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สัมผสัเสนทางใหม...ที่ชวนหลงใหลไปกบัเมือง

ปซูาน – แดก ู

 

 

 

 

 

 

                        
  

  

  

  

  
  

  

  

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ

22:30 น. (หมายเหต:ุเวลาในการนัดหมาย ขึ�นอยูก่บัเที�ยวบนิที�ไดใ้นวันเดนิทาง) คณะพรอ้มกนัที�สนามบนิสวุรรณภมู ิ

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ั�น 4 พบกบัเจา้หนา้ที�ของบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิาร และอํานวย

ความสะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว M ประตทูางเขา้ที� 7สายการบนิ Korean Air (KE)  

01:45 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเที�ยวบนิที� KE662 

วนัที�สอง กมิแฮ (ปซูาน) – หมูบ่า้นวฒันธรรมกมัชอน – ปซูานทาวเวอร ์– ซงโดสกายวอรค์ – เมอืงแดก ู

09:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้ (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วข ึ�น 2 ช ั�วโมง 
เพื�อใหต้รงกบั เวลาทอ้งถิ�นของประเทศเกาหล)ี 
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เชา้ นําคณะเดนิทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมกมัชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s 

Santorini” (ซานโตรนิี�เกาหล)ี โดยชื�อเรียกนี� มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บา้นวัฒนธรรมกัมชอน 

หมูบ่า้นที�ตั �งอยูบ่นเนนิเขา เรยีงตัวสลับกันไปมาสสีันสดใส ในอดตีหมูบ่า้นนี�เคยเป็นที�อยูอ่าศัยของของผูล้ี�ภัย

สงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเที�ยว มกีารพัฒนาปรับปรงุทัศนียภาพ ใหน่้าอยู่

มากยิ�งขึ�น โดยปรับเปลี�ยนหมูบ่า้นกมัชอน ใหม้สีสีนัโดดเดน่ดว้ยการทาส ีวาดภาพตามกําแพง และตัวบา้น ใหดู้

สดใส น่ารัก บา้นเรอืนหลายหลังเปลี�ยนเป็นสตดูโิอ และแกลลอรี� บางจดุก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทั �งสนิคา้พื�นเมอืง 

สนิคา้สมัยใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดังจากซีรี�สเ์รื�อง Running Man ที�มาถ่ายทําที�นี� จึงทําให ้

หมูบ่า้นวัฒนธรรมกมัชอนแหง่นี�เป็นที�รูจั้ก มนัีกทอ่งเที�ยวชาวเกาหล ีและตา่งประเทศมาเที�ยวกนัมาก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 พาท่านขึ�นชมบรรยากาศดา้นบนของ ปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower) ซึ�งตั �งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมอืง 

เป็นสถานที�พักผ่อนหยอ่นใจ หอคอยนี�สงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark สําคัญของเมอืง สําหรับชั �น

แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของที�ระลกึ และงานหัตถกรรมแบบดั �งเดมิของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, 

เครื�องปั�นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื�นๆ อีกมากมาย คนที�มาเที�ยวที�นี�ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั �งชาวเกาหลี และ

นักทอ่งเที�ยวตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรงที�ราวระเบยีงรอบฐานของหอคอย เพราะมคีวาม

เชื�อว่าคู่รักที�ไดม้าคลอ้งกญุแจที�นี�จะรักกันยาวนานตลอดไป สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจุดสําหรับชมววิ

ทวิทัศนข์องเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร เมนู โอซมับูลโกก ิมาจากเนื�อหมนํูามาห ั�นสไลดบ์างๆ ผดักบั 

ปลาหมกึ หมกัในซอสถ ั�วเหลอืง นํ �ามนังา พรกิไทยดํา กระเทยีม หวัหอม ขงิ ไวน ์และนํ �าตาล นํามาผดั

กบัผกั 

 

 

 

 

 

 

บา่ย             นําทา่นชม Songdo Skywalk ใหท้า่นชมววิรมิทะเล และทัศนียภาพของหาดซงโด แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่อง

เมืองปูซาน เป็นสะพานแกว้ยื�นออกไปกลางทะเล ตัวสะพานมรีะยะทางสั �นๆ เพียง 104 เมตร นอกจากนี�ยัง

สามารถมองเห็นผวินํ�าผา่นพื�นกระจกไดด้ว้ย เดนิชมววิไปตามทาง รับลมทะเลเย็นๆ 
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หลังจากนั�นนําทา่นเดนิทางไปยังเมอืงแดก ูเป็นเมอืงที�มขีนาดใหญเ่ป็นอนัดับสี�ของประเทศเกาหล ีดว้ยจํานวน

ประชากรกว่าสองลา้นหา้แสนคน แดกูยังเป็นศูนยก์ลางการทอผา้ของประเทศ และเป็นเมอืงที�มกีารจัดการ

แขง่ขันฟตุบอลโลกในปี ค.ศ.2002 ตลอดจนเป็นศนูยก์ารคา้พชืสมนุไพรนานาชนดิ โดยมสีถานพยาบาลแผน

ตะวันออกกวา่ 300 แหง่ ที�ใชส้มนุไพรเหลา่นี�ในการรักษา ตลอดจนมรีา้นขายยาสมนุไพร และรา้นปรงุสมนุไพร

รวมอยูด่ว้ย 

คํ�า               รบัประทานอาหารคํ�า เมน ู คมัจาทงั เลง้เกาหลที ี�คณุตอ้งลอง สมัผสัรสชาตใิหมข่องเลง้ในแบบฉบบั

เกาหล ี ดว้ยกระดกูหมชู ั�นด ี ชิ�นโต คดัพเิศษ เคี�ยวจนขน้ในนํ �าซุปรสชาตกิลมกลอ่ม ที�ปรงุรสดว้ย

เครื�องเทศตํารบัเกาหลแีท้ๆ  จนนุม่ชุม่ล ิ�น รสชาตผิสมกนัอยา่งลงตวั 

 

 

 

 

 

จากน ั�นนําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรม Daegu Prince Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัที�สาม หมูบ่า้นมาบจิอง – อพัซาน พารค์+เคเบิ�ลคาร ์– ถนนศลิปิน คมิกวางซอก – สวนสนุก E-World 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั�น นําท่านชม หมู่บา้นมาบจิอง (Mabijeong mural wall village) เป็นหมู่บา้นแบบเกาหลดีั �งเดมิ 

แตท่ี�นี�ไมเ่หมอืนหมูบ่า้นอื�นตรงที�กําแพงของทกุบา้นจะมกีารเพน้ทล์ายตา่งๆ อยา่งสวยงาม อกีทั �งที�หมูบ่า้นนี�ยัง

เป็นที�ถ่ายทํารายการชื�อดัง “รันนิ�งแมน” อกีดว้ย หลังจากนั�น  นําท่านเดนิทางสู่ อพัซาน พารค์ ( Apsan 

Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั �งอยู่เชงิเขา และยังมี cable car ระยะทาง 790 ม. พาขึ�นไปชมววิ 

เกอืบจะ 360 องศา ของเมอืงแดก ูและยังเป็น 1 ในสวนสาธารณะประเภท Urban-Eco Park ที�ใหญท่ี�สดุของ

แดก ูมภีเูขาอพัซาน ซึ�งสงูประมาณ 600 ม. จะมทีั �งสว่นที�เป็นสวนสาธารณะ ที�มลํีาธารเล็กๆ ไหลผา่น และสว่น

ที�เป็นภูเขา ซึ�งแบง่ระดับการเดนิยากงา่ย ไดถ้งึ 3 ประเภท ระยะทางสําหรับการเดนิ trekking มตีั �งแต่ 2 - 4 

กม.  ใหนั้กปีนเขาไดเ้ลอืก 

 

 

 

 

 

 

เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารชาววังในสมัยกอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลื�อง

ชื�อของเมอืงหลวง เชื�อกนัวา่บํารงุ และเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัว ในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้ว

เหนียว รากโสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครื�องเคยีง 
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บา่ย จากนั�นพาทา่นเดนิชม ถนน ศลิปิน คมิกวางซอก (Kim Kwang Suk Road) คมิกวางซอกเป็นศลิปินที�มี

ชื�อเสยีงโดง่ดังคนหนึ�งของแดก ูถา้เปรยีบเทยีบความดังของศลิปินทา่นนี� คงเทยีบกบั พี�เบริด์ ธงไชย ของบา้น

เรา ถนนเสน้นี�เป็น Art street อยูข่า้งๆ ตลาด และชมุชนเกา่ มมีมุใหถ้า่ยรูปกับศลิปิน คมิกวางซอก และมรีา้น

กาแฟน่ารักๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

พาท่านเพลดิเพลนิไปกบัสวนสนุก E-WORLD ซึ�งเป็นสวนสนุกที�ใหญเ่ป็นอันดับสามของเกาหลใีต ้เปิด
เมื�อปี 1995 เครื�องเล่นที�ไดร้ับความนยิมมากที�สุดคอื “สกายจั�ม” หรอืเรยีกว่า “หอสูง” ใหโ้ดดวัดใจทา้
ทายความกลา้ นอกจากนี�ยังมเีครื�องเล่นสุดมันส ์อาทเิชน่ รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, 
บา้นผสีงิ ฯลฯ และสวนดอกไมน้านาชนดิ อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์ุโรป ใหท้่านไดเ้ลอืกมุม
ถา่ยภาพน่ารักๆ เก็บเป็นที�ระลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
คํ�า รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบี� (หมูย่างเกาหล)ี ตน้ตํารับอาหารเลื�องชื�อของประเทศ

เกาหลใีต ้เป็นหมยูา่งที�ผา่นการหมักจนไดท้ี� นํามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สกุกําลังด ีแลว้ตัดชิ�นพอคํา รับประทาน

กบัซอส, กระเทยีม, กมิจ,ิ และใชใ้บผักกาด หอมสดหอ่เป็นคําๆ คลา้ยเมี�ยงคํา แกลม้ดว้ยพรกิเกาหล ีเม็ดโตสี

เขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครื�องเคยีง 

 

 

 

 

 

จากน ั�นนําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรมร Daegu Prins Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 
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วนัที�ส ี� เมอืงปูซาน – โบสถค์รสิตจ์ุกซอง– วดัแฮดงยงกุงซา – ชอ้ปปิ� งนมัโพดง –  The Party Buffet 

Premium  

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 นําทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงปซูาน พาทา่นไดช้มความงามของ โบสถค์รสิตจ์กุซอง (Juk Seong Catholic 

Church) ซึ�งตั �งอยูร่มิทะเล โบสถแ์หง่นี�ไดถ้กูสรา้งขึ�น และใชเ้ป็นสถานที�ถา่ยทําในละครเรื�อง "Dream" ชอ่ง 

SBS ในชว่งตน้ปี 2000 เนื�องจากความงดงาม และสถานที�ตั �งที�งดงาม จงึกลายเป็นที�นยิมในหมูช่า่งภาพ และ

นักทอ่งเที�ยว  

  

 

 

 

 

หลังจากถ่ายภาพววิสวยๆ แลว้ เราพาท่านไป วดัแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) 
เป็นหนึ�งในวัดพุทธเก่าแก่ และมีชื�อเสียงของเมืองปูซาน ตั �งอยู่ เรียบชายฝั� งแนวโขดหินทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงปซูาน สรา้งขึ�นเมื�อปี ค.ศ. 1376 โดยพระที�มชีื�อเสยีงองคห์นึ�งของยคุนั�น 
วัดสว่นใหญข่องเกาหลจีะสรา้งอยูใ่นหบุเขา หรอืในป่า แตว่ัดแฮดอง ยงกงุซา เป็นหนึ�งในไมก่ี�วัดที�สรา้งอยูร่มิ
ทะเลเลย อกีทั �งยังหันหนา้ของวัดออกไปทางทะเลดว้ย ทําใหเ้ป็นภาพที�สวยงาม และแปลกตาไม่เหมอืนวัด
ไหนๆ ของเกาหล ี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เที�ยง        รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู แฮมลุทงั ซฟีู้ ดหมอ้ไฟ คลา้ยตม้ยําทะเลของเมอืงไทย แตค่วาม

เขม้ขน้นอ้ยกวา่ เป็นการนําอาหารทะเลสดๆ เชน่ ปลาหมกึ เนื�อปลา หอย และป ูและผกัชนดิตา่งๆ เชน่ 

ผกักาด กะหลํ�าปล ี หวัไชเทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกระทะบนเตาแกส๊ ทานกบันํ �าจ ิ�มแบบ

เกาหล ีและเคร ื�องเคยีง เชน่ กมิจ ิและสาหรา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

บา่ย นําทา่นสู ่ศนูยร์วมเคร ื�องสําอางศนูยร์วมเคร ื�องสําอาง แบรนดด์ังของเกาหลมีากมาย ที�ไมม่ขีายตามทอ้งตลาดทั�วไป นําทา่นรับ

ฟังความรูท้ี� ศนูยส์มนุไพรศนูยส์มนุไพรหรอื หรอื ศนูย ์ศนูยฮ็์อกเก็ตนาม ูซ ึ�งไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สม
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เกาหล ีซึ�งถอืวา่เป็นโสมที�มคีณุภาพดทีี�สดุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซื�อโสมที�มคีณุภาพ ตน้ไมช้นดินี�

เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซื�อตามอธัยาศัย หลงัจากนั�น นําทา่นสูย่า่น Nampodong Street ที�นี�เปรยีบเสมอืนยา่นเมยีงดงที�

โซล เพราะเป็นแหลง่ชอ้ปปิ�งสนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ที�น่าจะถกูอกถกูใจขาชอ้ปไมน่อ้ย ที�นี�เต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมาตั �งไวท้ี�นี�เชน่เดยีวกบัใน

เมอืงโซล รวมไปถงึรา้นเครื�องสําอาง รา้นอาหาร และรา้นกาแฟ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

คํ�า รบัประทานอาหารคํ�า ณ The Party Buffet Premium เมนู บุฟเฟ่ตส์ุดพรเีมี�ยมที�คัดสรรมมาใหคุ้ณได ้

ลิ�มรสอาหารรสเลศิ มากกว่า 100 ชนดิ ทั �งอาหารสไตลย์ุโรป อาหารญี�ปุ่ น เกาหล ีอนิเดยี จนี ซฟีู๊ ดย่าง 

และของหวานสดุอรอ่ย ปรงุกนัสดๆ ใหท้า่นไดเ้ห็นถงึกรรมวธิ ีขั �นตอนในการทํา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน ั�นนําทา่นเขา้สูท่ ี�พกัโรงแรมระดบั Crown Harbor Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัที�หา้ ชายหาดแฮอนึแด – ดวิตี�ฟร ี– ชอ้ปปิ� งใตด้นิชอมยอน – สนามบนิ – กรงุเทพฯ  

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาทา่นชม ชายหาดแฮอนึแด (Haeundae Beach) ชายหาดมคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ครอบคลุม พื�นที�

กวา่ 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานที�สําหรับจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลตา่งๆ ตลอดทั �งปี 

หาดนี�เป็นหาดกวา้งๆ เม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทวิทัศน์งดงาม เหมาะสําหรับเก็บรูปความประทับใจ 

นักทอ่งเที�ยวนยิมมาที�นี� 

 

 

 

 
 

หลังจากนั�น พาทา่นชอ้ปปิ�งสนิคา้ปลอดภาษีที� ดวิตี�ฟร ีที�นี�มสีนิคา้ชั �นนําใหท้า่นเลอืกซื�อมากมายกวา่ 50 ชนดิ 
ทั �งนํ�าหอม เสื�อผา้ เครื�องสําอาง กระเป๋า นาฬกิาเครื�องประดับ ฯลฯ 
นําทา่นชอ้ปปิ�ง ใตด้นิซอมยอน เป็นยา่นชอ้ปปิ�งราคาถกูที�อยูใ่นสถานีรถไฟใตด้นิ  ที�ขาชอ้ปมักจะนยิมแวะเดนิ

เลือกซื�อขา้วของกัน เพราะนอกจากจะสะดวกสบายในเรื�องของการเดนิทางแลว้ สนิคา้แฟชั�นมีใหเ้ลือกซื�อ

หลากหลาย ราคาไม่แพง ทั �งเสื�อผา้ชาย หญงิ เด็ก หรือผูใ้หญ่กระทั�งวัยทํางาน จะแบรนดเ์นม หรือโนเนม  

ก็สามารถเลอืกซื�อได ้
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เที�ยง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู จมิดกั ไกอ่บซอีิ� ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื�นเมอืงดั �งเดมิ เป็นไกผั่ด

รวมกับวุน้เสน้ มันฝรั�ง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื�อไก่ที�นิ�ม รสชาติคลา้ยกับไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทาน

กบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครื�อง 

 

 

 

 

 

  

บา่ย         ไดเ้วลาอนัสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพื�อเตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ป

ปิ�งขนมพื�นเมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทั �ง กมิจ ิ ไกตุ่น๋โสมที�บรรจอุยูใ่นถงุสญูญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว และ

ของฝากของที�ระลกึ มากมาย ไดเ้วลานําทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

20:50 น.   ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Korean Air 

00:15 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

หมายเหต:ุ 

 จํานวนผูเ้ดนิทางขั �นตํ�า 15 ทา่น ขึ�นไป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเปลี�ยนแปลง สายการบนิ, เที�ยวบนิ, ราคา, รายการทวัร ์และรา้นอาหาร ตามความ

เหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั �งนี�ทางบรษัิทคํานงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทาง และ

ผลประโยชนท์ี�ลกูคา้จะไดรั้บเป็นหลัก 

 หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื�อ

ทอ่งเที�ยวเทา่นั�น 

 กรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทั �งสิ�น รวมถงึคา่ทวัรท์ั �งหมด 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

จลาจล หรอืกรณีที�ทา่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง จากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั �งจาก

ไทย และตา่งประเทศ ซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น และไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ 

อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื�อ เป็นตน้ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทั �งสิ�น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุี�เกดิจาก

ความประมาทของตัวนักทอ่งเที�ยวเอง 

 ตั�วเครื�องบนิเป็นตั�วราคาพเิศษ กรณีที�ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ไมส่ามารถนํามาเลื�อนวัน หรอืคนืเงนิได ้
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 เมื�อทา่นตกลงชําระเงนิไมว่า่ทั �งหมด หรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงื�อนไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ที�ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทั �งหมด 

 ภาพที�ใชใ้นโปรแกรมเพื�อการโฆษณาเทา่นั�น 

 

กําหนดการเดนิทางกําหนดการเดนิทาง 

กําหนดวนั
เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร **ออกเดนิทางข ั�นตํ�า ��  ทา่น** 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดี�ยว 

10-14 May 34,000 33,000 32,000 3,500 

24-28 May 34,000 33,000 32,000 3,500 

 

เพิ�มทา่นละ 5,000  บาท จดักรุป๊สว่นตวั 10 ทา่น / กรุป๊ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ตั�วเครื�องบนิชั �นทัศนาจร ไป-กลับ เสน้ทาง กรงุเทพ-ปซูาน-กรงุเทพ  ตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ กรงุเทพ-ปซูาน 
- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 
- สมัภาระนํ�าหนัก KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 
- คา่ทปิ 20,000  วอน สําหรบัมคัคเุทศก ์และ คนขบั 

คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 

- คา่ที�พักในโรงแรมที�ไดเ้ลอืกสรรแลว้ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทกุมื�อตามที�ระบใุนรายการ 
- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานที�ตา่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทวัรท์ี�มปีระสบการณ์คอยดแูลอํานวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั เชน่ อาหาร และเครื�องดื�มที�สั�งพเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
- คา่นํ�าหนักกระเป๋าสว่นเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลื�อนยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- ภาษีมลูคา่เพิ�ม 7% และภาษีหัก ณ ที�จา่ย 3% ในกรณีที�ทา่นตอ้งการใบกํากบัภาษี 
- คา่วซีา่สําหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจาํตวัคนตา่งดา้ว, ใบสําคญัถิ�น

ที�อยู,่ สําเนาทะเบยีนบา้น, สมดุบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวดาํ 2 นิ�ว ทา่นละ 2 รปู) 
 

ระเบยีบการสํารองที�นั�ง และเงื�อนไข 
โทร. 02 539 5770 แฟกซ ์02 932 5352 

สาํรองที�นั�งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั พรอ้มเอกสารดงันี� 

1. สาํเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ี�เดนิทาง  

2. ยื�นหลกัฐานประกอบการยื�นขอวซีา่ตา่งๆ  
(ในกรณีที�ถอืหนงัสอืเดนิทางประเทศอื�น นอกเหนอืจากไทย)  

3. เงนิมดัจําทา่นละ 10,000.- บาท เงนิสว่นที�เหลอืบรษัิทฯ ขอรับชาํระกอ่นการเดนิทางอย่างนอ้ย 15-20 วนั  
กรณีที�ทา่นไมส่ามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ในการเก็บคา่ใชจ้า่ยสว่นที�ทา่นชาํระไว ้

ตามระยะเวลาและจํานวนดงันี� 

- ยกเลกิการจองภายใน  30 วนั  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการคนืเงนิมัดจําทั �งหมด 

สายการบนิ BKK-PUS เวลาออก เวลาถงึ     PUS-BKK เวลาออก เวลาถงึ 

Korea Air (KE) KE662 01.45 09.00 KE661 20.50 00.15 
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- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ�ในการคนืคา่ทัวร ์50%  ของราคาทวัร ์
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วนั กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ� ในการคนืเงนิคา่ทวัรท์ั �งหมด 
4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีที�เจ็บป่วยหรอืมเีหตจุากร่างกายที�ไม่สามารถเดนิทางในชว่งเวลาที�จองไดก้ารยกเลกิ
การเดนิทางหรอืเลื�อนการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ที�ฝ่ายขายทั �งนี�บรษัิทฯขอสงวน
สทิธิ�พจิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แตท่ั �งนี�ทา่นจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายที�ไม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ คา่ธรรมเนียมการวางมัด
จํา ตั�วเครื�องบนิ และคา่ใชจ้า่ยอื�นๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุ๊ปที�เดนิทางช่วงวนัหยุด หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจํา หรอื ซื�อขายแบบมเีงื�อนไขกับสายการ

บนิ รวมถงึเที�ยวบนิพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลํา), EXTRA FLIGHT (เที�ยวบนิพิเศษที�เพิ�มเขา้มาชว่งวันหยุด หรือ 

เทศกาลดงักลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิ�ไมค่นืเงนิคา่มัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ั �งหมด 

6. กรณีที�เจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึ�งอยูน่อกเหนอืความรับผดชอบของบรษัิท บรษัิทขอ

สงวนสทิธิ�ไมค่นืคา่ทวัรไ์ม่วา่กรณีใดๆทั �งสิ�น 

กรุณาโอนเงนิเขา้บญัช ี
1. ชื�อบญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจํากดั ธนาคาร: ไทยพาณชิย ์ สาขา: ยอ่ยลาดพรา้ว 71 

บญัช:ี  ออมทรพัย ์   เลขบญัช:ี 253-202057-8 
2. ชื�อบญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจํากดั ธนาคาร: กสกิรไทย  สาขา: ยอ่ย ลาดพรา้ว 71 

บญัช:ี  ออมทรพัย ์   เลขบญัช ี: 601-2-02452-3 
กรุณาสง่แฟกซส์าํเนาใบโอนเงนิมาที�  เบอร ์02-932-5352 
กรณีชาํระดว้ยเชค็ การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมื�อทางบรษัิทไดรั้บเงนิจากการสั�งจ่ายจํานวนนั�นเรยีบรอ้ยแลว้ 
เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางที�เหลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน (กรณีทําหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่ กรุณาเตรยีมหนังสอืเดนิทางเลม่
เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

สําหรบัทา่นที�ไมเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิ�มเตมิดงันี� 

2. หนังสอืรับรองการทํางานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตุําแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริ�มตน้การทํางาน) 

3. กรณีที�ทา่นเป็นเจา้ของกจิการกรุณาจัดเตรยีมสาํเนาหนังสอืจดทะเบยีนที�มชี ื�อของทา่นพรอ้มเซ็นรับรองสําเนาใหถ้กูตอ้ง 
4. ใบเปลี�ยนชื�อ (ถา้ม)ี 
5. สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลงั 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจุบนั 
6. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรุณาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีที�เด็กอายไุมเ่กนิ 18 

ปี ไม่ไดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิ�มเตมิดงันี� 
5.1 หนังสอืรับรองการทํางานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึ�ง 

5.2 สาํเนาสมดุบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลงั 6 เดอืนจนถงึปัจจบุนั 

5.3 สาํเนาสตูบิตัร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิ�มเตมินี� เพื�อประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ที�ทางบรษิทัจะไดแ้จง้ให้

หวัหนา้ทวัรท์ราบเพื�อใหค้ําแนะนําทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 

 


