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วนั โปรแกรมการเดินทาง เช้า กลางวนั เยน็ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรงุเทพฯ –สนามบินคิมแฮเมืองพซูาน X X X - 

2 

สนามบินคิมแฮ – อทุยานแห่งชาติพลักงซาน 

-83 Tower-สวนสนุก E-World –ตลาดโซมุน-
ถนนไส้ย่างอนัจิรงั 

โรงแรม 
บะหมี่ลอย

ฟ้า 
BBQ 

CRISTAL HOTE 
หรือเทียบเท่า 

3 

คริสตจกัรคาทอลิกเยซนั-ตามรอยHometown 
Cha ChaCha-โพฮงัสเปซวอลก์” สกายวอรค์-
วดัแฮดงยงกงุซา-ดิวต้ีฟรี 

โรงแรม พลุโกกี 
พีบิมบั
บ 

HILL SIDE HOTEL 
หรือเทียบเท่า 
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4 
สกายแคปซูล -HERB CENTER - 

หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน-

ออยุคโดสกายวอรค์-คาเฟ่Rendèjá-Vous 

โรงแรม ไก่ตุ๋นโสม X 
HILL SIDE HOTEL 

หรือเทียบเท่า 

5 
ศนูยโ์สม– Jeonpo Café Street -
ซมัยอนอนัเดอรก์ราวน์– กรงุเทพฯ 

โรงแรม X X  

 

 

วนัแรก  สนามบินสุวรรณภมิู - เกาหลีใต้ 

20.30 พรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมิู อาคารผูโ้ดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4  
สายการบินแอรป์ูซาน ลงประตูทางเขา้หมายเลข 8-9 

23.10  บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณะรฐัเกาหลโีดยสายการบินแอรป์ซูาน เทีย่วบนิที ่BX726 

วนัท่ีสอง สนามบินคิมแฮ – อทุยานแห่งชาติพลักงซาน - 83 Tower-สวนสนุก E-World - ตลาดโซมุน 

06.20 เดนิทางถงึ สนามบินคิมแฮ เมอืงพซูาน ประเทศเกาหลใีต ้(เวลาเกาหลเีรว็กว่าไทย 2 ช.ม.)  
น าท่านผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืง 
และศุลกากรเมื่อผ่านเขา้ประเทศเกาหลแีลว้น าท่านตรวจโควดิแบบ 
RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฎระเบยีบการเขา้ประเทศ ทีส่นามบนินานาชาตกิมิแฮ 
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 น าท่านเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติพลักงซาน (PALGONGSAN NATURAL PARK) 
ภูเขาพลักงซานเป็นภูเขาศกัดิส์ทิธิม์ลีกัษณะคลา้ยกบัรูปร่างของพระพุทธรูปสามองคเ์ป็นหน่ึงในสถานที่
มชีื่อเสยีงของเมอืงแดกูระยะทางประมาณ1.2 กโิลเมตร ใหทุ้กท่านขึ้นเคเบ้ิลคารส์ู่ยอดเขา 
ดา้นบนคุณจะเหน็ยอดเขาสลบัซบัซอ้นหลายลูกทีเ่กดิจากการก่อตวัของหนิแกรนิตรวมตวักบัพรรณไมน้
านาชนิดกลายเป็นววิทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยเฉพาะอย่างยิง่ในช่วงฤดใูบไมเ้ปลีย่นสี 

 
 
 
 
 
 
 
 
กลางวนั  พิเศษ เมนูบะหม่ีลอยฟ้าท่ีทุกคนต้องล้ิมลองพร้อมชมวิวทิวทศัน์ของเขาพลักองซาน 

น าท่านเดนิทางสู ่83 Tower 
หอคอยชมววิทีส่งูทีสุ่ดและเป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงแทกูหอคอยแห่งนี้ตัง้อยู่บนเนินเด่นสงา่มองเหน็แต่ไก
ลดา้นบนเป็นจุดชมววิทีด่ทีีสุ่ดของเมอืงสามารถมองเหน็ทศันียภาพของเมอืงแทกูแห่งนี้โดยรอบแบบ 

360 องศา**รวมค่าขึ้นลิฟท์ แลว้  
จากนัน้ใหทุ้กท่านสู่ สวนสนุกE-World 
นบัเป็นสวนสนุกประจ าเมอืงแทกูและเป็นสวนสนุกทีใ่หญ่เป็นล าดบัทีส่ามของประเทศเกาหลใีตเ้ครื่องเล่
นทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดคอืสกายจัม้อกีทัง้เครื่องเล่นสุดมนัสอ์าทริถไฟเหาะ,Ballon Race ,Water Fall 
Plaza 
และอื่นๆและยงัมเีทศกาลดอกไมต้ามฤดกูาลใหทุ้กท่านไดเ้ลอืกมุมถ่ายภาพเพือ่นเกบ็เป็นทีร่ะลกึอกีดว้ย 
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จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ ตลาดโซมุน (เดมิชื่อตลาด Daegu-Keun) ของDaegu 
หนึ่งในสามตลาดหลกัในช่วงราชวงศโ์ชซอนมนัตัง้อยู่เพยีง 300 

เมตรจากประตูฝัง่ตะวนัตกของเมอืงและไดร้บัการขนานนามว่าเซมุนซจีาง (ตลาดประตูตะวนัตก) 
แมว้่าตลาดจะเตบิโตจากขนาดทีเ่ลก็แต่ชื่อของตรอกซอกซอยเช่นHongdukkaejeon 
และDakjeonยงัคงไม่เปลีย่นแปลงความพเิศษของตลาดเซมุนในปัจจุบนัประกอบดว้ยรายการทีเ่กี่ยวกบัเ
นื้อผา้เช่นผา้ไหมซาตนิผา้ลนิินผา้ฝ้ายสนิคา้ถกัและเสือ้ผา้อย่างไรกต็ามผูเ้ขา้ชมตลาดจะไดพ้บกบังานฝี
มอืทีค่ดัสรรผลติภณัฑเ์งนิและอาหารทะเลแหง้  
ถนนไส้ย่างอนัจิรงั" ANJIRANG GOPCHANG STREEเป็นถนนความยาวถนนประมาณ 500 

เมตร โดยตลอดสองขา้งทางจะเตม็ไปดว้ยรา้นใสย้่างกว่า 51 รา้น 

ซึง่ใสย้่างเป็นของดขีึน้ชื่อของเมอืงแทกู 
 
ค า่  ให้ท่านได้ล้ิมลองเมนู BBQ BUFFETเมนูไส้ย่างอนัเลื่องลือ 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ณ CRISTAL HOTELหรือเทียบเท่า 
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วนัท่ีสาม คริสตจกัรคาทอลิกเยซนั - ตามรอยHometown Cha ChaCha - โพฮงัสเปซวอลก์” สกายวอรค์ –
วดัแฮดงยงกงุซา - ดิวต้ีฟรี 

เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
จากนัน้น าท่านเขา้ชม คริสตจกัรคาทอลิกเยซนั หรอื OUR LADY OF LOURDES CATHEDRAL 

ครสิตจกัรคาทอลกิแห่งนี้เดมิทเีป็นบา้นของชาวเกาหลทีีถู่กสรา้งในรปูแบบตะวนัตกอาคารถูกสรา้งขึน้ด้
วยไมเ้ป็นครัง้แรกในเกาหลใีนปี 1886 

แต่ถูกไฟไหมภ้ายในปีถดัไปและถูกสรา้งใหม่ทัง้หมดเป็นอาคารแห่งเดยีวในแทกูทีย่งัคงรกัษาลกัษณะที่
ปรากฏในช่วงตน้ศตวรรษที่ 20 

ทีน่ี่เรยีกอกีชื่อว่าอาสนวหิารแม่พระแห่งลูรด์หรอืเรยีกง่ายๆว่าอาสนวหิารแดทท าหน้าทีเ่ป็นส านกังานให
ญ่ของอคัรสงัฆมณฑลแห่งแทกู 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

กลางวนั   บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู พลุโกกี 
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น าทุกท่านเดนิทางสู่ เมืองโพฮงั พาท่านไปตามรอยซรียีจุ์ดถ่ายท าหลกัของเรื่อง Hometown Cha 
ChaChaทีต่ลาดชองฮาวถิชีวีติของชาวบา้นเมอืงโพฮงัซึ่งทีต่ลาดจะมรีา้นขายอุปกรณ์ตกปลารา้นอาหาร
รา้นซุปเปอรโ์พราอนุสาวรยีป์ลาหมกึและรา้นกาแฟซึง่ใครไดด้เูรื่องนี้กจ็ะจ าฉากเหล่านี้ทีเ่หน็ในซรียีไ์ดแ้
น่นอนปัจจุบนักจ็ะมนีกัท่องเทีย่วแวะเวยีนมาถ่ายรปูเชคอนิตามรอยพระนางในเรื่องกนัมากมายพาท่าน
ชม วิวชายทะเลวอลโพ ชายหาดทีพ่ระเอกนางเอกเจอกนัครัง้แรกในเรื่องHometown Cha 
ChaChaเป็นอกีหนึ่งฉากสถานทีถ่่ายท าและเป็นจุดทีห่ลายๆคนตอ้งมาตามรอยมาถ่ายรปูกบัพระจนัทรเ์สี้
ยวและยงัสามารถเดนิเล่นสูดอากาศบรสิุทธร์มิชายทะเลไดอ้กีดว้ยพาท่านเทีย่วชม 

สะพานรปูสมอเรืออิการีโพฮงัทีท่อดออกไปกลางทะเลเป็นจุดชมววิยอดฮติทีใ่ครมาเทีย่วโพฮงัตอ้งแวะ
มาเชคอนิสะพานน้ีมรีูปร่างทีเ่ป็นเอกลกัษณ์ของเมอืงนี้ซึง่อาชพีหลกัจะเป็นอาชพีประมงน ้าทะเลสฟ้ีาสว
ยและใสมากตวัสะพานเป็นไมม้ปีระภาคารดแีดงสดอยู่ตรงกลางถ่ายรูปตดักบัสทีอ้งฟ้าสวยงามมากๆท่า
นจะไดเ้หน็ววิทัง้ซ้ายขวาและกลางทะเลหรอืจะลงไปเดนิเล่นตรงชายหาดกไ็ดอ้กีดว้ยพาท่านมาเชคอนิถ่
ายรูป คลินิกหมอฟันของคณุหมอยุน นางเอกในเรื่องHometown Cha 
ChaChaเป็นโลเคชัน่ในการถ่ายซรียีเ์รื่องนี้นัน่เองซึง่คลนีิคหนัหน้าออกทะเลทีม่วีวิทะเลทีส่วยมากๆเงยีบ
สงบถอืว่าเป็นคลนีิคในฝันของหมอหลายๆคนเลยทเีดยีว 
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น าท่านเดนิทางไปยงั“โพฮงัสเปซวอลก์” สกายวอรค์ 

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในประเทศแลนด์มารก์ใหม่ของเมอืงโพฮงัตัง้อยู่ในสวนฮวานโฮ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
พาทุกท่านเดนิทางสูเ่มอืงปูซาน วดัแฮดงยงกงุซา 
ตัง้อยู่บนชายฝัง่ตะวนัออกเฉียงเหนือของเมอืงปูซานเป็นวดัทีส่รา้งบนเหล่าโขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกต่าง
ไปจากวดัสว่นใหญ่ซึง่มกัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขาวดัแห่งนี้ก่อตัง้โดยพระผูย้ิง่ใหญ่ซึง่มนีามว่าพระนาองซูโ
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ดซาซึง่เป็นทีป่รกึษาของกษตัรยิค์งมนิวงัแห่งโครยอเมื่อทุกท่านเดนิเทา้เขา้สูว่ดัแห่งนี้จากประตูซุ้มมงักร
สทีองอร่ามเดนิผ่านอุโมงคข์นาดเลก็ไปสูบ่นัไดหนิ108 
ขัน้และโคมไฟหนิซึง่เป็นจุดส าหรบัชมววิและความงดงามของทอ้งทะเลสฟ้ีาครามก่อนจะเดนิต่อลงไปสูบ่
รเิวณซึง่เป็นทีป่ระดษิฐานของพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิอ์งคส์ดี าซึง่ตัง้ตระหงา่นอยู่บนโขดหนิและมทีอ้งทะเล
กวา้งเป็นฉากหลงัและเมื่อคุณเดนิไปตามสะพานทีท่อดยาว 

พาทุกท่านเดนิทางสูดิ่วต้ีฟรีปซูาน 

เป็นรา้นคา้ปลอดภาษชีัน้น าระดบัโลกและสถานทีส่ าหรบัการชอ้ปป้ิงทีม่กีารบรกิารแบบครบวงจรภายใน
มรีา้นบูตกิแบรนดช์ัน้น ากว่า50รา้นคา้และสนิคา้ปลอดภาษมีสีนิคา้หลากหลายประเภทใหไ้ดเ้ลอืกซือ้เลอื
กหาไดแ้ก่น ้าหอม, เครื่องส าอาง, สนิคา้แฟชัน่, แว่นตา, แว่นตากนัแดด, เครื่องใชไ้ฟฟ้า, ผา้ปทูีน่อน, 
ยาสบู, นาฬกิาและอื่นๆอกีมากมาย 

 

ค า่ บริการอาหารค า่ ณ ภตัตาคารเมนู พีบิมบบั 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี  สกายแคปซูล - HERB CENTER – หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน – ออยุคโดสกายวอรค์ - 

Rendèjá-Vous 
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
พาท่านสมัผสัประสบการณ์ใหม่กบัการนัง่ สกายแคปซูล 

บนรางรถไฟลอยฟ้าเลยีบทะเลแฮอุนแดเมอืงท่าอนัดบั1ของประเทศเกาหลใีตต้วัแคปซูลหนึ่งคนัจะนัง่ได ้

4ท่านแต่ละแคปซูลกจ็ะมสีสีนัสดใสน ้าเงนิแดงเหลอืงเขยีวแล่นสลบัๆกนัไปสสีวยตดักบัทอ้งฟ้าแล่นคู่ขน
านกบัรถไฟชมทะเลดา้นล่างระหว่างนัง่ในแคปซูลท่านจะไดช้มววิเมอืงปซูานไดท้ัง้ซ้ายและขวาแคปซูลจ



 

โปรแกรมทวัรเ์กาหล ีKOREA TRENDY DAEGU BUSAN (BX) 5วนั 3คนื - รหสัทวัร ์K1022428 

ะแล่นชา้ๆใหเ้ราไปชื่นชมความงามของววิทะเลและววิตวัเมอืงถอืว่าเป็นทีเ่ทีย่วเปิดใหม่ล่าสุดทีน่่าไปเทีย่
วมากๆเลยทเีดยีว 
จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั HERB CENTER สมุนไพรทีม่ชีื่อเสยีงของประเทศเกาหลใีต้Red Pine Oil 
หรอืน ้ามนัสนเขม็แดงตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอนทีถู่กบนัทกึไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษรปัจจุ
บนัไดน้ ามาสกดัดว้ยวธิทีีท่นัสมยัดงึสรรพคุณทีด่ทีีสุ่ดออกมาในรปูแบบทีท่านไดง้า่ยและบ ารุงสุขภาพได้
ดทีีสุ่ดน ้ามนัสนเขม็แดงมสีรรพคุณช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลอืดเคลยีร์หลอดเลอืดทีอุ่ดตั
นลดคลอเลสเตอรอลความดนัเบาหวานป้องกนัเสน้เลอืดตบีแตกตนัอกีทัง้ยงัช่วยใหก้ารผ่อนคลายหลบัส

นิทมากขึน้ผวิพรรณดมูสีุขภาพดรีบัประทานเป็นประจ าร่างกายแขง็แรงขึน้ตามล าดบั 
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พาทุกท่านเดนิทางสู ่หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (GAMCHEON CULTURE 
VILLAGE )เป็นหมู่บา้นทีเ่กดิจากการตัง้รกรากยา้ยถิน่ฐานของชาวเกาหลซีึง่หนีภยัจากสงครามเกาหลใี
นระหว่างปีค.ศ. 1950 -1953 

และอาศยัอยู่จนถงึปัจจุบนัดว้ยลกัษณะการสรา้งบา้นเรอืนผ่านถนนทุกสายทีเ่รยีงรายไปตามแนวภูเขาจ
นเป็นขัน้บนัไดทีเ่ป็นระเบยีบและดสูวยงามแปลกตาไปกบัสสีนัทีส่ลบัไปมาของตวับา้นและหลงัคาจงึกลา
ยเป็นเอกลกัษณ์ส าคญัของหมู่บา้นแห่งนี้จนไดร้บัฉายาว่า“มาชปิูกชแูห่งปูซาน” (Machu Picchu of 
Busan) ในปีค.ศ. 2015 

นอกเหนือไปจากความสวยงามแปลกตาของหมู่บา้นแห่งนี้แลว้ภายในหมู่บา้นยงัมสีถานทีแ่ละสิง่อ านวย
ความสะดวกซึง่ท าใหคุ้ณเพลดิเพลนิไปกบัการเดนิท่องเทีย่วภายในหมู่บา้นไดแ้ก่พพิธิภณัฑข์นาดเลก็, 
รา้นศลิปะ, รา้นขายของทีร่ะลกึ, คาเฟ่, รา้นกาแฟ, รา้นอาหารหลากหลายประเภทและอื่นๆอกีมากมาย 
น าท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื่องส าอางแบรนดด์งัเกาหลี จากนัน้น าท่าน RED PINE เป็น 
ผลติภณัฑ ์ทีส่กดัจากน ้ามนัสน ทีม่สีรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมนั 

ช่วยควบคุมอาหารและรกัษาสมดุลในร่างกายพาทุกท่านเดนิทางสูส่ะลอยฟ้า ออยุคโดสกายวอรค์ 

(ORYUKDO 
SKYWALK)ซึ่งเป็นทางเดนิกระจกทีส่รา้งจากหน้าผาแบ่งกลางระหว่างทะเลดา้นตะวนัออกและดา้นตะวั
นตกยื่นออกไปในทะเลเป็นความยาว35 
เมตรโดยกระจกทีน่ ามาท านัน้เป็นกระจกทีเ่คลอืบสารกนักระสุนความหนา50 mm 
เป็นจุดชมววิทะเลทีส่วยทีสุ่ดในปูซาน 

 
กลางวนั บริการอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู  ไก่ตุ๋นโสม 
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จากนัน้พาทุกท่านสู่  Haeundae ซึง่เป็นชายหาดทีม่ชีื่อเสยีงมากทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต้ 
และเป็นหาดทีน่ิยมของนกัท่องเทีย่วทัง้ชาวเกาหลแีละต่างชาตมิากๆ แวะถ่ายรปูสุดชคิ ที ่Rendèjá-
Vous คอืคาเฟ่ทีเ่หน็ทัง้ววิทัง้หาดเพราะสถานทีต่กแต่งดว้ยกระจกใสตลอดแนวตกึท าใหเ้หน็ววิกวา้ง  

  อิสระอาหารเยน็ 

น าท่านเข้าสู่โรงแรมท่ีพกั ณ HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 
 

วนัท่ีห้า   ศนูยโ์สม - Jeonpo Café Street – ซมัยอนอนัเดอรก์ราวน์ - กรงุเทพ ฯ  
เช้า   รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

น าท่านสู่ ศนูยโ์สม ในบรรดาสมุนไพรทัง้หมดในเกาหล ี โสม จดัเป็นสมุนไพรทีค่นนิยมใชก้นัมากทีสุ่ด 
เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรกัษาโรคไดส้ารพดัโรควงจรการเกบ็เกี่ยวโสมใชเ้วลาตัง้แต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี 

ถอืไดว้่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ในสมยัโบราณโสมถอืเป็นของล ้าคา้ยิง่กว่าทอง 
โสมเกาหลจีงึจดัว่าเป็นสนิคา้ทีม่คีุณภาพและไดม้าตรฐานสากล ชมวงจรชวีติของโสม 

พรอ้มเลอืกซือ้โสมคุณภาพดซีึง่รฐับาลรบัรอง ใชบ้ ารุงร่างกายทัง้ยงัเป็นของฝาก 

ซึง่โสมทีน่ี้มรีาคาถูกกว่าเมอืงไทย 2 เท่า 
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Jeonpo Café Street ถนนสายคาเฟ่จอนโพสถานทีสุ่ดฮอตทีไ่ดก้ารยอมรบัจากThe New York Times 

น าท่านชอ้ปป้ิงณซมัยอนอนัเดอรก์ราวน์ชอ้ปป้ิงเซน็เตอรS์EOMYEON UNDERGROUND 
SHOPPING CENTER  เป็นย่านชอ้ปป้ิงราคาถูกทีอ่ยู่ในสถานีรถไฟใตด้นิ 
ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้หลากหลายสนิคา้เสือ้ผา้เครื่องส าอาง 

18.00  เดนิทางกลบัสูก่รุงเทพโดยสายการแอรป์ซูาน เทีย่วบนิที ่BX725  
21.40  เดนิทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมโิดยสวสัดภีาพ  

 
 

หมายเหตุ  โปรแกรมการเดินทางอาจเปลีย่นแปลงตามความเหมาะสม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ในการปรับเปลีย่นราคา 
หากมีการปรับขึน้ของภาษีน ้ามันของสายบินหรือการเปลี่ยนแปลงกฎการเข้าประเทศท่ีมีค่าใช้จ่ายเพิม่เติม 

*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง*** 
อตัราค่าบริการ 

ผู้ใหญ่ พกัห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 
ราคา/ท่านละ 

16-20 ตุลาคม 2565 25,888.- 

23-27 ตุลาคม 2565 25,888.- 

พกัเดีย่วเพิม่ ท่านละ  6,900.- 
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ราคาทวัรร์วม ราคาทวัรไ์ม่รวม 

1. ค่าตัว๋เครื่องบนิไป-

กลบัตามเสน้ทางทีร่ะบุในรายการชัน้ทศันาจรไป
-กลบัพรอ้มคณะ  
กรณีอยู่ต่อตอ้งเสยีค่าเปลีย่นแปลงตัว๋ 

2. ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าทีพ่กัระบุในรายการพกัหอ้งละ 2 ท่าน  

ตามโรงแรมทีร่ะบุ หรอืเทยีบเท่า 
5. ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 
6. ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี
7. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. 
8. ค่าหวัหน้าทวัรน์ าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการใน

ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัโควทิ(ตามเงือ่นไขประกนั) 

และประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง  
- การชดเชยอุบตัเิหตุสว่นบุคคลกรณี เสยีชวีติ 
สญูเสยี   
อวยัวะสายตาหรอืทุพพลภาพถาวรสิน้เชงิ 
1,000,000 บาท 

-   การรกัษาพยาบาลต่ออุบตัเิหตุแต่ละครัง้ 
500,000   
บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

1. ค่าใชจ่้ายสว่นตวัอาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, 
ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, 
รวมถงึค่าอาหาร 
และเครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ 

กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
2. ค่าทิปคนขบัรถและไกดท้์องถ่ิน ท่านละ 

50,000 วอน 

ต่อท่านตลอดทัง้ทริป(ไม่รวมทิปหวัหน้าทวัรต์า
มความพึงพอใจ) 

3. ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% 
(กรณีออกใบเสรจ็รบัเงนิในนามบรษิทั 

หรอืตอ้งการใบก ากบัภาษ)ี 
4. ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระทีห่นกัเกนิสายการบนิก า

หนด (ปกต ิ23 กก.) 
5. ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ต่างดา้ว 

กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1)พาสปอรต์ 
2)ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3)ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 
4)ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 
5)สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6)รูปถ่ายส ี2 นิ้ว 2 

รปู 

แลว้ทางบรษิทัฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าใหท้่านโด
ยจ่ายค่าบรกิารต่างหาก(ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่าง
ดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-
ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 

6. หลงัไปถงึเกาหลแีลว้ 1 วนั ตรวจ RT-PCR 
7. ค่ากกัตวักรณีตรวจเจอโควดิและค่าใชจ่้ายอื่นๆนอกเ

หนือในรายการทวัร ์
 
เงื่อนไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองครัง้แรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาท หรอืช าระทัง้หมดภายใน 1 วนัหลงัจากวนัจอง  
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2. สว่นทีเ่หลอืช าระก่อนเดนิทาง 15 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด 
ขอสงวนสทิธิใ์นการบอกยกเลกิการเดนิทาง 

3. การจองจะมผีลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งสง่แฟกซ์ หรอื อเีมล ์ใบจองทวัรใ์หเ้จา้หน้าทีฝ่่ายขาย 
พรอ้มกรอกรายชื่อของผูเ้ดนิทางทีส่ะกดตรงตามหนงัสอืเดนิทาง 

 การยกเลิก 
1. การยกเลกิการเดนิทางจะมผีลสมบูรณ์ กต็่อเมื่อไดแ้ฟกซ์ หรอื อเีมล ์การยกเลกิใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขาย  

● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนัท าการขึน้ไป  คนืเงนิทัง้หมด 
● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 15 วนัท าการขึน้ไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
● ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 7 - 14 วนัท าการเกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร ์
● ยกเลกิการเดนิทางน้อยกว่า 1 - 6 วนัท าการ  เกบ็ค่าใชจ่้ายทัง้หมด 100 % ของราคาทวัร ์

2. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จบ็ป่วยหรอืมเีหตุจากร่างกายทีไ่ม่สามารถเดนิทางในช่วงเวลาทีจ่องได้ 
การยกเลกิการเดนิทาจะตอ้งแสดงใบรบัรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้บัเจา้หน้าทีฝ่่ายขายทัง้นี้บรษิทัฯขอสงวนสิ
ทธิพ์จิารณาในการคนืเงนิใหก้บัลูกคา้เป็นกรณีไป  

3. ในกรณีทีเ่จา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั 

บรษิทัขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ 
4. ในกรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด หรอื เทศกาล บรษิทัฯไดม้กีารการนัตมีดัจ า หรอื 

ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบัสายการบนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA 
FLIGHT (เทีย่วบนิพเิศษทีเ่พิม่เขา้มาช่วงวนัหยุด หรอื เทศกาลดงักล่าว) บรษิทัฯ 
ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิค่ามดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหตุ 

1. บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิ ์ยกเลกิการเดนิทาง ในกรณีทีจ่ านวนผูเ้ดนิทาง ต ่ากว่า  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ขึน้ไป 

โดยบรษิทัฯ จะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วนั ก่อนการเดนิทาง  
2. เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม 

โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
3. หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ 

รบัเฉพาะผูม้จุีดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่วเท่านัน้ 
4. ทางบรษิทัฯขอสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบค่าเสยีหายใดๆทัง้สิน้ 

อนัเน่ืองมาจากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมอืง, 
ภยัธรรมชาต ิ(โดยบรษิทัฯจะด าเนินการประสานงานเพื่อใหเ้กดิประโยชน์สงูสุดแก่ลูกคา้) 

5. ทางบรษิทัฯสงวนสทิธไิม่คนืเงนิ ในกรณีทีท่่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เทีย่วบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง 
ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดนิทางแลว้ 
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6. ทางบรษิทัฯสงวนสทิธไิม่รบัผดิชอบใดๆ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื 
เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจากความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 

7. เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯจะถอืว่าท่านไดย้อมรบัในเงือ่นไขขอ้ตกลงต่างๆ
แลว้ ตามทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 

8. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าท่ีมีวตัถปุระสงคเ์พื่อการท่องเท่ียวเท่านัน้    
9. เดก็อายุต า่กว่า 6 ขวบไม่ต้องตรวจPCRและไม่ต้องฉีดวคัซีน 

เดก็อายุ 6 ขวบขึ้นไป ต้องมีผลตรวจPCRและผลฉีดกวคัซีน ครบ 2เขม็ส าหรบัท่านท่ีฉีดวคัซีนเขม็2 
ต้องฉีดมาแล้วไม่เกิน 180 วนั หรือ 6เดือน 

 
 


