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เกาหล ีพซูาน - เกาะเชจ ู- โซล Special Cherry Blossom  

โดยสายการบนิไทย 

6 วนั 4 คนื 

ไฮไลทท์วัร ์เกาหล ี พซูาน - เกาะเชจ ู- โซล Special Cherry Blossom  

-  สุดคม้...เทีย่วชม 3 เมอืงดงัของประเทศเกาหลใีต ้

-  ดืม่ด า่กบัทอ้งฟ้าและทะเลสคีราม และทวิทศันท์ีส่วยงาม ณ เกาะเชจู 

-  ชมเทศกาลดอกซากรุะบาน ดอกซากรุะทีด่งัทีส่ดุและสวยทีส่ดุในประเทศ 

-  สุดแสนโรแมนตกิ ... ลอ่งเรอืชมววิทะเล บรรยากาศในยามค า่คนื ณ เมอืงพูซาน  

-  ถา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ พเิศษกวา่ใคร...สวมชุดฮนับกชุดประจ าชาตเิกาหล ีณ  

    หมูบ่า้นโบราณ บุกชนฮนันก 

-  ชอ้ปป้ิง ณ ตลาดเมยีงดง แหลง่ชอ้ปป้ิงสดุฮติและคกัคกัทีส่ดุของกรุงโซล 

KOREA 
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เครือ่งโบอิง้ 747-400 
ทีน่ ัง่แบบ 3-4-3 

หรอื 
เครือ่งโบอิง้777-300 
ทีน่ ัง่แบบ 3-3-3 

เสรฟ์ิอาหารรอ้น 
ท ัง้ขาไป-ขากลบั 

น า้หนกัสมัภาระ 
ขาไป - ขากลบั 30กก. 

 

 

 

 
 

Day 1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ

21.00 น. พรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภูม ิผูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประต ู2 เคานเ์ตอร ์C สายการบนิไทย เจา้หนา้ที่

จากบรษัิทคอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกดา้นเอกสาร และสมัภาระ 

Day 2 

กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ - เมอืงชางวอน - ชมเทศกาลดอกซากรุะบาน 

JinhaeGunhangje Festival - เมอืงพซูาน - วดัแฮดงยงกกุซา - ลอ่งเรอืชมทะเลพซูาน 

 00.05 น. ออกเดนิทางสู ่เมอืงพซูาน ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG650 

07.10 น. เดนิทางถงึ ท่าอากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงพูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเป็นสนามบนินานาชาติ

ส าคัญแห่งหนึง่ของประเทศสาธารณรัฐเกาหล ีเปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 2519 และเพิง่มกีารขยับขยายพืน้ที่

วนั โปรแกรมการเดนิทาง เชา้ เทีย่ง เย็น โรงแรมทีพ่กั 
1 ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ    - 

2 

กรุงเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ -  

เมอืงชางวอน - ชมเทศกาลดอกซากรุะบาน 
JinhaeGunhangje Festival - เมอืงพูซาน -  

วดัแฮดงยงกกุซา - ลอ่งเรอืชมทะเลพูซาน 

 

  
BUSAN CENTRALPARK 
HOTEL *หรอืเทยีบเทา่ 

3 
พูซาน (บนิภายใน) - เกาะเชจ ู- โขดหนิยงดอูมั -  
สวนสม้ไรเ้มล็ด - JunggangChilsung Shop Street 

   
BENIKEA JEJU HOTEL *หรอื

เทยีบเทา่ 

4 
เขาซงซานอลิซบูง - หมูบ่า้นวัฒนธรรมซงอบึ - 
โขดหนิโอลดลเก - พพิธิภัณฑห์มเีท็ดดีแ้บร ์-  

Hello Kitty Island - พพิธิภัณฑช์าโอซลุล็อค 

   
BENIKEA JEJU HOTEL*หรอื

เทยีบเทา่ 

5 

เกาะเชจ ู(บนิภายใน) - สนามบนิกมิโป - กรุงโซล -  

โซลทาวเวอร ์- ศนูยโ์สม - Cosmetic Shop -  

ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Duty Free - ตลาดเมยีงดง 

   
GALAXY HOTEL* 
หรอืเทยีบเทา่ 

6 

พระราชวงัชางด๊อกคงุ - หมูบ่า้นบกุชนฮนันก+สวมชดุฮนับก 

- ศนูยน์ ้ามันสนเข็มแดง - พลอยอเมทสิ - ยา่นฮงแด - 
ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต -อนิชอน - กรุงเทพฯ 

  

 

- 

รายละเอยีดการเดนิทาง 
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อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศใหม่เมือ่ปี พ.ศ. 2550 ทีผ่่านมา เพือ่ใหม้คีวามสะดวกสบายและทันสมัยมากขึน้ 

และนอกจากนีก็้ยังมแีผนการพัฒนาสนามบนิทัง้หมดอกีครัง้ในปี พ.ศ. 2564 อกีดว้ย  

  เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง (เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลา

ทอ้งถิน่) น าทา่นผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้  จากนัน้น าทา่น

สู ่เมอืงชางวอน ใชร้ะยะเวลาเดนิทางประมาณ 1 - 1.30 ชม.เพือ่น าทา่น ชม

เทศกาลดอกซากุระบาน เทศกาลดอกซากุระที่ดังที่สุดและสวยที่สุดใน

ประเทศเกาหล ีจัดขึน้ทีเ่ขตจนิแฮ เมอืงชางวอน จังหวัดคยองซังนัมโด ทีน่ี่เป็น

เทศกาลดอกซากุระที ่“ใหญ่ทีส่ดุ” ในประเทศ และตน้ซากรุะทีน่ี่เป็นตน้ซากรุะ

ทีม่าจากประเทศญีปุ่่ นอกีดว้ย เพราะชว่งทีญ่ีปุ่่ นยดึครองเกาหลใีนสมัยอดตีกาลนัน้ ไดน้ าตน้ซากรุะของบา้นตัวเอง

มาปลกูไวท้ีน่ีนั่บหมืน่ตน้ ใครจะรูเ้ลา่วา่กาลเวลาผา่นไปจนิแฮจะเป็นสถานทีท่ีม่ซีากรุะ “สวยทีส่ดุในประเทศ” และมี

นักทอ่งเทีย่วแหแ่หนกนัมาชมในแตล่ะปีมากกวา่สองลา้นคน ไมเ่วน้แมแ้ตช่าวเกาหลเีอง 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“คาลบี”้ 

บา่ย น าท่านเดนิทางกลับสู่ เมอืงพูซาน  จากนั้นน าท่านสู่ วดัแฮดงกุกซา 

ตัง้อยู่บนชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดทีส่รา้งบน

เหลา่โขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกตา่งไปจากวัดสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีที่

มักจะสรา้งอยู่ตามเชิงเขา วัด

แห่ ง นี้ ถู ก ส ร ้า ง ขึ้น โ ด ยพ ร ะ

อาจารย์  Naongเ มื่ อ ปี  1376 

ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwangแห่งราชวงศ์ Goryeoจากนั้นในปี 

1970 ถูกฟ้ืนฟูและปรับปรุงอกีครั้ง ดว้ยความพิถีพิถัน เพื่อใหค้งไวซ้ึง่

เอกลักษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ  น าท่าน ล่องเรอืชมทะเลพู

ซาน ใหท้า่นไดเ้พลดิเพลนิกบัการชมววิทีส่วยงามในยามค า่คนื 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร บรกิารทา่นดว้ยเมน ู“โอซมับลุโกก”ิ 

 น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BusanCentralpark Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 3 ดาว 

Day 3 

พซูาน - เกาะเชจ ู- โขดหนิยงดอูมั - สวนสม้ไรเ้มล็ด - JunggangChilsung Shop Street 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

…..…น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เพือ่น าทา่นสู ่เกาะเชจ ูโดยสายการบนิ Jeju Air, Jin Air, T 

Way Air, หรอื Eastar Jet Air 

…..…น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตเิชจ ูเป็นสนามบนิทีใ่หบ้รกิารพืน้ทีเ่กาะเชจ ูทางใตส้ดุของประเทศเกาหลใีต ้

และเป็นสนามบนิทีม่ขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับ 2 ของประเทศรองจากสนามบนิอนิชอน เปิดใหบ้รกิารมาตัง้แตปี่ พ.ศ. 

2511 ซึง่เป็นศนูยก์ลางทางการบนิเพยีงแหง่เดยีวของเกาะ และรองรับการเดนิทางทัง้ในและตา่งประเทศทีม่ี

นักทอ่งเทีย่วเป็นจ านวนมาก 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ทคัโทรทีงั” 
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บา่ย น าทา่นชม โขดหนิยงดอูมั หรอืโขดหัวมังกรตัง้อยู่ชายฝ่ังทะเล เป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีส่ าคัญอกีแหง่หนึง่ของ

เกาะเชจ ูโขดหนินีเ้กดิขึน้จากการกัดกร่อนของคลืน่และลมทะเล ท าใหม้รีูปทรงลักษณะเหมอืนหัวมังกรก าลงัอา้

ปากสง่เสยีงรอ้งค ารามขึน้สูท่อ้งฟ้าจากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่สวนสม้ไรเ้มล็ด เป็นสม้สายพันธุแ์มนดารนิ ซึง่มี

ชือ่เสยีงมากของเกาะเจจ ูเป็นสม้ทีไ่รเ้มล็ด และเป็นสายพันธุพ์เิศษทีข่ ึน้เฉพาะทีเ่กาะเจจ ูมรีาคาคอ่นขา้งสงู ให ้

รสชาตกิลมกลอ่ม และอดุมไปดว้ย

วติามนิซเีป็นจ านวนมาก สวนสม้ไร ้

เมล็ดทีเ่กาะเจจเูป็นอกีหนึง่สถานทีท่ีใ่ช ้

ถา่ยท าซรีีย่ ์ชือ่ดงัเรือ่ง My Girl อกีดว้ย

จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง 

JunggangChilsung Shop Street เพือ่เลอืกซือ้เลอืกหาของฝากใหก้บัคนทางบา้นและคนทีท่า่นรัก 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ชาบชูาบ”ู 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BenikeaJeju Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

Day 4 

เขาซงซานอลิซูบง - หมูบ่า้นวฒันธรรมซงอบึ - โขดหนิโอลดลเก - พพิธิภณัฑห์มเีท็ดดีแ้บร ์-  

Hello Kitty Island - พพิธิภณัฑช์าโอซุลล็อค 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าสู่จุดชมววิยอดเขาตะวันรุ่ง เขาซงซานอลิซูบง พาท่านเดนิขึน้ยอดเขาซง

ซานอลิซูบงหรอืยอดเขาตะวันรุ่ง ซึง่เกดิขึน้จากการระเบดิตัวของภูเขาไปทีอ่ยู่ใต ้

ทอ้งทะเลเมือ่ 100,000 ปีทีแ่ลว้ ถอืเป็นจุดชมววิทะเล และพระอาทติยข์ึน้และตก

ทีส่วยงาม มคีวามหมายวา่ "จุดสงูสดุทีพ่ระอาทติยข์ึน้" มหีนิแหลมทีล่อ้มรอบปาก

ปลอ่งกวา่ 99 กอ้น ท าใหป้ากปลอ่งภเูขาไฟมลีกัษณะเหมอืนมงกฎุน าทกุทา่นยอ้น

รอยวัฒนธรรมเกาหลทีี ่หมูบ่า้นวฒันธรรมซงอบึ ของชาวเกาะเชจูทีม่กีารใชว้ถิชีวีติแบบเดมิมาตัง้แตอ่ดตีจนถงึ

ปัจจบุนั ทา่นจะไดส้มัผัสถงึวฒันธรรม,วถิชีวีติของชาวเกาหล ีแบบพืน้เมอืงโบราณ 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“บารบ์คีวิหมดู าเกาหล”ี 

บา่ย น าทา่นชม โขดหนิโอลดลเก ทา่นจะพบกับหนิรูปร่างตา่ง ๆ เป็นหนึง่ในสถานทีใ่ชถ้่ายท าซรีีย่เ์รือ่ง “ดังแดจังกมึ” 

ซรีีย่ช์ ือ่ดงัของเกาหล ีจงึเป็นจดุถา่ยรูปและววิทีส่วยมาก จงึเป็นสถานทีย่อดนยิมทีคู่ฮ่ันนีมูนเกาหลทีกุคูต่อ้งมา  น า

ท่านชม พพิธิภณัฑห์มเีท็ดดีแ้บร ์พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้เป็นศูนยร์วมหมเีท็ดดีจ้ากประเทศต่างๆ แสดงประวัตคิวาม

เป็นมาของหมเีท็ดดีแ้บร์ทีไ่ดถ้อืก าเนดิมานานกว่ารอ้ยปี ชมการน าหมเีท็ดดี้

แบร์มาจัดแสดงโชวจ์ าลองรูปแบบตามเหตุการณ์ส าคัญทางประวัตศิาสตร ์ 

จากนัน้น าทา่นสู ่Hello Kitty Island ทีจ่ัดการแสดงเรือ่งราว Hello Kitty 

หลากหลายเวอร์ชั่นพรอ้มเรื่องราวความเป็นมา รวมถึงบรรดาของทีร่ะลกึ

มากมายและชวิๆกับhello kitty Cafe  จากนัน้น าท่านชม พพิธิภณัฑช์า
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โอซุลล็อค (O'Sulloc Museum) พพิธิภัณฑแ์ห่งนี้จัดแสดงประวัตคิวามเป็นมาและการผลติชาและผลติภัณฑช์า

เขยีวหลากหลายชนิด และหอชมววิซึง่จะไดส้ัมผัสกับภาพมุมกวา้งของทุ่งชาทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหล ีและมีการ

ตกแตง่ดว้ยสวนแบบโบราณเล็กๆทีต่กแตง่อยา่งสวยงาม 

เย็น รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“ซมัเกทงั” 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก BenikeaJeju Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดับ 3 ดาว 

Day 5 

เกาะเชจ ู- สนามบนิกมิโป - กรงุโซล - โซลทาวเวอร ์- ศนุยโ์สม - Cosmetic Shop -   

ศนูยส์มนุไพรเกาหล ี- Duty Free - ตลาดเมยีงดง 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

……..น. น าทา่นเดนิทางสู ่ทา่อากาศยานนานาชาตเิชจู เพือ่น าทา่นเดนิทางตอ่ไปยัง

กรุงโซล โดยสายการบนิ Jeju Air, Jin Air, T Way Air, หรอื Eastar Jet Ai 

……..น. เดนิทางถงึทา่นถงึ ทา่อากาศยานนานาชาตกิมิโป  จากนัน้น าทา่นชม โซล

ทาวเวอร ์1 ใน 18 หอคอยเมอืงทีส่งูทีส่ดุในโลกมคีวามสงูถงึ 480 เมตร เหนอื

ระดบัน ้าทะเล น าทา่นสามารถชมทศันยีภาพของกรุงโซลจากยอดโซลทาวเวอร์

ไดร้อบทศิ 360 องศาโดยสามารถมองไดถ้งึเขาพูกกัซนั และถา้หันไปยังทศิตรงขา้ม ก็จะเห็นไกลไปถงึแมน่ ้าฮนั

กงั*** ราคาไมร่วมคา่ขึน้ลฟิท ์*** 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“จมิดกั” 

บา่ย น าทา่นสู ่ศูนยโ์สม ซึง่รัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีม่อีายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ชม 

วงจรชวีติของโสม พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีท่ีส่ดุและราคาถูกกวา่ไทยถงึ 2 เทา่ เพือ่น าไปบ ารุง

ร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่ท่านรักและนับถือ  จากนั้นน าท่านสู ่

Cosmetic Shop ศนูยร์วมเครื่องส าอางคช์ือ่ดังของเกาหล ีมากมาย

หลายแบรนดด์ัง อาท ิเชน่ W.S.Nature,Rojukiss, Misshaเป็นตน้  น า

ท่านชม ศูนยส์มุนไพรเกาหล  ีใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้เลอืกชม สมุนไพร

ฮอตเกนามูของเกาหลี ที่น ามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณ

รักษาโรค และบ ารุงร่างกาย  จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่

หา้ง Duty Free  จากนัน้ใหท้่านชอ้ปป้ิงตามอัธยาศัย ณ ตลาดเมยีงดง แหล่งรวมวัยรุ่นย่านสยามสแควร์

โดยเฉพาะอยา่งยิง่ เป็นแหลง่รวมเครือ่งส าอางคช์ือ่ดงั อาท ิEtude, Skinfood, The FaceShop, Misshaเป็นตน้ 

เย็น อสิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั 

  น าทา่นเดนิทางเขา้สูท่ีพั่ก Galaxy Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 3 ดาว 

Day 6 

พระราชวงัชางดอ๊กคงุ - หมูบ่า้นบกุชนฮนันก - น า้มนัสนเข็มแดง - โรงงานพลอยอเมทสิ - ยา่นฮงแด -  

ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต - อนิชอน - กรงุเทพฯ 

 เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู ่พระราชวงัชางด๊อกคุง เป็นพระราชวังหลวงวังทีส่องทีส่รา้งต่อจากพระราชวังคยองบกกุง ในปี ค.ศ.

1405 เป็นพระราชวังทีม่ีความส าคัญอย่างมากต่อกษัตริย์หลายๆ พระองค์ในราชวงศ์โชซอน ทีม่ีสภาพดแีละ
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สมบูรณ์ทีส่ดุใน 5 พระราชวังหลวงทัง้หมดทีย่ังคงเก็บรักษาไว  ้  จากนัน้น าท่าน หมู่บา้นบุกชนฮนันก ถอืเป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วอกีแหง่หนึง่ทีเ่มือ่นักทอ่งเทีย่วไดไ้ปเยอืนแลว้ จะไดพ้บกับบา้นของขนุนางระดับสงูของเกาหลใีน

สมัยกอ่น ภายในหมูบ่า้นมอีาคารแบบดัง้เดมิของเกาหลกีวา่ 100 หลัง พเิศษกวา่ใคร...พรอ้มใหท้า่นสวมชดุฮันบก

ชดุประจ าชาตเิกาหลถีา่ยรูปเป็นทีร่ะลกึ เก ๋ๆ สไตลเ์กาหล ี 

เทีย่ง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคารบรกิารทา่นดว้ยเมน ู“บฟุเฟ่ตบ์าบคีวิสไตล ์   

                       เกาหล”ี 

บา่ย น าทา่นสู ่น า้มนัสนเข็มแดง เป็นการสกดัจากใบสนเข็มแดงบรสิทุธิ ์100% ซึง่สรรพคณุของน ้ามันสนเข็มแดงนัน้ม ี

ประโยชน์อย่างมากมาย ทัง้ชว่ยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันทีอุ่ดตันในเสน้เลอืด ลดระดับน ้าตาลในเลอืด 

ชว่ยขับสารพษิออกจากร่างกายในรูปแบบของเสยี เชน่ เหงือ่ ปัสสาวะ อจุจาระ ชว่ยลา้งสารพษิหรอืดท็ีอกซเ์ลอืด

ใหส้ะอาด เพิม่การไหลเวยีนของเลอืดไดส้ะดวกขึน้ ชว่ยเพิม่ภูมติา้นทานใหก้ับร่างกาย บ ารุงผวิพรรณใหส้ดใสจาก

ภายใน และลดอัตราเสีย่งในการเกดิโรคมะเร็ง  จากนัน้น าท่านสู่ โรงงานพลอยอเมทสิ หรือ พลอยสมี่วง ทีม่ี

ช ือ่เสยีงของประเทศเกาหล ี ซึง่ชาวโสมเชือ่ว่าถา้ไดม้ีพลอยชนิดนี้ตดิตัวไว ้จะท าใหม้โีชคลาภและสิง่ดีๆ  เกดิ

ขึน้กบัชวีติ จากนัน้ใหท้า่นอสิระชอ้ปป้ิง ยา่นฮงแด ย่านมหาวทิยาลัยวัยรุ่นชือ่ดัง  จากนัน้น าทา่นสู ่ทา่อากาศยาน

นานาชาตอินิชอน เพือ่น าทา่นเดนิทางกลับสู ่กรุงเทพฯ  โดยระหวา่งทางน าทา่นชอ้ปป้ิงที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต ซึง่มี

สนิคา้ต่างๆ มากมายใหเ้ลอืกซือ้หาเป็นของฝาก เชน่ กมิจ ิบะหมีก่ ึง่ส าเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีย้ว ลกูอม ผลไม ้

ตามฤดกูาลและของทีร่ะลกึตา่งๆ 

 21.20 น. ออกเดนิทางสู ่กรุงเทพฯ โดยสายการบนิไทย เทีย่วบนิที ่TG657 (บรกิารอาหาร และ น ้าดืม่บนเครือ่ง) 

 01.10 น. เดนิทางถงึ ทา่อากาศยานสวุรรณภูมกิรุงเทพฯ โดยสวัสดภิาพพรอ้มความประทบัใจ 

 

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

 

เกาหล ีพซูาน - เกาะเชจ ู- โซล Special Cherry Blossom  

 โดยสายการบนิไทย 6 วนั 4 คนื 

ก าหนดการเดนิทาง ผูใ้หญพ่กั

หอ้งละ 2 ทา่น 

เด็กมเีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 

ทา่น 

เด็กไมม่เีตยีงพกั

กบัผูใ้หญ ่2 ทา่น 

พกัเดีย่วเพิม่ 

04-09 เมษายน 2561 38,888.- 37,888.- 36,888.- 7,000.- 

 

*** ราคาจอยแลนดไ์มใ่ชต้ ัว๋เครือ่งบนิ 19,900 บาท / ทา่น *** 

*** ราคาเด็กทารก [อายไุมเ่กนิ 2 ขวบ] 10,900 บาท / ทา่น *** 

***ราคาทวัรข์า้งตน้ยงัไมร่วมคา่ทปิไกดท์อ้งถ ิน่และคนขบัรถ 

ทา่นละ 45,000 วอน/ทรปิ/ทา่น หรอื1,500 บาท***(เก็บทปิกอ่นการเดนิทางทีส่นามบนิสวุรรณภูม)ิ 

** โปรแกรมอาจจะมกีารปรบัเปลีย่นตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดกูาล ** 
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การเดนิทางจากประเทศไทยเขา้สูป่ระเทศเกาหลแีละพธิกีารเขา้เมอืง 

เอกสารทีค่วรเตรยีมกอ่นการเดนิทาง เจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลจีะพจิารณาใหเ้ฉพาะนักทอ่งเทีย่วทีม่าทอ่งเทีย่ว

โดยสจุรติเทา่นัน้ทีผ่า่นเขา้เมอืงได ้และพจิารณาจาก  

1. หลกัฐานการท างานประจ าของนักทอ่งเทีย่ว ซึง่สมควรทีน่ าตดิตวัไปแสดงดว้ย เชน่ บตัรพนักงาน นามบตัร จดหมายการ

ท างานภาษาองักฤษ (กรณีเดนิทางคนเดยีว) จดหมายรับรองออกโดยบรษัิทผูจ้ัดคณะ  

2. หลกัฐานการเงนิ ในระหวา่งการทอ่งเทีย่วประเทศเกาหลสีมควรทีจ่ะน าเงนิสดตดิตัวไปดว้ยประมาณ  300 เหรยีญสหรัฐ หรอื

ประมาณ 300,000 วอน ส าหรับการเดนิทาง 2   วนั (หากไม่มบีตัรเครดติคารด์) หากมบีตัรเครดติตา่งประเทศ เชน่ Visa 

Card, American Express, Dinners Club หรอื Master Card ตอ้งน าตดิตัวไปดว้ยหรอืหลักฐานการเงนิอืน่ใดทีจ่ะแสดงให ้

เจา้หนา้ทีท่ราบวา่ทา่นคอืนักทอ่งเทีย่ว 

3. ใบรับรองสถานศกึษาหากทา่นยังอยูใ่นระหวา่งการศกึษาหรอืบตัรนักศกึษาและควรเดนิทางกบัผูป้กครอง เชน่ บดิา มารดา 

ป้า นา้ อา ทีม่นีามสกลุเดยีวกนั 

4. หากเป็นพาสปอรต์ใหม ่ควรน าพาสปอรต์เกา่เย็บเลม่คูก่ับพาสปอรต์ใหมห่รอืน าตดิตัวไปดว้ย   

5. การแตง่กายสขุภาพและแลดเูป็นนักทอ่งเทีย่ว ไมค่วรสวมใสร่องเทา้แตะ 

 

อตัราบรกิารนีร้วม 

1. คา่บตัรโดยสารชัน้ทศันาจรไป – กลบั (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบนิและภาษีน ้ามันไวเ้รยีบรอ้ยแลว้ 

2. คา่ทีพั่ก 4 คนื หอ้งละ 2 - 3 ทา่น 

3. คา่เขา้ชมสถานทีต่ามรายการระบุ 

4. หัวหนา้ทัวรห์รอืมัคคเุทศกท์อ้งถิน่ผูช้ านาญเสน้ทางดแูลตลอดการเดนิทาง 

5. ประกนัอบุัตเิหตวุงเงนิทา่นละ200,000 บาท  เสยีชวีติ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

6. สมัภาระน ้าหนักไมเ่กนิทา่นละ 30 กก. (ไฟลร์ะหวา่งประเทศ) 

 

อตัราบรกิารนีไ้มร่วม 

1. คา่ท าหนังสอืเดนิทางไทย 

2. คา่ใชจ้่ายสว่นตัว อาท ิคา่อาหาร - เครือ่งดืม่ นอกเหนอืจากรายการ คา่ซกัรดี คา่โทรศพัท ์เป็นตน้ 

3. คา่น ้าหนักของกระเป๋าเดนิทางในกรณีทีเ่กนิกวา่สายการบนิก าหนด 30 กโิลกรัม 

4. วซีา่เขา้ประเทศเกาหล ีในกรณีทีผู่เ้ดนิทางถอืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว หรอื ประเทศทีท่ีต่อ้งท าวซีา่เขา้ประเสาธารณรัฐ

เกาหลใีต ้คา่ธรรมเนยีมการยืน่วซีา่ทา่นละ 1,400 บาท ส าหรับผูท้ีถ่อืหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว จะตอ้งท าเรือ่งแจง้ เขา้-ออก 

หรอื Re-Entry ดว้ยตนเองเทา่นัน้กอ่นการสง่เอกสารยืน่วซีา่ 

5. คา่ทปิไกดแ์ละคนขบัรถประมาณ 45,000 วอน ตอ่ทา่นตอ่ทรปิ หรอื 1,500 บาท/ทา่น/ทรปิ 

6. ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 
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การส ารองทีน่ ัง่ 

1. กรุณาส ารองทีน่ั่ง+ช าระเงนิมัดจ าทา่นละ 10,000 บาท พรอ้มแจง้ชือ่+สกลุ เป็นภาษาองักฤษตามหนังสอืเดนิทาง 

2. คา่ทัวรส์ว่นทีเ่หลอื ช าระทัง้หมดกอ่นการเดนิทาง 30 วนั 

3. เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิ 

1. ส าหรับผูโ้ดยสารทีไ่ม่ไดถ้อืหนังสอืเดนิทางไทย และทางบรษัิทฯเป็นผูย้ืน่วซีา่ให ้เมือ่ผลวซีา่ผา่นแลว้มกีารยกเลกิการ

เดนิทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่มัดจ าทัง้หมด 

2. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 15-45 วนัเก็บเงนิมัดจ าทัง้หมด 

3. ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 7-14 วนัเก็บคา่ใชจ้่าย 80% ของราคาทัวร ์ตอ่ทา่น 

4. ยกเลกิการเดนิทางนอ้ยกวา่ 1-7 วนั เก็บคา่ใชจ้า่ยทัง้หมด 100% ของราคาทัวร ์

5. ยกเลกิการเดนิทางในวนัเดนิทาง,ถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืงทัง้จากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลใีต ้ไมม่กีาร

คนืเงนิทัง้หมดไม่วา่กรณีใดๆทัง้ส ิน้ในกรณีเจ็บป่วย จนไมส่ามารถเดนิทางได ้จะตอ้งมใีบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาล

รับรอง ทางบรษัิทฯ จะท าการเลือ่นการเดนิทางของทา่นไปยังคณะตอ่ไป แตท่ัง้นี้ทา่นจะตอ้งเสยีคา่ใชจ้า่ยทีไ่มส่ามารถเรยีก

คนืไดค้อืคา่ธรรมเนยีมในการมัดจ าตั๋วทา่นละ 10,000 บาทและคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ 

6. ยกเวน้กรุ๊ปทีเ่ดนิทางชว่งวนัหยุดหรอืเทศกาลทีต่อ้งการันตมีัดจ ากับสายการบนิหรอืคา่มัดจ าทีพั่กโดยตรงหรอืโดยการผา่น

ตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศและไม่อาจขอคนืเงนิได ้รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Extra Flight และ Charter Flight จะ

ไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่ทวัรท์ัง้หมดไมว่า่ยกเลกิดว้ยกรณีใดๆ 

7. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้กรุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอื เขา้ประเทศทีร่ะบไุวใ้นรายการ

เดนิทาง บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่ทัวรไ์ม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 
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**ส าคัญ!! บรษัิท ท าธรุกจิเพือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ ไม่สนับสนุนใหล้กูคา้เดนิทางเขา้ประเทศเกาหลใีตโ้ดยผดิกฎหมาย

และในขัน้ตอนการผ่านการตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ไทยและเกาหลใีต ้ขึน้อยู่กบัการพจิารณาของเจา้หนา้ทีเ่ทา่นัน้ ลกูคา้ทกุ

ทา่นตอ้งผา่นการตรวจคนเขา้เมอืงดว้ยตวัของทา่นเอง ทางมัคคเุทศกไ์ม่สามารถใหค้วามชว่ยเหลอืใดๆไดท้ัง้ส ิน้** 

8. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกบัคณะแลว้ ถา้ทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไมเ่ดนิทาง พรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิารและเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

 

เง ือ่นไขการเดนิทาง 

1. บรษัิทฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลงรายละเอยีดบางประการในทัวรน์ี ้เมือ่เกดิเหตสุดุวสิยัจนไมอ่าจแกไ้ขได ้

2. บรษัิทฯ ไม่รับผดิชอบคา่เสยีหายในเหตกุารณ์ทีเ่กดิจากสายการบนิ ภัยธรรมชาต ิปฏวิัตแิละอืน่ๆทีอ่ยู่นอกเหนือการควบคุม

ของทางบรษัิทฯหรอืคา่ใชจ้่ายเพิม่เตมิทีเ่กดิขึน้ทางตรงหรอืทางออ้ม เชน่ การเจ็บป่วย, การถูกท ารา้ย, การสญูหาย, ความ

ลา่ชา้ หรอืจากอบุตัเิหตตุา่งๆ 

3. หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเทีย่วจะสิน้สดุลง ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าท่านสละสทิธิแ์ละจะไม่รับผดิชอบคนืค่าบรกิารที่

ทา่นไดช้ าระไวแ้ลว้ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้ 

4. บรษัิทฯ จะไม่รับผดิชอบตอ่การหา้มออกนอกประเทศ หรือ หา้มเขา้ประเทศ อันเนื่องมาจากมสี ิง่ผดิกฎหมาย หรือเอกสาร

เดนิทางไมถ่กูตอ้ง หรอื การถกูปฏเิสธในกรณีอืน่ๆ 

5. รายการนีเ้ป็นเพยีงขอ้เสนอทีต่อ้งไดรั้บการยนืยันจากบรษัิทฯ อกีครัง้หนึง่ หลงัจากไดส้ ารองทีน่ั่งบนเครือ่ง และโรงแรมทีพั่ก

ในตา่งประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย แตอ่ยา่งไรก็ตามรายการนี้อาจเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

6. ราคานี้คดิตามราคาตั๋วเครือ่งบนิในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบนิปรับสงูขึน้ บรษัิทฯ สงวนสทิธิท์ีจ่ะปรับราคาตั๋วเครือ่งบนิ

ตามสถานการณ์ดงักลา่ว 

7. กรณีเกดิความผดิพลาดจากตัวแทน หรอื หน่วยงานทีเ่กีย่วขอ้ง จนมกีารยกเลกิ ลา่ชา้ เปลีย่นแปลง การบรกิารจากสายการ

บนิบรษัิทฯขนสง่ หรอื หน่วยงานทีใ่หบ้รกิาร บรษัิทฯจะด าเนนิโดยสดุความสามารถทีจ่ะจัดบรกิารทัวรอ์ืน่ทดแทนให ้แตจ่ะ

ไมค่นืเงนิใหส้ าหรับคา่บรกิารนัน้ๆ 

8. มัคคเุทศก ์พนักงาน และตวัแทนของบรษัิทฯ ไมม่สีทิธิใ์นการใหค้ าสญัญาใดๆ ทัง้ส ิน้แทนบรษัิทฯ นอกจากมเีอกสารลงนาม

โดยผูม้อี านาจของบรษัิทฯ ก ากบัเทา่นัน้ 

9. หากไม่สามารถไปเทีย่วในสถานทีท่ีร่ะบใุนโปรแกรมได ้อันเนื่องมาจากธรรมชาต ิความลา่ชา้ และความผดิพลาดจากทาง

สายการบนิ จะไม่มกีารคนืเงนิใดๆทัง้ส ิน้ แตท่ัง้นี้ทางบรษัิทฯจะจัดหารายการเทีย่วสถานทีอ่ืน่ๆมาให ้โดยขอสงวนสทิธิก์าร

จัดหานีโ้ดยไมแ่จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  

10. กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีป่ระเทศไทย และในตา่งประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรือเขา้ประเทศทีบ่รษัิทระบุใน

รายการเดนิทาง  บรษัิทของสงวนสทิธไ์มค่นืคา่บรกิารไม่วา่กรณีใด ๆทัง้ส ิน้ 

11. บรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคก์ารเดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่วเกาหลเีทา่นัน้ 

12. เทีย่วบนิ และรายการทอ่งเทีย่วอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

13. เมือ่ท่านตกลงช าระเงนิคา่บรกิารไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืว่าทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

และขอ้ตกลงตา่ง ๆ ทีไ่ดร้ะบไุวท้ัง้หมดนีแ้ลว้ 

14. โรงแรมทีพั่กในประเทศเกาหลมีมีาตรฐานการก าหนดดาวและประเภทของทีพั่กแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมทีพั่ก

ทางบริษัทฯขอสงวนสทิธิใ์นการจัดหาโรงแรมโดยอา้งองิตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลตีามทีร่ะบุในรายการ
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ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ โรงแรมทีป่ระเทศเกาหลโีดยสว่นใหญ่จะเป็นแบบหอ้งพักคู ่(Twin หรือDouble) ในกรณีทีท่่านมคีวาม

ประสงคจ์ะพักแบบ3ทา่นขึน้อยูก่บัขอ้จ ากดัของหอ้งพักและการวางรูปแบบของหอ้งพักของแตล่ะโรงแรม ซึง่มคีวามแตกตา่ง

กันอาจจะท าใหท้่านไม่ไดห้อ้งพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียงไดต้ามที่ตอ้งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มี

เครือ่งปรับอากาศเนือ่งจากประเทศเกาหลอียูใ่นแถบทีม่อีณุหภมูติ า่เครือ่งปรับอากาศทีม่จีะใหบ้รกิารในชว่งฤดรูอ้นเทา่นัน้ 

15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สนิส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสยีหายสูญหายล่าชา้ หรือ

อบุตัเิหตตุา่งๆ ใดๆทัง้ส ิน้ 

16. เมือ่ทา่นออกเดนิทางไปกับคณะแลว้ หากทา่นงดการใชบ้รกิารรายการใดรายการหนึง่ หรอืไม่เดนิทางพรอ้มคณะถอืวา่ทา่น

สละสทิธิ ์ไม่อาจเรยีกรอ้งคา่บรกิาร และเงนิมัดจ าคนื ไม่วา่กรณีใดๆ ทัง้ส ิน้และถา้ทา่นตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวรเ์พือ่

ทอ่งเทีย่วเอง โดยไมล่งรา้นศนูยโ์สม, ศนูยส์มนุไพร, รา้นน ้ามันสน, ศนูยเ์ครือ่งส าอาง และรา้นพลอยอะเมทสิ ทางบรษัิทจะ

เรยีกเก็บคา่ใชจ้า่ยทีเ่กดิขึน้จากทา่นเป็นจ านวนเงนิ 300 USD ตอ่ทา่น 

17. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิร์าคานี้เฉพาะนักทอ่งเทีย่วชาวไทยและทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เทา่นัน้ กรณีตอ้งการ

ตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบรษัิทอกีครัง้หากเป็นนักท่องเทีย่วชาวต่างชาต ิหรือ พระสงฆ ์เก็บค่าใชจ้่ายเพิม่ ท่านละ 

4,000 บาท 

18. ในระหว่างท่องเทีย่วจะมชีา่งภาพมาถ่ายรูปและชว่ยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และในวันสดุทา้ยของการ

เดนิทางชา่งภาพจะน าภาพถา่ยมาจ าหน่ายหากวา่ทา่นใดสนใจสามารถซือ้ไดแ้ตถ่า้ทา่นใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ทัง้นี้ข ึน้อยู่กับ

ความพงึพอใจของทา่น ทางบรษัิททัวร์ไม่มกีารบังคับใหซ้ือ้แต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหนา้เพื่อใหผุ้เ้ดนิทางได ้

รับทราบ 

19. ในกรณีทีล่กูคา้ตอ้งออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯกอ่นทกุครัง้มเิชน่นัน้ทางบรษัิทฯจะไม่

รับผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆทัง้ส ิน้ 


