
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ชมววิรมิทะเล Oryukdo Skywalk  ใหท้า่นไดส้มัผัสความตืน่เตน้ “สะพานกระจกแกว้” 

 หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นซานโตรนิแีหง่เกาหล ี 

 พาทา่นน่ังกระเชา้ไฟฟ้า  Dongyong Cable Car ทีย่าวทีส่ดุในเกาหล ีชมววิทวิทัศนช์ายฝ่ัง

ทะเลใตท้ีส่วยงามของเกาหลใีตแ้บบ 360 องศา 

 ชม หมูบ่า้นพืน้เมอืงชนจฮูนัอก บา้นเรอืนเกา่แกข่องเกาหลทีีม่อีายมุากกวา่ 800 ปี 

 พาทา่นคลอ้งกญุแจคูรั่ก ที ่โซลทาวเวอร ์ชมววิ กรงุโซลแบบ 360 องศา 

 ชอ้ปป้ิงแหลง่ชอ้ปป้ิงชือ่ดงั...ตลาดเมยีงดง  

 บนิหร.ู.... สายการบนิประจ าชาตไิทย TG 

** ราคานีช้วัร ์รวม ภาษสีนามบนิไทย-เกาหลแีละคา่ธรรมเนยีมเชือ้เพลงิแลว้ ** 

** ราคานีไ้มแ่จกกระเป๋า ไมร่วมทปิไกด ์และทปิคนขบัรถ ** 
ก าหนดการเดนิทาง  

วนัที ่: 09-13 พ.ย. 59        26,900.- 
 

        1.กรงุเทพ   
2.พซูาน – หมูบ่า้นวัฒนธรรมคัมชอน – Oryukdo 
Skywalk - สวนสาธารณะยงดซูาน – พซูานทาว
เวอร ์– ตลาดปลาชากัลช ิ - ตลาดนัมโพดง - 
หาดแฮอนึแด   
3. เมอืงทงยัง – Dongyong Cable Car - เมอืง
ชอนจ ู–หมูบ่า้นพืน้เมอืงชอนจฮูันอก 
4. สวนสนุกเอเวอรแ์ลนด ์-  Duty Free –ศนูย์
โสม –ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ี- ตลาดเมยีงดง    
5. พระราชวงัชางดอ๊กคงุ - โซลทาวเวอร ์- 
Cosmetic Shop  - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง - 
ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน – กรงุเทพฯ 

เกาหล ี- พซูาน - โซล 
5 วนั 3 คนื 

โดยสายการบนิไทย 



วนัแรก กรงุเทพฯ   

21.30 น.

  

คณะมาพรอ้มกนัทีท่า่อากาศยานสวุรรณภมู ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 
เคานเ์ตอร ์C (เชค็อนิกรุ๊ปของสายการไทย) โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทและหัวหนา้
ทัวร ์พรอ้มอ านวยความสะดวกตรวจเชค็สมัภาระและเอกสารการเดนิทางใหก้บัทกุ
ทา่น 

 

วนัทีส่อง        พซูาน – หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – Oryukdo Skywalk - สวนสาธารณะยงดซูาน – 
พซูานทาวเวอร ์– ตลาดปลาชากลัช ิ - ตลาดนมัโพดง - หาดแฮอนึแด   

00.25 น. น าทา่นเหริฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่
TG650 บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง  

 
07.20 น. 
 
 
 

เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงพซูาน ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหล ีเวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัด
หมาย กรณุาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่) น าทา่นผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศลุกากรแลว้   

 

 น าทา่นสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หรอืทีรู่จั้กกนัอกีชือ่หนึง่วา่ Taeguekdo 
Village ไดรั้บการขนานนามวา่เป็นซานโตรนิแีหง่เกาหล ีเป็นชมุชนซึง่ตัง้อยูห่า่ง
จากตลาดชากลัชขิองปซูานเพยีง 30 นาทเีทา่นัน้ และเป็นอกีหนึง่สถานที่ๆ
น่าสนใจส าหรับคนทีแ่วะไปเทีย่วเมอืงปซูาน ถนนหนทางทนีีถ่กูตกแตง่ดว้ยภาพ
แนวกราฟฟิตี ้บา้นเรอืนหลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรี ่แตห่ลายหลังยงั
มผีูค้นอาศัยอยูจ่รงิๆ ทีน่ีโ่ดง่ดังจากการเป็นสถานทีถ่า่ยท ารายการ Running Man 
รายการชือ่ดังของเกาหล ีซึง่มทีัง้ตอนทีน่างเอกสาวชเวจอีเูป็นแขกรับเชญิ รวมทัง้
หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถา่ยท าทีน่ีเ่ชน่กนั  จากนัน้น าทา่นสูจ่ดุชมววิรมิทะเล   
Oryukdo Skywalk  ใหท้า่นไดส้มัผัสความตืน่เตน้ สะพานกระจกแกว้  ทีถ่กู
สรา้งขึน้เหนอืหนา้ผาชายฝ่ังทะเล  

 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  บรกิารทา่นดว้ย “โอซมับลุโกก”ิ 
หนา้ตาใกลเ้คยีงกบัสกุีแ้หง้บา้นเรา คอืจะมสีว่นประกอบหลกัเป็นวุน้เสน้ 
ผักกาดขาว เนือ้หม ูและปลาหมกึ ผัดในกระทะซึง่มนี ้าซปุรสชาตอิอกหวานอยู ่ผัด
ทกุอยา่งใหเ้ขา้กนัจนสกุและน ้าซปุเหลอืขลกุคลกิ ทานกบัขา้วสวยรอ้นๆ พรอ้ม

เครือ่งเคยีงมากมาย (เหมอืนบลูโกกแิตใ่สป่ลาหมกึ) 

โอซมับลุโกก ิ

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสาธารณะยงดซูาน (Yongdusan Park) ตัง้อยูใ่นตัว
เมอืงปซูาน และเป็นหนึง่ใน 3 ภเูขาทีเ่ป็นทีน่ยิมมากทีส่ดุ ทีม่าของชือ่ “ยงดซูาน 
(Yongdusan)” นัน้ มาจากลักษณะรปูรา่งของภเูขาทีเ่หมอืนกบัหวัมงักร ซึง่หัน
หนา้เขา้สูฝ่ั่งทะเล เพือ่ป้องกนัและก าจัดศัตรทูีม่าจากทะเลน่ันเอง ในระหวา่ง
สงครามเกาหล ีผูอ้พยพพากนัหนขีึน้มาสรา้งบา้นเรอืนอาศัยกนับนภเูขา และเกดิ
เหตกุารณ์ไฟไหมค้รัง้ใหญถ่งึ 2 ครัง้ ท าใหต้น้ไมบ้นภเูขาถกูไฟเผาท าลาย จงึมี
ความพยายามในการฟ้ืนฟปูลกูตน้ไมข้ึน้มาใหม ่และจัดสรา้งเป็นสวนสาธารณะ
ขึน้มา นอกจากนี ้สวนแหง่นีย้งัเป็นทีต่ัง้ของ พซูานทาวเวอร ์(Busan Tower) 
ซึง่เป็นสถานทีน่ยิมอกีแหง่หนึง่ของปซูาน ส าหรับชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณ
ขายของทีร่ะลกึ และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเชน่ มาสก,์ พวงกญุแจ, 
กระเป๋า, เครือ่งปัน้ดนิเผา, ตุ๊กตา และอืน่ สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจดุ
ส าหรับชมววิทวิทศันข์องเมอืงปซูาน ทีส่วยงามทัง้ในยามกลางวัน และยามค ่าคนื 
จากนัน้น าทา่นชม ตลาดปลาชากลัช ิเป็นตลาดปลาและอาหารทะเลทีใ่หญท่ีส่ดุ
ของเกาหล ีและยงัเป็นอกีหนึง่แลนมารค์ของเมอืงปซูานอกีดว้ย โดยมคีนขายสว่น
ใหญเ่ป็นผูห้ญงิทีเ่รยีกกนัวา่ “Jagalchi Ajumma” ทีแ่ปลวา่ไดป้ระมาณวา่คณุป้า
จากลัช(ีแปลตรงตวัคอื ผูห้ญงิวัยกลางคนทีแ่ตง่งานแลว้) จากนัน้น าทา่นชม 
ตลาดนมัโพดง แหลง่ชอ้ปป้ิงขนาดใหญอ่กีแหง่ของปซูาน มรีา้นเสือ้ผา้ 
เครือ่งประดับ เครือ่งส าอาง ของฝาก ของทีร่ะลกึ ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 
จากนัน้น าทา่นชม หาดแฮอนึแด เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วส าคญัของปซูานและของ
เกาหลใีตเ้พราะเป็นชายหาดทีใ่หญท่ีส่ดุในประเทศมคีวามยาวเกอืบ 2 กโิลเมตร 
ชือ่ของหาดแทจ้รงิแลว้มาจากนักปราชญช์ือ่ดังของเกาหลนีามวา่ชอยชวีอน ทีเ่มือ่
ครัง้ไดม้าเยอืนหาดแหง่นีนั้กปราชญช์อยผูห้ลงใหลสถานทีแ่หง่นีเ้ป็นอยา่งมากได ้
เขยีนค าวา่ “แฮอนึแด” ไวบ้นหนิรมิหาดอนัเป็นทีม่าของชือ่หาดแหง่นีน่ั้นเอง 

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “ชาบชูาบ”ู อาหาร
พืน้เมอืงของคาบสมทุรเกาหล ีลักษณะคลา้ยสกุีห้มอ้ไฟของญีปุ่่ น โดยน าเครือ่ง
เคยีงตา่ง ๆ เชน่ผักหลากชนดิ เห็ดตามฤด ูโอเดง้ เบคอนหมทูีจั่ดเตรยีมไว ้มา
จัดเรยีงใหส้วยงามในหมอ้ เวลาทาน เตมิน ้าซปุชาบปูรงุรสแลว้ตม้ใหเ้ดอืด แลว้จงึ
น าอดุง้สดลงตม้ สามารถรับประทานเป็นอดุง้รอ้นและทานพรอ้มขา้วสวยรอ้น น ้าจิม้
ซอี ิว้เกาหล ีและเครือ่งเคยีงนานาชนดิ 

สกุีห้มอ้ไฟ 



 ทีพ่กั   PUSAN TOURISTHOTEL **ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่าม เมอืงทงยงั – Dongyong Cable Car – เมอืงชอนจ ู–หมูบ่า้นพืน้เมอืงชอนจฮูนัอก  

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงทงยงั ตัง้อยูใ่จกลางอทุยานแหง่ชาต ิHallyeohaesang 
รมิชายฝ่ังทะเล เมอืงทา่แหง่นีม้ทีัศนยีภาพทีส่วยงามและตัง้อยูบ่นเกาะหลัก ซึง่
ประกอบดว้ยเกาะเล็กเกาะนอ้ยมากกวา่ 150 เกาะดว้ยกนั ใชเ้วลาเดนิทางประมาณ 
2 ชม. จากนัน้พาทา่นน่ัง Dongyong Cable Car ทีย่าวสดุในเกาหล ีชมววิ
ทวิทศันช์ายฝ่ังทะเลใตท้ีส่วยงามของเกาหลใีตแ้บบ 360 องศา ทา่นจะไดข้ึน้
กระเชา้ลอยฟ้า Hallyeo Waterway Observation Cable Car ซึง่จะพาทา่นขึน้ไป
บนยอดเขา Mireuksan ชมทัศนยีภาพทีน่่าตืน่ตาของชายฝ่ังและเกาะแกง่ที่
สวยงามของปซูานแบบพาโนรามา  

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร  บรกิารทา่นดว้ย “บลุโกก”ิ  
เนือ้หมสูดหมกัผัดซอ๊สและเครือ่งเทศจนไดท้ีแ่ลว้น ามาใสบ่นกระทะผัดกบักะหล ่า
ปีสดและวุน้เสน้ของเกาหลมีนี ้าขลกุขลกิรสชาตอิอกหวานเล็กนอ้ย พรอ้มกบัเสรฟิ
ขา้วสวยและเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมผูดัซ๊อส
เกาหล ี

 จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่เมอืงชอนจ ูเป็นหนึง่ในเมอืงทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีงของ
เกาหล ีเนือ่งจากยงัคงรักษาอาคารบา้นเรอืนแบบโบราณของเกาหลเีอาไวไ้ดจ้น
กลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วทีม่ชี ือ่เสยีง น าทา่นชม หมูบ่า้นชอนจฮูนัอก (Jeonju 
Hanok Village) มบีา้นเรอืนอาคารเกา่แกข่องเกาหลหีรอืเรยีกทีเ่รยีกกนัวา่ “ฮนั
อก”ซึง่มอีายมุากกวา่ 800 ปี ยงัคงมกีารอนุรักษ์ไวแ้ละไดท้ าเป็นจดุทอ่งเทีย่วขึน้ 

บา้นเรอืนตา่งๆในหมูบ่า้นชอนจู ฮนัอกนัน้จะมหีลังคาทีส่วยงามสงัเกตไุดจ้าก
หลังคาจะโคง้มนรับกบัทอ้งฟ้าในวันอากาศแจม่ใส  จากน่ันน าทา่นเดนิทางสู่

เมอืงซวูอน  

 

ค า่   บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “บบิมิบพั”  
เป็นอาหารเกาหลปีระเภทขา้วชนดิหนึง่ โดยอาหารชนดินีจ้ะเสริฟ์มาเป็นชามขา้ว

สวยรอ้น โรยหนา้ดว้ยนามลุ (ผักทีผ่ดัและปรงุรสแลว้), โคชจูัง (น ้าพรกิ) และ/
หรอืทเว็นจัง (เตา้เจีย้ว) นอกจากนีย้งันยิมใสไ่ขด่บิ ไขด่าว หรอืไขล่วก และ
เนือ้สตัวท์ีห่ั่นบาง ๆ เชน่กนั จากนัน้คลกุสว่นผสมตา่ง ๆ ใหเ้ขา้กนัดกีอ่น
รับประทาน  

ขา้วย าเกาหล ี

 ทีพ่กั  CENTARA PLAZA RITZ SUWON **ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

วนัทีส่ ี ่ สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์-  Duty Free –ศนูยโ์สม –ศนูยย์าสมนุไพรเกาหล ี- ตลาดเมยีง
ดง    

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ซ ึง่ถกูขนานนามวา่ดสินยีแ์ลนดเ์กาหล ี
เป็นสวนสนุกกลางแจง้ทีใ่หญท่ีส่ดุของประเทศ โดยมบีรษัิทซมัซงุเป็นเจา้ของ 
ตัง้อยูท่า่มกลางหบุเขา ใหท้า่นไดอ้สิระเทีย่วชมทอ่งไปกบัโลกของสตัวป่์าซาฟาร ี
ชมไลเกอรแ์ฝดคูแ่รกของโลก ทีน่ีท่า่นจะพบเจา้ป่าสงิโต และเสอืสามารถอยู่
ดว้ยกนัไดอ้ยา่งเป็นสขุ ชมความน่ารักของหมทีีส่ามารถสือ่สารกบัคนขบัรถไดเ้ป็น
อยา่งด ีหรอืเขา้สูด่นิแดนแหง่เทพนยิาย สวนสีฤ่ด ูซึง่จะปลกูดอกไมเ้ปลีย่นไปตาม
ฤดกูาล อกีทัง้ยงัสามารถสนุกกบัเครือ่งเลน่นานาชนดิ อาทเิชน่ สเปซทัวร ์รถไฟ
เหาะและหนอนสะบดั ชมสวนดอกไมซ้ ึง่ก าลังบานสะพร่ังอวดสสีนัเต็มสวน (ทัง้นี้
ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ เดอืนมนีาคม - เมษายน เป็นสวนดอกทวิลปิ, เดอืน
พฤษภาคม - เดอืนมถินุายน เป็นดอกกหุลาบ, เดอืนสงิหาคม - เดอืนกนัยายน เป็น
สวนดอกลลิลี,่ เดอืนตลุาคม - เดอืนพฤศจกิายน เป็นสวนดอกเบญจมาศ) ชม
กจิกรรมและการแสดงตา่งๆ ทีจ่ัดตามตารางประจ าวันดว้ยบตัรเขา้ชมแบบ ONE 
DAY TICKET เลน่ไดท้กุเครือ่งเลน่ไมจ่ ากดัรอบ เลอืกชมและเลอืกซือ้ชอ้บป้ิงใน
รา้นคา้ของทีร่ะลกึตา่งๆอยา่งมากมาย 

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “คาลบี”้ หมยูา่ง
เกาหล ีเป็นอาหารพืน้เมอืงเกาหลทีีเ่ลือ่งชือ่และรูจั้กกนัดทีัว่โลก มรีสชาตอิอก
หวาน นุ่มและกลมกลอ่ม น าหมสูเต็กสว่นทีต่ดิกบักระดกู(เชือ่วา่เป็นสว่นทีอ่รอ่ย
ทีส่ดุ) ยา่งบนเตาถา่นแบบดัง้เดมิและตัดเป็นชิน้พอค า หอ่ทานแบบเมีย่งค าไทย 
โดยใสน่ ้าจิม้เตา้เจยีวและเครือ่งเคยีงทีช่อบหรอืขา้วสวยรอ้นตามทีช่อบ บรกิาร
เครือ่งเคยีงตา่งๆ 

หมยูา่งเกาหล ี

 จากนัน้น าทา่น ชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีทีห่า้ง Duty Free จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูย์
โสม ซึง่รัฐบาลรับรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีาย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่ี
คณุภาพดทีีส่ดุ ชมวงจรชวีติของโสมพรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีี่

 



ทีส่ดุและราคาถกูกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารงุรา่งกาย หรอืฝากญาตผิูใ้หญท่ี่
ทา่นรักและนับถอื  น าทา่นชม ศนูยส์มนุไพรเกาหล ีใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม 
สมนุไพรฮอตเกนามขูองเกาหล ีทีน่ ามาแปรรปูเป็นรปูแบบตา่งๆ ทีม่สีรรพคณุรักษา
โรค และบ ารงุรา่งกาย จากนัน้ใหท้า่น ชอ้ปป้ิงตามอธัยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง 
แหลง่รวมวัยรุน่ยา่นสยามสแควร ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางค์
ชือ่ดัง อาท ิEtude, Skinfood, The Face Shop, Missha เป็นตน้ 

ค า่ บรกิารอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย “จมิดกั” 

ไกอ่บซอี ิว๋ด าวุน้เสน้เมนูพืน้เมอืงดัง้เดมิของเมอืงอนัดง ปัจจบุนัไดรั้บความนยิม 

อยา่งแพรห่ลายและรสชาตขิองจมิดัก กเ็ป็นทีถ่กูปาก ถกูลิน้คนไทยเป็นอยา่งยิง่. 

ไกพ่ะโลผ้ดัวุน้

เสน้ 

 ทีพ่กั  INTER CITY 365 HOTEL  **ระดบั 3 ดาวหรอืเทยีบเทา่  

วนัทีห่า้ พระราชวงัชางดอ๊กคงุ - โซลทาวเวอร ์- Cosmetic Shop  - ศนูยส์มนุไพรสนเข็มแดง 
- ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน – กรงุเทพฯ 

เชา้   บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม    

 น าทา่นสู ่ พระราชวงัชางดอ๊กคงุ เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งตอ่จาก
พระราชวังคยองบกกงุ ในปี ค.ศ.1405 เป็นพระราชวังทีม่คีวามส าคญัอยา่งมากตอ่
กษัตรยิห์ลายๆ พระองคใ์นราชวงศโ์ชซอน ทีม่สีภาพดแีละสมบรูณ์ทีส่ดุใน 5 
พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่งัคงเกบ็รักษาไว ้และทีน่ีย่งัไดรั้บการขึน้ทะเบยีนจาก 
UNESCO วา่เป็น มรดกโลกทางวัฒนธรรม ในปี 1997 จากนัน้น าทา่นสมัผัสกบัจดุ
ชมววิของกรงุโซลทีย่อดเขาเขานัมซนั ภเูขาแหง่เดยีวทีต่ัง้อยูใ่จกลางเมอืงโซล 
สงู 274 เมตร น าทา่นชม โซลทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมี
ความสงูถงึ 480 เมตร เหนอืระดับน ้าทะเล ทา่นสามารถชมทศันยีภาพของกรงุโซล
จากยอดโซลทาวเวอรไ์ดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพกูกัซนั 
และถา้หันไปยงัทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนักงั *** ราคาไมร่วมคา่ขึน้
ลฟิท ์***   

 

กลางวนั  บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ย เมน ู“ซมัเทกงั” 
อาหารชาววังในสมยักอ่นปัจจบุนั เป็นอาหารเลือ่งชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่
บ ารงุและเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัวในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตัวไกจ่ะมขีา้ว
เหนยีว รากโสม พทุราแดง เกาลดั เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง เสน้ขนมจนี เหลา้โสม 
พรกิไทยด าและเกลอื 

ไกตุ่น๋โสม 

 จากนัน้น าทา่นชม Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ี
มากมายหลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Missha เป็นตน้ จาก
น าทา่นสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่
สรรพคณุของน ้ามนัสนเข็มแดงนัน้มปีระโยชนอ์ยา่งมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอ
เรสเตอรอล และไขมนัทีอ่ดุตันในเสน้เลอืด ลดระดบัน ้าตาลในเลอืด ชว่ยขบั
สารพษิออกจากรา่งกายในรปูแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้ง
สารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืดใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ย
เพิม่ภมูติา้นทานใหก้บัรา่งกาย บ ารงุผวิพรรณใหส้ดใสจากภายใน และลดอตัรา
เสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง จากนัน้น าทา่นสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน เพือ่
น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรงุเทพฯ โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์าร์
เก็ต  ซึง่มสีนิคา้ตา่งๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่
ส าเร็จรปู สาหรา่ย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไมต้ามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 

21.20 น.  น าทา่นเหริฟ้ากลับสู ่กรงุเทพฯ โดย สายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG 657 
บรกิารอาหารและเครือ่งดืม่บนเครือ่ง 

 

01.10 น. เดนิทางถงึ สนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ พรอ้มความประทับใจ   

 

********************************************************** 

 

พาสปอรต์จะตอ้งมอีายกุอ่นการเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน 
ในกรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงท ัง้ทีก่รงุเทพฯ และทีป่ระเทศสาธารณรฐัเกาหลใีต ้ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอื

เขา้ประเทศ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธไ์มค่นืคา่ใชจ้า่ยไมว่า่กรณีใดๆ ทิง้ส ิน้ 

 

 

 

 

 



หมายเหต ุ**   บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธใินการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิ ท ัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ท ัง้นี้

ข ึน้อยูก่บัสายการบนิ บรษิทัฯขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการเพือ่ความเหมาะสมไมว่า่จะเกดิจาก ความขดัขอ้ง

ของ ยานพาหนะหรอืมเีหตหุนึง่เหตใุดจนท าใหไ้มส่ามารถด าเนนิการตามหมายก าหนดการได  ้โปรแกรมการเดนิทาง

เปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม หรอืเปลีย่นแปลงรายการทอ่งเทีย่วบางรายการหรอืทดแทนรายการทอ่งเทีย่วบาง

รายการ และจะตอ้งมจี านวนผูโ้ดยสารจ านวน 15 ทา่นขึน้ไปจงึออกเดนิทาง ในกรณีทีม่จี านวนผูโ้ดยสารไมถ่งึ 15 ทา่นไม่

มหีวัหนา้ทวัรไ์ทย    อตัราคา่บรกิารนี ้ส าหรบัเดนิทางต ัง้แต ่20 ทา่นขึน้ไป ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงราคาในกรณี

ทีม่ผีูเ้ดนิทางไมถ่งึ 20 ทา่น 

 
** กรุณาสง่มอบหนงัสอืเดนิทางใหบ้รษิทัฯ กอ่นวนัเดนิทาง เพือ่ประโยชนข์องทา่นเอง ** 

 

เดนิทางวนัที:่   09 – 13 พ.ย. 59    
                 

อตัราคา่บรกิาร   ราคาตอ่ทา่น 

ผูใ้หญ ่พกัหอ้งละ 2 ทา่น  26,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12  ปี พกักบัผูใ้หญ ่1 ทา่น  26,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น มเีตยีงเสรมิ  25,900.- 

เด็กอายตุ า่กวา่ 12 ปี พกักบัผูใ้หญ ่2 ทา่น ไมม่เีตยีงเสรมิ  24,900.- 

พกัเดีย่ว เพิม่ทา่นละ  6,900.- 

 
อตัราคา่บรกิารนีร้วม   

1.  คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลับ (ตัว๋กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามนัไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 
 **คา่ภาษีน ้ามนั ทีส่ายการบนิเรยีกเก็บ ณ วันที ่1 สงิหาคม พ.ศ. 2556 และทา่นตอ้งช าระเพิม่เตมิ ในกรณีที่

ทางสายการบนิมกีารเรยีกเกบ็เพิม่** 
2.  คา่ทีพ่ัก 3 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 
3.  คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 
4.  อตัรานีร้วมคา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% 
5.  หัวหนา้ทัวร ์หรอืมคัคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง  
6.  ประกนัอบุตัเิหตวุงเงนิทา่นละ 200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
7.  สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก.  

 
อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

1.  คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 
2.  คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศัพท ์เป็นตน้ 
3.  คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 20 กโิลกรัม 
4.  วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเทศ

สาธารณรัฐเกาหลใีต ้ คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว 
จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5.  คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถ ประมาณ 30,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ 
 

การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง  

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะ  
นักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่วโดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  



1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร 
จดหมายการท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตวัไปดว้ยประมาณ  300
เหรยีญสหรัฐ หรอืประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วัน (หากไมม่บีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัร
เครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไป
ดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงใหเ้จา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยงัอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ 
บดิา มารดา ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4.  หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เยบ็เลม่คูก่บัพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตวัไปดว้ย   
5.  การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

การส ารองทีน่ ัง่ 

1.  กรณุาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมดัจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอื

เดนิทาง 

2.  คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 15 วนั 

3.  เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ

ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

เงือ่นไขการยกเลกิ 

1.  ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่มไ่ดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีาร

ยกเลกิการเดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มดัจ าทัง้หมด 

2.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30 วันขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 

3.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15 วันขึน้ไป เก็บคา่ใชจ้า่ย ทา่นละ 10,000 บาท 

4.  ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 8-14 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ย 80% ของราคาทวัร ์

5.  ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วัน เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

6. ยกเลกิการเดนิทางในวันเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลใีต ้ไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมดไมว่า่กรณีใดๆท ัง้ส ิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้ง
มใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลรับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยงัคณะตอ่ไป แต่
ทัง้นีท้า่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีกคนืไดค้อื คา่ธรรมเนยีมในการมดัจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาท  
และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

7.  ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวันหยดุหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิหรอืคา่มดัจ าทีพ่ักโดยตรงหรอื

โดยการผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไมอ่าจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight 

และ Charter Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดเนือ่งจากคา่ตัว๋เป็นการเหมาจา่ยในเทีย่วบนิ

นัน้ๆ 

 

เงือ่นไขการเดนิทาง 

1.  บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไมรั่บผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภยัธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยูน่อกเหนอื

การควบคมุของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถกูท า

รา้ย, การสญูหาย, ความลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3.  หากทา่นถอนตัวกอ่นรายการทอ่งเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นสละสทิธิแ์ละจะไมรั่บผดิชอบคนื

คา่บรกิารทีท่า่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไมว่า่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4.  บรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรอื หา้มเขา้ประเทศ อนัเนือ่งมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย 

หรอืเอกสารเดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยนัจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลังจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง 

และโรงแรมทีพ่ักในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนีอ้าจเปลีย่นแปลงไดต้ามความ

เหมาะสม 



6.  ราคานีค้ดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจบุนั หากราคาตั๋วเครือ่งบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตัว๋

เครือ่งบนิตามสถานการณ์ดังกลา่ว 

7.  กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิาร

จากสายการบนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิาร

ทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8.  มคัคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมี

เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9.  หากไมส่ามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อนัเนือ่งมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความ

ผดิพลาดจากทางสายการบนิ จะไมม่กีารคนืเงนิใดๆทัง้สิน้ แตท่ัง้นีท้างบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานที่

อืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์ารจัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10.  กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที ่

 บรษัิทระบใุนรายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11.  บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12.  เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับ
ในเงือ่นไขและ ขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพ่ักในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพ่ักแตกตา่งกบัประเทศไทย โดย
โรงแรมทีพั่กทางบรษัิทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามทีร่ะบใุนรายการทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญจ่ะเป็นแบบหอ้งพกัคู ่ (Twin หรอื 
Double) ในกรณีทีท่า่นมคีวามประสงคจ์ะพักแบบ 3 ทา่น ขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรปูแบบ
ของหอ้งพกัของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่งกนัอาจจะท าใหท้า่นไมไ่ดห้อ้งพักตดิกนั และไมส่ามารถเสรมิ
เตยีงไดต้ามทีต่อ้งการ โรงแรมหลายแหง่จะไมม่เีครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่ี
อณุหภมูติ ่า เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสมัภาระตา่งๆถอืเป็นทรัพยส์นิสว่นตัวของทา่น ทางบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบตอ่ความเสยีหาย สญูหาย 
ลา่ชา้ หรอือบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้สิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่
เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่นสละสทิธิ ์ ไมอ่าจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมดัจ าคนื ไมว่า่กรณีใดๆ 
ท ัง้ส ิน้ และทางบรษิทัจะเรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิข ึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 100 USD ตอ่ทา่นตอ่วนั 

17. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกต ัว๋โดยสารภายในประเทศ กรณุาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษิทั ฯ กอ่นทกุ 

      คร ัง้ มเิชน่น ัน้ทางบรษิทั ฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ท ัง้ส ิน้ 


