ ครบ 20 ทา่น ออกเดินทางแน่นอน  √ สายการบินประจ าชาติ บริการ Full Service        
√ guide license                                                        √ รถโค้ชใหม ่สะอาด คนขบัมีมาตรฐาน        

 √ รวมทิปไกด์ และคนขบัรถ ไมข่ายภาพระหวา่งทริป 
 

 

ธรรมชาติ     ● ● ● ● ○  
วัฒนธรรม    ● ● ● ○ ○  
ช้อปป้ิง        ● ● ● ○ ○  

สวนสนุก      ○ ○ ○ ○ ○  

ภาพรวมโปรแกรม 

The Party Buffet 

เหมาะส าหรับผู้ที่ไปเกาหลีครัง้แรก 
เด็ก             ● ● ● ○ ○  
ผู้ สูงอายุ       ● ● ● ○ ○  
ใช้รถเข็น      ● ● ● ○ ○  

รถเข็นเด็ก    ● ● ● ○ ○  

5 D 
3 N 

เมนูแนะน า 

 เร่ิมต้น31,900.- /ท่าน  



  
 

 

 

 

 ออกเดินทางสูเ่กาหลใีต้ด้วยเทีย่วบินที่ KE662 

 (หมายเหต ุ: เวลาในการนดัหมาย ขึน้อยูก่บัเทีย่วบินที่ได้ในวนัเดนิทาง) คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมูิ อาคารผู้โดยสารขาออก 

ระหวา่งประเทศ ชัน้ 4 พบกบัเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอ าานวยความสะดวกแด่ทา่น อยูบ่ริเวณแถว M สายการบิน 

Korean Air ประตทูางเข้าที ่6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 เดินทางถงึสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลใีต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง เพ่ือให้ตรงกับ เวลาท้องถิน่ของ

ประเทศเกาหลี) หลงัจากผา่นพิธีการตรวจคนเข้าเมือง น าคณะเดินทางสู ่สกีรีสอร์ท เพื่อให้ทา่นได้เพลดิเพลนิกบัการเลน่สกี 

 
 
 

 

 

 

วันแรก          กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูมิ 

วันท่ี 2            กิมแฮ (ปูซาน) – สกีรีสอร์ท – วัดแฮดงยงกุงซา 

http://bit.ly/2NMk5YE


  
 

 

 รับประทานอาหารกลางวัน เมนู บูลโกกิ อาหารท้องถ่ินดัง้เดิมของคาบสมทุรเกาหล ีโดยน าเนือ้หมสูไลด์หมกักบัซอส และเคร่ือง

เคียงตา่งๆ ให้ออกรสหวานนุม่ เวลาทา่นน ามายา่งขลกุขลกิกบัซุปบลโูกกิ  บนกระทะแบน หรือทรงคร่ึงวงกลมพร้อมผกักะหล า่ โดยจะ

มีลกัษณะออกเป็นแบบน า้ข้น เสร์ิฟพร้อมข้าวสวยร้อน และเคร่ืองเคียงตา่งๆ  

 

 

 

 

 พาทา่นไป วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นหนึง่ในวดัพทุธเก่าแก่ และมีช่ือเสยีงของเมืองปซูาน ตัง้อยู่

เรียบชายฝ่ังแนวโขดหินทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปซูาน สร้างขึน้เมื่อปี ค.ศ. 1376 โดยพระที่มีช่ือเสยีงองค์หนึง่ของยคุนัน้ 

วดัสว่นใหญ่ของเกาหลจีะสร้างอยูใ่นหบุเขา หรือในป่า แตว่ดัแฮดอง ยงกงุซา เป็นหนึง่ในไมก่ี่วดัทีส่ร้างอยูริ่มทะเลเลย อีกทัง้ยงัหนั

หน้าของวดัออกไปทางทะเลด้วย ท าให้เป็นภาพท่ีสวยงาม และแปลกตาไมเ่หมือนวดัไหนๆ ของเกาหล ี 

 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารเยน็ เมนูอาหารชาววัง Hanjeongsik  หลากหลายด้วยอาหารพืน้เมืองเกาหลทีี่คดัสรรคณุภาพมา มใีห้ทา่น

เลอืกทัง้ข้าวย าเกาหล ีหมสูามชัน้ยา่งรสเลศิ ปลาหมกึผดัพริกแกงเกาหล ีเคร่ืองเคยีง และอื่นๆ อีกมากมาย นอกจากนีย้งัมีเคร่ืองดืม่ 

และของหวานขึน้ช่ืออยา่งน า้แขง็ใสปิงซู 

 

 

 

 

 

   น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรม Busan Harbour Hotel หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว  

 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 พาท่านไปยงัพิพธิภัณฑ์สัตว์น า้ เป็นหนึง่ในพิพิธภณัท์สตัว์น า้ท่ีมีช่ือเสียงท่ีสดุของเมืองปซูาน และของประเทศเกาหลี มีสตัว์น า้ท่ีน ามาจดัแสดง

มากกวา่ 35,000 ชนิด เช่น ปลา สตัว์เลือ้ยคลาน และสตัว์คร่ึงบกคร่ึงน า้ มีการออกแบบอาคารอย่างทนัสมยั อยู่ใต้ดนิลงไป 3 ชัน้ รวมทัง้ส่วนจดั

แสดงกลางแจ้ง โดยชัน้แรกจะเป็นร้านขายของและขายอาหาร ขนม เคร่ืองดิืม่ตา่งๆ ชัน้ท่ีสองจะเป็นห้องจดัแสดงหลากหลายแบบ และชัน้ใต้ดนิ

ท่ี 3 จะเป็นอโุมงค์ใต้น า้ขนาดใหญ่ เป็นทางยาว 80 เมตร ออกแบบมาให้เหมือนกบัเราก าลงัเดนิอยู่ท่ีพืน้ในมหาสมทุร โดยจะมีสตัว์น า้มากมาย

วันที่ 3          พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้-หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ศูนย์เวชส าอาง –       ปูซานทาวเวอร์(รวมลิฟท์) –  
      ช้อปป้ิงนัมโพดง 



  
 

 

วา่ยอยู่ท่ีด้านบน สร้างประสบการณ์ทีน่าตื่นตาตื่นใจจนเป็นสถานท่ีท่องเท่ียว Top Hit ของเมืองเลยทีเดียว    
 

 

 

 

 
 น าทา่นเดินทางสู ่หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกวา่ “Korea’s Santorini” (ซานโตริน่ีเกาหลี) 

โดยช่ือเรียกนีม้าจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมูบ้่านวฒันธรรมกมัชอน ที่ตัง้อยูบ่นเนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตี

หมูบ้่านนีเ้คยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผู้ลีภ้ยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลไีด้สง่เสริมการทอ่งเที่ยวมีการพฒันาปรับปรุง

ทศันียภาพให้นา่อยูม่ากยิ่งขึน้ โดยปรับเปลีย่น หมูบ้่านกมัชอน ให้มีสสีนัโดดเดน่ด้วยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับ้าน ให้ดู

สดใส นา่รัก บ้านเรือนหลายหลงั เปลีย่นเป็นสตดูิโอและแกลลอร่ี บางจดุก็เป็นร้านขายสนิค้า ทัง้สนิค้าพืน้เมือง สนิค้าสมยัใหม ่รวมไป

ถึงร้านกาแฟ และได้โดง่ดงัจากซร่ีีส์เร่ือง Running Man ที่มาถา่ยท าที่นี่ จึงท าให้หมูบ้่านวฒันธรรมกมัชอนแหง่นีเ้ป็นท่ีรู้จกั มี

นกัทอ่งเที่ยวชาวเกาหล ีและตา่งประเทศมาเที่ยวกนัมาก  
 

 

 
 

 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร ไก่ตุ๋นโสม ของขึน้ช่ือตัง้แตย่คุสมยัราชวงศ์โชซอนมี ต้นต ารับมาจากในวงั เป็น

เมนอูาหารเกาหลทีี่นิยมทานเพื่อบ ารุงก าลงัและเสริมสขุภาพ ภายในไก่จะยดัไส้สมนุไพรตา่งๆ เช่น ข้าวเหนียว รากโสม พริกไทย

แดง เกาลดั พทุราจีน เป็นต้น กินพร้อมกบัเคร่ืองเคียง 

 

 

 

 
 

 จากนัน้ได้เวลาน าทา่นสู ่ศูนย์เวชส าอาง  แบรนด์ดงัของเกาหลมีากมาย ที่ไมม่ีขายตามท้องตลาด  
 พาทา่นชมววิเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตัง้อยูใ่น สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอทุยานแหง่ชาติ ตัง้อยูบ่น

เนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หอคอยนีส้งูประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง ส าหรับชัน้แรก

ของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเช่น พวงกญุแจ, เคร่ืองปัน้ดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ 

อีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่น่ีสว่นมากจะเป็นคูรั่ก ทัง้ชาวเกาหลแีละนกัทอ่งเที่ยวตา่งชาติ คูรั่กสว่นมากจะเตรียมกญุแจมาคล้องตรงที่

ราวระเบยีงรอบฐานของ หอคอย เพราะมีความเช่ือวา่คูรั่กที่ได้มาคล้องกญุแจที่นี่จะรักกนัยาวนานตลอดไป สว่นด้านบนสดุของ

หอคอยเป็นจดุส าหรับชมววิทิวทศัน์ของเมืองปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 



  
 

 

 

 
 
 น าทา่นสูย่า่น Nampodong Street ทีเ่ปรียบเสมือนยา่นเมียงดงทีโ่ซล เพราะเป็นแหลง่ช้อปปิง้สนิค้ามากมายในใจกลางเมืองปซูาน ที่

นา่จะถกูอกถกูใจขาช้อปไมน้่อย เนื่องจากเต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลดิเพลนิเจริญใจ ไมว่า่จะเป็นสนิค้าสตรีทแบรนด์ตา่งๆ ที่

ถกูยกมาตัง้ไว้ที่น่ีเช่นเดียวกบัในเมืองโซล รวมไปถงึร้านเคร่ืองส าอาง ร้านอาหาร และร้านกาแฟ  

 รับประทานอาหารค ่า เมนู บาร์บีคิว บุฟเฟต์  บฟุเฟ่ต์ปิง้ยา่งสไตล์เกาหล ีที่มีทัง้อาหารทะเลสดๆ, เนือ้ววัเนือ้หม ูหลากหลายชนิด 

รวมถงึอาหารเกาหลอีีกมากมายให้ทา่นได้เลอืกทาน  ความพเิศษคือการน ากระดาษฟอยล์มาวางไว้บนเตาปิง้ยา่ง เพื่อชว่ยไมใ่ห้เนือ้ที่

เรายา่งนัน้ไหม้ก่อนทีจ่ะสกุ และ ยงัชว่ยแยกความนัของเนือ้ที่ยา่งได้อีกด้วย 

 
 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ Crown Harbour Hotel 4 ดาว  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นรับฟังความรู้ที่ ศูนย์สมุนไพร ซึง่ได้รับการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เข้าชมศนูย์โสมเกาหล ีซึง่ถือวา่เป็นโสมที่มคีณุภาพดี

ที่สดุ พร้อมให้ทา่นได้เลอืกซือ้โสมที่มีคณุภาพ และ  ศูศูนย์นย์ฮ็อกเก็ตนาม ูต้นไม้ชนิดนีเ้จริญเติบโตในป่าลกึบนภเูขาที่ปราศจากมลภาวะ 

ช่วยดแูลตบัให้สะอาดแขง็แรง ปอ้งกนัโรคตบัแขง็ ให้ทา่นได้เลอืกซือ้ตามอธัยาศยั 

 น าทา่นสู ่อุทยานแทจงแด ตัง้อยูท่ี่เกาะยงโดทางตะวนัตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง บริเวณรอบอทุยานแหง่นีม้ีลกัษณะเป็นภเูขา 
และหน้าผาสงูชนัติดทะเลซึง่อยูต่ า่ลงไป 150 เมตร ซึง่เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวที่มีช่ือเสยีงมากอีกแหง่หนึง่ในเมืองปซูาน อิสระให้ทา่นชม
วิวทวิทศัน์โดยรอบอทุยานท่ีรายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้นบัไมถ้่วน และสมัผสักบัความสวยงามของทะเล และหน้าผาสงูชนั พร้อม
สวนสาธารณะที่หนาแนน่ไปด้วยต้นไม้สเีขียว และสิง่สนัทนาการตา่งๆ มากมาย ไมว่า่จะเป็นสระวา่ยน า้ที่สามารถมองเห็นทะเล, 
ร้านค้าขายของขบเคีย้ว และร้านขายของที่ระลกึ ทิวทศัน์รอบๆ จะมองเห็นหินผา และประภาคารสขีาวสวยงาม (รวมบตัรนัง่รถ 
Danubi Tram ไปกลบัขึน้ลงอทุยานแหง่นี)้  

 
 

 

 

 

วันท่ี 4          ศูนย์สมุนไพร - อุทยานแทจงแด–ปูซานออมุก(Fish Cake ) -  อาคารนูริมารู เอเปค เฮ้าส์ –        
                  ดวิตีฟ้รี –ช้อปป้ิงใต้ดนิซอมยอน –The Party Buffet 



  
 

 

 
 จากนัน้พาทา่นรับประทานอาหารกลางวนั เมนพูเิศษ!!! ปูซานออมุก (Fish cake) สว่นผสมหลกัท าจากเนือ้ปลา เหมือนปลา  

เส้น หรือลกูชิน้ปลา แตจ่ะท าเป็นรสชาติตา่งๆ หลากหลาย ใสผ่กั หรือเนือ้สตัว์เข้าไปในแปง้ หรือดดัแปลงไส้ไปได้หลายแบบ หลาย
รสชาติเลยทเีดยีว 

 

 

 

 

 

 จากนัน้น าทา่นเดินทางสู ่อาคารนูริมารู เอเปค เฮ้าส์ เป็นอาคารท่ีสร้างขึน้บนทงแบกซอมซึง่อยูท่างตะวนัออกกลางของเขตแฮอนุ

แด อาคารนีท้ี่ใช้เป็นสถานท่ีในการประชมุระหวา่งผู้น าเอเปค เมื่อปี 2005 ค าวา่ นริู ในภาษาเกาหลแีปลวา่ "โลก" สว่นค าวา่ มารู 

แปลวา่ "การประชมุสดุยอด" และ APEC House ก็หมายถึง ห้องประชมุเอเปค ที่น่ีจงึมีความหมายรวมได้วา่ "บ้านท่ีสดุยอดผู้น าของ

โลกมารวมตวักนัเพื่อประชมุเอเปค" เป็นไงคะ ความหมายล า้ลกึจริงๆ  
 

 

 

 

 

 น าทา่นช้อปปิง้สนิค้าปลอดภาษีที่ ดิวตีฟ้รี ที่น่ีมีสนิค้าชัน้น าให้ทา่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนดิทัง้น า้หอม เสือ้ผ้า เคร่ืองส าอาง 

กระเป๋า นาฬิกาเคร่ืองประดบั ฯลฯ 

 น าทา่น ช้อปป้ิง ใต้ดินซอมยอน เป็นยา่นช้อปปิง้ราคาถกูที่อยูใ่นสถานีรถไฟใต้ดิน  ที่ขาช้อปมกัจะนิยมแวะเดินเลอืกซือ้ข้าวของกนั 

เพราะนอกจากจะสะดวกสบายในเร่ืองของการเดินทางแล้ว สนิค้าแฟชัน่มใีห้เลอืกซือ้หลากหลาย ราคาไมแ่พง ทัง้เสือ้ผ้าชาย หญิง 

เด็ก หรือผู้ใหญ่กระทัง่วยัท างาน จะแบรนด์เนม หรือโนเนม ก็สามารถเลอืกซือ้ได้ 

 

 

 

 

 

 รับประทานอาหารค ่า ณ The Party Buffet เมน ูบฟุเฟ่ต์สดุพรีเมี่ยมที่คดัสรรมมาให้คณุได้ลิม้รสอาหารรสเลศิ มากกวา่ 100 ชนิด 

ทัง้อาหารสไตล์ยโุรป อาหารญ่ีปุ่ น เกาหล ีอินเดยี จีน ซีฟู๊ ดยา่ง และของหวานสดุอร่อย ปรุงกนัสดๆ ให้ทา่นได้เห็นถึงกรรมวิธี 

ขัน้ตอนในการท า 

 

 

 



  
 

 

 

 

 จากนัน้น าท่านเข้าสู่ที่พักโรงแรมระดับ Busan Crown Harbour Hotel 4 ดาว  หรือเทียบเท่า 

 

 

 

 รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาทกุทา่นเดินทางสู ่ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง ปัจจบุนัชาวเกาหลรุ่ีนใหมน่ิยมมารับประทานเพื่อล้างสารพิษในร่างกาย ล้างไขมนัใน

เส้นเลอืดทัว่ทัง้ร่างกาย ปอ้งกนัไขมนัอดุตนัในเส้นเลอืด,โรคหวัใจ, โรคภมูิแพ้ แอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกค้างจากอาหารและยา 
เป็นต้น 

  น าทา่นชม Songdo Skywalk ให้ทา่นชมวิวริมทะเล และทศันียภาพของหาดซงโด แลนด์มาร์กแหง่ใหมข่องเมืองปซูาน เป็นสะพาน
แก้วยื่นออกไปกลางทะเล ตวัสะพานมีระยะทางสัน้ๆ เพยีง 104 เมตร นอกจากนีย้งัสามารถมองเห็นผิวน า้ผา่นพืน้กระจกได้ด้วย เดิน
ชมววิไปตามทาง รับลมทะเลเย็นๆ 

 
 
 
 
 
 
 รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภตัตาคาร เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนอูาหารเกาหลพีืน้เมืองดัง้เดิม เป็นไก่ผดัรวมกบั

วุ้นเส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสด า เนือ้ไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกบัไก่พะโล้สตูรเกาหล ีทานกบัข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเคร่ือง 

 
 
 
 
 
 

 พิพิธภัณฑ์ศิลปะดินป้ัน (Clayarch Museum) พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงงานศิลปะและผลงานด้านเซรามิคและเคร่ืองปัน้ดิน  ด้วย
ธรรมชาติทึโ๋อบล้อมกบัตวัอาคารท่ีมีรูปทรงสวยงามแปลกตา ซึง่ถือวา่เป็นพิพิธภณัฑ์ สมยัใหมม่ีความทนัสมยัในการน าเสนองานให้
นา่สนใจ และมีมมุสวยๆ ส าหรับถ่ายรูป ได้เวลาสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินนานาชาติกิมเฮ   

 
 
 
 
 
 

 ได้เวลาอนัสมควรน าทา่นเดินทางสูส่นามบินอินชอนเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะช้อปปิง้ขนมพืน้เมือง

เกาหลหีลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไกตุ่น๋โสมที่บรรจอุยูใ่นถงุสญูญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใสข้่าว และของฝากของที่ระลกึ มากมาย ได้เวลา

วันที่ 5          ศูนย์น า้มันสนเขม็แดง –ซองโด สกายวอค   –– ซุปเปอร์มาเกต็ – พพิธิภัณฑ์ดนิป้ัน - สนามบนิ –  
                  กรุงเทพฯ 



  
 

 

น าทา่นออกเดินทางสูส่นามบิน 

 ออกเดินทางกลบัสูก่รุงเทพฯ โดยสายการบิน Korean Air 
 ถึงสนามบินสวุรรณภมูิ โดยสวสัดิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการรวม 
 คา่ตัว๋เคร่ืองบินชัน้ทศันาจร ไป-กลบั เส้นทาง  

กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ ตามที่ระบใุนรายการ 

 คา่ภาษีสนามบินทกุแหง่ กรุงเทพ-อินชอน 

 คา่ประกนัอบุตัิเหตรุะหวา่งการเดินทาง 

วงเงินสงูสดุไมเ่กิน 1,000,000 บาท 

 สมัภาระน า้หนกั OZ/KE น า้หนกัรวมไมเ่กิน 23 กิโลกรัม 

และ TG ไมเ่กิน 30 กิโลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

 คา่ทิป 20,000 วอน ส าาหรับ มคัคเุทศก์ และคนขบั 

ค่าใช้จ่ายในต่างประเทศ ประกอบด้วย 
 คา่ที่พกัในโรงแรมที่ได้เลือกสรรแล้ว ตลอดการเดินทาง 

 คา่อาหารทกุมือ้ตามที่ระบใุนรายการ 

 คา่รถโค้ชปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 

 คา่เข้าชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

 หวัหน้าทวัร์ที่มีประสบการณ์ คอยดแูลอ าานวยความสะดวกตลอด 

การเดินทาง 

 

อตัราค่าบริการไม่รวม 

 คา่ธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 

 คา่ใช้จา่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร และเคร่ืองดื่มที่สัง่พิเศษ / คา่ซกัรีด / คา่

โทรศพัท์ ฯลฯ 

 คา่น า้หนกักระเป๋าเกิน 

 คา่ทิป และคา่บริการในการเคลื่อนย้ายสมัภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

ภาษีมลูคา่เพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีที่ทา่นต้องการ

ใบก าากบัภาษี 

 คา่วีซา่ส าาหรับพาสปอร์ตตา่งด้าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ต, 

ใบประจ าาตวัคนตา่งด้าว, ใบส าาคญัถ่ินที่อยู,่ ส าาเนาทะเบียนบ้าน, 

สมดุบญัชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวด าา2 นิว้ ทา่นละ 2 รูป) 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดวันเดินทาง 
อัตราค่าบริการ **ออกเดินทางขัน้ต ่า 20  ท่าน** 

ราคาผู้ใหญ่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว(เพิ่ม) 

14 – 18 พ.ย. 61 31,900 30,900 29,900 4,500 

28 พ.ย.- 02 ธ.ค. 61 31,900 30,900 29,900 4,500 

06 - 10 ธ.ค. 61 31,900 30,900 29,900 4,500 

22-25 ธ.ค.61  31,900 30,900 29,900 4,500 

28 ธ.ค.-1 ม.ค.62 37,900 36,900 35,900 7,000 

19-22 ม.ค.62 31,900 30,900 29,900 4,500 

16-19 ก.พ.62 31,900 30,900 29,900 4,500 

26ก.พ. – 1 มี.ค.62 31,900 30,900 29,900 4,500 

16-19 มี.ค.62 31,900 30,900 29,900 4,500 

เงื่อนไขการจอง 

รายละเอียดราคา 



  
 

 

ระเบียบการส าารองที่น่ัง 

ส าารองทีน่ั่งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน พร้อมเอกสารดังน้ี 

1. ส าาเนาหน้าพาสปอร์ตของผู้ที่เดินทาง 

2. ยื่นหลกัฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนงัสือเดินทางประเทศ

อ่ืน นอกเหนือจากไทย) 

3. เงินมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท เงินสว่นที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับช าระก่อน

การเดินทางอยา่งน้อย 15 - 20 วนั 

 

 

 

4. การยกเลิก 

กรณีที่ทา่นไมส่ามารถเดินทางไปพร้อมคณะได้ด้วยประการใดก็ตาม ทาง

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บคา่ใช้จา่ยสว่นที่ทา่นช าาระไว้ตาม

ระยะเวลา และจ าานวนดงันี ้

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในกรณีเลื่อนวนัเดินทาง ต้องแจ้งลว่งหน้าก่อน

การเดินทาง 30 วนั 

 ยกเลิกการจองภายใน 30 วนั ก่อนการเดินทาง 

บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ าาทัง้หมด 

 ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ

ในการคืนเงินคา่ทวัร์ 50% ของราคาทวัร์ 

 ยกเลิกการเดินทางน้อยกวา่ 7 วนั ก่อนการเดินทาง บริษัท 

 ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินคา่ทวัร์ทัง้หมด 

5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่วย หรือมีเหตจุากร่างกายที่ไม่

สามารถเดินทางในชว่งเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อน

การเดินทางจะต้องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้กบั

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ทัง้นีบ้ริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็น

กรณีไป แตท่ัง้นีท้า่นจะต้องเสียคา่ใช้จา่ยที่ไมส่ามารถเรียกคืนได้ เชน่ 

คา่ธรรมเนียมการวางมดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน และคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ ถ้ามี 

6. คณะที่เดินทางชว่งวนัหยดุตอ่เน่ือง หรือชว่งเทศกาล บริษัทฯ ได้มีการกา

รันตีมดัจ า หรือซือ้ขาย แบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษ เชน่ chatter flight (เหมาล า), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่ม

เข้ามาชว่งวนัหยดุ หรือ เทศกาล ดงักลา่ว) บริษัทฯ ขอสงวนสทิธ์ิไมค่ืน

เงินคา่มดัจ า หรือคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 

7. กรณีที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า - ออก นอกประเทศ ซึง่

อยูน่อกเหนือความรับผดชอบของบริษัท  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิ ไมค่ืนคา่

ทวัร์ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 

เอกสารใช้ประกอบในการเดนิทาง 
 หนงัสือเดินทางที่เหลืออายกุารใช้งานมากกวา่ 6 เดือน (กรณีท าหนงัสือ

เดินทางเลม่ใหม ่กรุณาเตรียมหนงัสือเดินทางเลม่เก่าไปด้วย ณ วนั

เดินทาง) 

ส าหรับท่านที่ไม่เคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

1. หนงัสือรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตุ าแหน่ง, เงินเดือน, วนั

เร่ิมต้นการท างาน) 

2. กรณีที่ทา่นเป็นเจ้าของกิจการ กรุณาจดัเตรียมส าเนาหนงัสือจดทะเบียน

ที่มีชื่อของทา่นพร้อมเซ็นรับรองส าเนาให้ถกูต้อง 

3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ามี) 

4. ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากย้อนหลงั 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจบุนั 

5. กรณีเป็นนกัเรียน นกัศกึษา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองจากทางสถาบนั

เป็นเป็นภาษาองักฤษ 

ในกรณีที่เด็กอายุไม่เกิน 18 ปี ไม่ได้เดินทางกับบิดาหรือมารดา  

ต้องจดัเตรียมเอกสารเพ่ิมเติมดงันี ้

1. หนงัสือรับรองการท างานของบิดา หรือมารดา ทา่นใดทา่นหนึ่ง 

2. ส าเนาสมดุบญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้อนหลงั 6 เดือน จนถึง

ปัจจบุนั 

3. ส าเนาสตูิบตัร 

*การเรียกเก็บเอกสารเพ่ิมเติมน้ี เพ่ือประโยชน์ในการเดินทางเข้า

ประเทศเกาหลีของท่าน ที่ทางบริษัทจะได้แจ้งให้หัวหน้าทัวร์ทราบ

เพ่ือให้ค าแนะน าท่านในการเข้าเมืองเกาหลีใต้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ 
 จ านวนผู้ เดินทางขัน้ต า่ 20 ทา่น ขึน้ไป 

 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา, 

รายการทวัร์ และร้านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพ

อากาศ ฯลฯ) ทัง้นีท้างบริษัทค านึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ

ผลประโยชน์ทีล่กูค้าจะได้รับเป็นหลกั 

 หนงัสือเดินทาง ต้องมีอายเุหลือใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดือน และบริษัทฯ รับ

เฉพาะผู้ มีจดุประสงค์เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยวเทา่นัน้ 

 กรณีที่ทา่นถกูปฏิเสธการเข้าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไมรั่บผิดชอบ

คา่ใช้จา่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถึงคา่ทวัร์ทัง้หมด 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดกรณีความลา่ช้าจากสาย

การบิน, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ทา่นถกู

ปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง จากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม

แรงงานทัง้จากไทย และตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของ

ทางบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไมข่อรับผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ และไมส่ามารถเรียกคืนเงินได้ 

หากทา่นใช้บริการของทางบริษัทฯ ไมค่รบ อาทิ ไมเ่ที่ยวบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เป็นต้น 

 ทางบริษัทฯ จะไมรั่บผิดชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิ่งของสญูหายจากการ

โจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัิเหตทุี่เกิดจากความประมาทของตวันกัทอ่งเที่ยว

เอง 

 ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดินทางพร้อมคณะ ไมส่ามารถ

น ามาเลื่อนวนั หรือคืนเงินได้ 

 เม่ือทา่นตกลงช าระเงินไมว่า่ทัง้หมด หรือบางสว่นกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัท

ฯ จะถือวา่ทา่นได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงตา่งๆ ที่ได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 ภาพที่ใช้ในโปรแกรมเพ่ือการโฆษณาเทา่นัน้ 


