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สัมผัสเส้นทางใหม่...ที่ชวนหลงใหลไปกับเมืองปูซาน – แดกู 

 

 

 

 

 

 

                        
  
  

  

  

  

  

  

  

วนัแรก กรงุเทพฯ - ทา่อากาศยานนานาชาต ิสวุรรณภมู ิ

22:30 น. (หมายเหต:ุเวลาในการนัดหมาย ขึน้อยูก่บัเทีย่วบนิทีไ่ดใ้นวันเดนิทาง) คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภมู ิ

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหวา่งประเทศ ช ัน้ 4 พบกบัเจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหบ้รกิาร และอ านวย

ความสะดวกแดท่า่นอยูบ่รเิวณแถว M ประตทูางเขา้ที ่7สายการบนิ Korean Air (KE)  

01:45 น.   ออกเดนิทางสูเ่กาหลใีตด้ว้ยเทีย่วบนิที ่KE662 

วนัทีส่อง กมิแฮ (ปซูาน) – หมูบ่า้นวฒันธรรมกมัชอน – ปซูานทาวเวอร ์– ซงโดสกายวอรค์ – เมอืงแดก ู

09:00 น. เดนิทางถงึสนามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้ (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้ร็วข ึน้ 2 ช ัว่โมง 

เพือ่ใหต้รงกบั เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

เชา้ น าคณะเดนิทางสู ่หมู่บา้นวฒันธรรมกมัชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s 

Santorini” (ซานโตรนิีเ่กาหล)ี โดยชือ่เรียกนี้ มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บา้นวัฒนธรรมกัมชอน 

หมูบ่า้นทีตั่ง้อยูบ่นเนนิเขา เรยีงตัวสลับกันไปมาสสีันสดใส ในอดตีหมูบ่า้นนี้เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศัยของของผูล้ีภ้ัย

สงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รัฐบาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเทีย่ว มกีารพัฒนาปรับปรงุทัศนียภาพ ใหน่้าอยู่

มากยิง่ขึน้ โดยปรับเปลีย่นหมูบ่า้นกมัชอน ใหม้สีสีนัโดดเดน่ดว้ยการทาส ีวาดภาพตามก าแพง และตัวบา้น ใหดู้
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สดใส น่ารัก บา้นเรอืนหลายหลังเปลีย่นเป็นสตดูโิอ และแกลลอรี ่บางจดุก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง 

สนิคา้สมัยใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดังจากซีรี่สเ์รื่อง Running Man ที่มาถ่ายท าที่นี่ จึงท าให ้

หมูบ่า้นวัฒนธรรมกมัชอนแหง่นี้เป็นทีรู่จั้ก มนัีกทอ่งเทีย่วชาวเกาหล ีและตา่งประเทศมาเทีย่วกนัมาก  

  

 

 

 

 

 

 

 

 พาท่านขึน้ชมบรรยากาศดา้นบนของ ปูซานทาวเวอร ์(Busan Tower) ซึง่ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมอืง 

เป็นสถานทีพั่กผ่อนหยอ่นใจ หอคอยนี้สงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคัญของเมอืง ส าหรับชัน้

แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของที่ระลกึ และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, 

เครื่องปั้นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั ้งชาวเกาหลี และ

นักทอ่งเทีย่วตา่งชาต ิคูรั่กสว่นมากจะเตรยีมกญุแจมาคลอ้งตรงทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย เพราะมคีวาม

เชือ่ว่าคู่รักที่ไดม้าคลอ้งกญุแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมววิ

ทวิทัศนข์องเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร เมนู โอซมับูลโกก ิมาจากเนือ้หมูน ามาห ัน่สไลดบ์างๆ ผดักบั 

ปลาหมกึ หมกัในซอสถ ัว่เหลอืง น า้มนังา พรกิไทยด า กระเทยีม หวัหอม ขงิ ไวน ์และน า้ตาล น ามาผดั

กบัผกั 

 

 

 

 

 

 

บา่ย             น าทา่นชม Songdo Skywalk ใหท้า่นชมววิรมิทะเล และทัศนียภาพของหาดซงโด แลนดม์ารก์แหง่ใหมข่อง

เมืองปูซาน เป็นสะพานแกว้ยื่นออกไปกลางทะเล ตัวสะพานมรีะยะทางสัน้ๆ เพียง 104 เมตร นอกจากนี้ยัง

สามารถมองเห็นผวิน ้าผา่นพืน้กระจกไดด้ว้ย เดนิชมววิไปตามทาง รับลมทะเลเย็นๆ 

 

 

 

 

 

 

หลังจากนัน้น าทา่นเดนิทางไปยังเมอืงแดก ูเป็นเมอืงทีม่ขีนาดใหญ่เป็นอนัดับสีข่องประเทศเกาหล ีดว้ยจ านวน

ประชากรกว่าสองลา้นหา้แสนคน แดกูยังเป็นศูนยก์ลางการทอผา้ของประเทศ และเป็นเมอืงที่มกีารจัดการ

แขง่ขันฟตุบอลโลกในปี ค.ศ.2002 ตลอดจนเป็นศนูยก์ารคา้พชืสมนุไพรนานาชนดิ โดยมสีถานพยาบาลแผน
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ตะวันออกกวา่ 300 แหง่ ทีใ่ชส้มนุไพรเหลา่นี้ในการรักษา ตลอดจนมรีา้นขายยาสมนุไพร และรา้นปรงุสมนุไพร

รวมอยูด่ว้ย 

ค า่               รบัประทานอาหารค า่ เมน ู คมัจาทงั เลง้เกาหลที ีค่ณุตอ้งลอง สมัผสัรสชาตใิหมข่องเลง้ในแบบฉบบั

เกาหล ี ดว้ยกระดกูหมชู ัน้ด ี ชิน้โต คดัพเิศษ เคีย่วจนขน้ในน า้ซุปรสชาตกิลมกลอ่ม ทีป่รงุรสดว้ย

เครือ่งเทศต ารบัเกาหลแีท้ๆ  จนนุม่ชุม่ล ิน้ รสชาตผิสมกนัอยา่งลงตวั 

 

 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรม Daegu Prince Hotel หรอืเทยีบเทา่ระดบั 4 ดาว 

วนัทีส่าม หมูบ่า้นมาบจิอง – อพัซาน พารค์+เคเบิล้คาร ์– ถนนศลิปิน คมิกวางซอก – สวนสนุก E-World 

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น น าท่านชม หมู่บา้นมาบจิอง (Mabijeong mural wall village) เป็นหมู่บา้นแบบเกาหลดีัง้เดมิ 

แตท่ีน่ี่ไมเ่หมอืนหมูบ่า้นอืน่ตรงทีก่ าแพงของทกุบา้นจะมกีารเพน้ทล์ายตา่งๆ อยา่งสวยงาม อกีทัง้ทีห่มูบ่า้นนี้ยัง

เป็นที่ถ่ายท ารายการชือ่ดัง “รันนิ่งแมน” อกีดว้ย หลังจากนั้น  น าท่านเดนิทางสู่ อพัซาน พารค์ ( Apsan 

Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตัง้อยู่เชงิเขา และยังมี cable car ระยะทาง 790 ม. พาขึน้ไปชมววิ 

เกอืบจะ 360 องศา ของเมอืงแดก ูและยังเป็น 1 ในสวนสาธารณะประเภท Urban-Eco Park ทีใ่หญท่ีส่ดุของ

แดก ูมภีเูขาอพัซาน ซึง่สงูประมาณ 600 ม. จะมทัีง้สว่นทีเ่ป็นสวนสาธารณะ ทีม่ลี าธารเล็กๆ ไหลผา่น และสว่น

ทีเ่ป็นภูเขา ซึง่แบง่ระดับการเดนิยากงา่ย ไดถ้งึ 3 ประเภท ระยะทางส าหรับการเดนิ trekking มตีัง้แต่ 2 - 4 

กม.  ใหนั้กปีนเขาไดเ้ลอืก 

 

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารชาววังในสมัยกอ่น ปัจจบุนัเป็นอาหารเลือ่ง

ชือ่ของเมอืงหลวง เชือ่กนัวา่บ ารงุ และเสรมิสขุภาพ เสริฟ์ทา่นละ 1 ตัว ในหมอ้ดนิรอ้น ภายในตวัไกจ่ะมขีา้ว

เหนียว รากโสม พทุราแดง เกาลัด เสริฟ์พรอ้มเครือ่งเคยีง 
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บา่ย จากนัน้พาทา่นเดนิชม ถนน ศลิปิน คมิกวางซอก (Kim Kwang Suk Road) คมิกวางซอกเป็นศลิปินทีม่ี

ชือ่เสยีงโดง่ดังคนหนึง่ของแดก ูถา้เปรยีบเทยีบความดังของศลิปินทา่นนี้ คงเทยีบกบั พีเ่บริด์ ธงไชย ของบา้น

เรา ถนนเสน้นี้เป็น Art street อยูข่า้งๆ ตลาด และชมุชนเกา่ มมีมุใหถ้า่ยรูปกับศลิปิน คมิกวางซอก และมรีา้น

กาแฟน่ารักๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

พาท่านเพลดิเพลนิไปกบัสวนสนุก E-WORLD ซึง่เป็นสวนสนุกทีใ่หญเ่ป็นอันดับสามของเกาหลใีต ้เปิด
เมือ่ปี 1995 เครือ่งเล่นที่ไดรั้บความนยิมมากที่สุดคอื “สกายจั๊ม” หรอืเรยีกว่า “หอสูง” ใหโ้ดดวัดใจทา้
ทายความกลา้ นอกจากนี้ยังมเีครือ่งเล่นสุดมันส ์อาทเิชน่ รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, 
บา้นผสีงิ ฯลฯ และสวนดอกไมน้านาชนดิ อาทเิชน่ สวนดอกทวิลปิ สวนสไตลย์ุโรป ใหท้่านไดเ้ลอืกมุม
ถา่ยภาพน่ารักๆ เก็บเป็นทีร่ะลกึ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ค า่ รบัประทานอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบี ้(หมูย่างเกาหล)ี ตน้ต ารับอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศ

เกาหลใีต ้เป็นหมยูา่งทีผ่า่นการหมักจนไดท้ี ่น ามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สกุก าลังด ีแลว้ตัดชิน้พอค า รับประทาน

กบัซอส, กระเทยีม, กมิจ,ิ และใชใ้บผักกาด หอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหล ีเม็ดโตสี

เขยีวสด พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีง 

 

 

 

 

 

จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมร Daegu Prins Hotel หรอืเทยีบเทา่ ระดบั 4 ดาว 

 

 

 

 

https://www.google.co.th/search?client=firefox-b&dcr=0&q=%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%94+%E0%B8%98%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8A%E0%B8%A2&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwjoz-DLw9HYAhUJQ48KHfkaC64QkeECCCIoAA&biw=1600&bih=768
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วนัทีส่ ี ่ เมอืงปูซาน – โบสถค์รสิตจ์ุกซอง– วดัแฮดงยงกุงซา – ชอ้ปป้ิงนมัโพดง –  The Party Buffet 

Premium  

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

 น าทา่นออกเดนิทางสูเ่มอืงปซูาน พาทา่นไดช้มความงามของ โบสถค์รสิตจ์กุซอง (Juk Seong Catholic 

Church) ซึง่ตัง้อยูร่มิทะเล โบสถแ์หง่นี้ไดถ้กูสรา้งขึน้ และใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท าในละครเรือ่ง "Dream" ชอ่ง 

SBS ในชว่งตน้ปี 2000 เนื่องจากความงดงาม และสถานทีต่ัง้ทีง่ดงาม จงึกลายเป็นทีน่ยิมในหมูช่า่งภาพ และ

นักทอ่งเทีย่ว  

  

 

 

 

 

หลังจากถ่ายภาพววิสวยๆ แลว้ เราพาท่านไป วดัแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) 
เป็นหนึ่งในวัดพุทธเก่าแก่  และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน ตั ้งอยู่ เรียบชายฝ่ังแนวโขดหินทางทิศ
ตะวันออกเฉียงเหนือของเมอืงปซูาน สรา้งขึน้เมือ่ปี ค.ศ. 1376 โดยพระทีม่ชีือ่เสยีงองคห์นึง่ของยคุนัน้ 
วัดสว่นใหญข่องเกาหลจีะสรา้งอยูใ่นหบุเขา หรอืในป่า แตว่ัดแฮดอง ยงกงุซา เป็นหนึง่ในไมก่ีว่ัดทีส่รา้งอยูร่มิ
ทะเลเลย อกีทัง้ยังหันหนา้ของวัดออกไปทางทะเลดว้ย ท าใหเ้ป็นภาพทีส่วยงาม และแปลกตาไม่เหมอืนวัด
ไหนๆ ของเกาหล ีอกีหนึ่งไฮไลทส์ าคัญของวัดแฮดอง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa) คือในชว่งเดอืน
เมษายน ทีว่ัดจะมดีอก cherry blossom บานใหไ้ดช้มกนัดว้ย ซึง่ดอก cherry blossom ของเกาหลจีะไมไ่ดห้า
ชมไดท้ั่วไปเหมอืนทีญ่ีปุ่่ น จงึเป็นอกีหนึง่ชว่งเวลาทีว่ัดนี้จะคกึคักเป็นอยา่งมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทีย่ง        รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู แฮมลุทงั ซฟีู้ ดหมอ้ไฟ คลา้ยตม้ย าทะเลของเมอืงไทย แตค่วาม

เขม้ขน้นอ้ยกวา่ เป็นการน าอาหารทะเลสดๆ เชน่ ปลาหมกึ เนือ้ปลา หอย และป ูและผกัชนดิตา่งๆ เชน่ 

ผกักาด กะหล า่ปล ี หวัไชเทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกระทะบนเตาแกส๊ ทานกบัน า้จ ิม้แบบ

เกาหล ีและเครือ่งเคยีง เชน่ กมิจ ิและสาหรา่ย 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIk5uY2dHYAhWEvY8KHWMiBE4QFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmedia%2Fset%2F%3Fset%3Da.959003824166665.1073741877.616617058405345%26type%3D3&usg=AOvVaw3ZOxPv34y3Hw61IoO9XJ92
https://www.google.co.th/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiIk5uY2dHYAhWEvY8KHWMiBE4QFgg1MAI&url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fmedia%2Fset%2F%3Fset%3Da.959003824166665.1073741877.616617058405345%26type%3D3&usg=AOvVaw3ZOxPv34y3Hw61IoO9XJ92
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บา่ย น าทา่นสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางศนูยร์วมเครือ่งส าอาง แบรนดด์ังของเกาหลมีากมาย ทีไ่มม่ขีายตามทอ้งตลาดทัว่ไป น าทา่นรับ

ฟังความรูท้ี ่ศนูยส์มนุไพรศนูยส์มนุไพรหรอื หรอื ศนูย ์ศนูยฮ็์อกเก็ตนาม ูซ ึง่ไดรั้บการรับรองคณุภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศนูยโ์สม

เกาหล ีซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ พรอ้มใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพ ตน้ไมช้นดินี้

เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภเูขาทีป่ราศจากมลภาวะ ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตับแข็ง ใหท้า่น

ไดเ้ลอืกซือ้ตามอธัยาศัย หลงัจากนัน้ น าทา่นสูย่า่น Nampodong Street ทีน่ี่เปรยีบเสมอืนยา่นเมยีงดงที่

โซล เพราะเป็นแหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้มากมายในใจกลางเมอืงปซูาน ทีน่่าจะถกูอกถกูใจขาชอ้ปไมน่อ้ย ทีน่ี่เต็ม

ไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิเจรญิใจ สนิคา้สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมาตัง้ไวท้ีน่ี่เชน่เดยีวกบัใน

เมอืงโซล รวมไปถงึรา้นเครือ่งส าอาง รา้นอาหาร และรา้นกาแฟ  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ค า่ รบัประทานอาหารค ่า ณ The Party Buffet Premium เมนู บฟุเฟ่ตส์ุดพรเีมีย่มทีค่ัดสรรมมาใหคุ้ณได ้

ลิม้รสอาหารรสเลศิ มากกว่า 100 ชนดิ ทัง้อาหารสไตลย์ุโรป อาหารญีปุ่่ น เกาหล ีอนิเดยี จนี ซฟีู๊ ดย่าง 

และของหวานสดุอรอ่ย ปรงุกนัสดๆ ใหท้า่นไดเ้ห็นถงึกรรมวธิ ีขัน้ตอนในการท า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากน ัน้น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กัโรงแรมระดบั Crown Harbor Hotel หรอืเทยีบเทา่ 

 

วนัทีห่า้ ชายหาดแฮอนึแด – ดวิตีฟ้ร ี– ชอ้ปป้ิงใตด้นิชอมยอน – สนามบนิ – กรงุเทพฯ  

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

พาทา่นชม ชายหาดแฮอนึแด (Haeundae Beach) ชายหาดมคีวามยาว 1.5 กโิลเมตร ครอบคลุม พืน้ที่

กวา่ 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานทีส่ าหรับจัดกจิกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลตา่งๆ ตลอดทัง้ปี 

หาดนี้เป็นหาดกวา้งๆ เม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทวิทัศน์งดงาม เหมาะส าหรับเก็บรูปความประทับใจ 

นักทอ่งเทีย่วนยิมมาทีน่ี่ 

 

 

 

 
 

หลังจากนัน้ พาทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที ่ดวิตีฟ้ร ีทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 50 ชนดิ 
ทัง้น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิาเครือ่งประดับ ฯลฯ 
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น าทา่นชอ้ปป้ิง ใตด้นิซอมยอน เป็นยา่นชอ้ปป้ิงราคาถกูทีอ่ยูใ่นสถานีรถไฟใตด้นิ  ทีข่าชอ้ปมักจะนยิมแวะเดนิ

เลือกซือ้ขา้วของกัน เพราะนอกจากจะสะดวกสบายในเรื่องของการเดนิทางแลว้ สนิคา้แฟชั่นมีใหเ้ลือกซื้อ

หลากหลาย ราคาไม่แพง ทัง้เสือ้ผา้ชาย หญงิ เด็ก หรือผูใ้หญ่กระทั่งวัยท างาน จะแบรนดเ์นม หรือโนเนม  

ก็สามารถเลอืกซือ้ได ้

 

 

 

 

 

เทีย่ง รบัประทานอาหารกลางวนั เมนู จมิดกั ไกอ่บซอีิ๊ ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ เป็นไกผั่ด

รวมกับวุน้เสน้ มันฝร่ัง แครอท พรกิ และซอสด า เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคลา้ยกับไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทาน

กบัขา้ว หอมอรอ่ย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 

 

 

 

 

 

  

บา่ย         ไดเ้วลาอนัสมควรน าทา่นเดนิทางสูส่นามบนิอนิชอนเพือ่เตรยีมตัวเดนิทางกลับกรงุเทพฯ ระหวา่งทางแวะชอ้ป

ป้ิงขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนดิรวมทัง้ กมิจ ิ ไกตุ่น๋โสมทีบ่รรจอุยูใ่นถงุสญูญากาศ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว และ

ของฝากของทีร่ะลกึ มากมาย ไดเ้วลาน าทา่นออกเดนิทางสูส่นามบนิ 

20:50 น.   ออกเดนิทางกลับสูก่รงุเทพฯ โดยสายการบนิ Korean Air 

00:15 น.   ถงึสนามบนิสวุรรณภมู ิโดยสวัสดภิาพ 

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

หมายเหต:ุ 

 จ านวนผูเ้ดนิทางขัน้ต า่ 15 ทา่น ขึน้ไป 

 บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลง สายการบนิ, เทีย่วบนิ, ราคา, รายการทวัร ์และรา้นอาหาร ตามความ

เหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพอากาศ ฯลฯ) ทัง้นีท้างบรษัิทค านงึถงึความสะดวกสบายในการเดนิทาง และ

ผลประโยชนท์ีล่กูคา้จะไดรั้บเป็นหลัก 

 หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพือ่

ทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 

 กรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้ประเทศเกาหลใีต ้บรษัิทจะไมรั่บผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดๆ ทัง้สิน้ รวมถงึคา่ทัวรทั์ง้หมด 

 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การ

จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธการเขา้-ออกเมอืง จากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้จาก

ไทย และตา่งประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของทางบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯ จะไมข่อรับผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ และไมส่ามารถเรยีกคนืเงนิได ้หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯ ไมค่รบ 

อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เป็นตน้ 
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 ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก

ความประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะ ไมส่ามารถน ามาเลือ่นวัน หรอืคนืเงนิได ้

 เมือ่ทา่นตกลงช าระเงนิไมว่า่ทัง้หมด หรอืบางสว่นกบัทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถอืวา่ทา่นไดย้อมรับในเงือ่นไข

ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 ภาพทีใ่ชใ้นโปรแกรมเพือ่การโฆษณาเทา่นัน้ 

 

ก าหนดการเดนิทางก าหนดการเดนิทาง 

ก าหนดวนั
เดนิทาง 

อตัราคา่บรกิาร **ออกเดนิทางข ัน้ต า่ 15  ทา่น** 

ราคาผูใ้หญ ่ เด็กมเีตยีงเสรมิ เด็กไมม่เีตยีง พกัเดีย่ว 

22-26 Mar 33,500 32,500 31,500 3,500 

05-09 Apr 34,500 33,500 32,500 4,000 

12-16 Apr 42,500 41,500 40,500 4,500 

26-30 Apr 34,000 33,000 32,000 3,500 

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

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

 

เพิม่ทา่นละ 5,000  บาท จดักรุป๊สว่นตวั 10 ทา่น / กรุป๊ 

อตัราคา่บรกิารรวม 

- คา่ต๋ัวเครือ่งบนิชัน้ทัศนาจร ไป-กลับ เสน้ทาง กรงุเทพ-ปซูาน-กรงุเทพ  ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ กรงุเทพ-ปซูาน 

- คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งการเดนิทาง วงเงนิสงูสดุไมเ่กนิ 1,000,000 บาท 
- สมัภาระน ้าหนัก KE ไมเ่กนิ 23 กโิลกรัม ตอ่ใบ/ทา่น 

- คา่ทปิ 20,000  วอน ส าหรับมคัคเุทศก ์และ คนขบั 
คา่ใชจ้า่ยในตา่งประเทศ ประกอบดว้ย 

- คา่ทีพั่กในโรงแรมทีไ่ดเ้ลอืกสรรแลว้ตลอดการเดนิทาง 
- คา่อาหารทกุมือ้ตามทีร่ะบใุนรายการ 
- คา่รถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดนิทาง 
- คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 
- หัวหนา้ทัวรท์ีม่ปีระสบการณ์คอยดแูลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง 

อตัราคา่บรกิารไมร่วม 

- คา่ธรรมเนยีมหนังสอืเดนิทาง 
- คา่ใชจ้า่ยสว่นตัว เชน่ อาหาร และเครือ่งดืม่ทีส่ัง่พเิศษ / คา่ซกัรดี / คา่โทรศัพท ์ฯลฯ 
- คา่น ้าหนักกระเป๋าสว่นเกนิ 
- คา่ทปิ และคา่บรกิารในการเคลือ่นยา้ยสมัภาระ และกระเป๋าเดนิทาง 
- ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% ในกรณีทีท่า่นตอ้งการใบก ากบัภาษี 
- คา่วซีา่ส าหรบัพาสปอรต์ตา่งดา้ว (กรณุาเตรยีมเอกสารคอื พาสปอรต์,ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว, ใบส าคญัถิน่

ทีอ่ยู,่ ส าเนาทะเบยีนบา้น, สมดุบญัชเีงนิฝาก, รปูถา่ยสหีรอืขาวด า 2 นิว้ ทา่นละ 2 รปู) 
 

ระเบยีบการส ารองทีน่ั่ง และเงือ่นไข 
โทร. 02 539 5770 แฟกซ ์02 932 5352 

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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ส ารองทีน่ั่งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 30 วัน พรอ้มเอกสารดังนี้ 

1. ส าเนาหนา้พาสปอรต์ของผูท้ีเ่ดนิทาง  
2. ยืน่หลักฐานประกอบการยืน่ขอวซีา่ตา่งๆ  

(ในกรณีทีถ่อืหนงัสอืเดนิทางประเทศอืน่ นอกเหนอืจากไทย)  

3. เงนิมดัจ าทา่นละ 10,000.- บาท เงนิสว่นทีเ่หลอืบรษัิทฯ ขอรับช าระกอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ย 15-20 วัน  
กรณีทีท่า่นไมส่ามารถเดนิทางไปพรอ้มคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเก็บคา่ใชจ้า่ยสว่นทีท่า่น

ช าระไวต้ามระยะเวลาและจ านวนดังนี้ 

- ยกเลกิการจองภายใน  30 วัน  กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืเงนิมัดจ าทัง้หมด 
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 15 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการคนืคา่ทัวร ์50%  ของราคาทัวร ์
- ยกเลกิการเดนิทางภายใน 7 วัน กอ่นการเดนิทาง บรษัิทขอสงวนสทิธิ ์ในการคนืเงนิคา่ทัวรทั์ง้หมด 
4. การขอยกเลกิการเดนิทางในกรณีทีเ่จ็บป่วยหรอืมเีหตจุากรา่งกายทีไ่มส่ามารถเดนิทางในชว่งเวลาทีจ่องไดก้าร
ยกเลกิการเดนิทางหรอืเลือ่นการเดนิทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลใหก้ับเจา้หนา้ที่ฝ่ายขายทัง้นี้
บรษัิทฯขอสงวนสทิธิพ์จิารณาในการคนืเงนิเป็นกรณีไป แต่ทัง้นี้ท่านจะตอ้งเสยีค่าใชจ้่ายทีไ่ม่สามารถเรยีกคนืได ้เชน่ 
คา่ธรรมเนียมการวางมัดจ า ตั๋วเครือ่งบนิ และคา่ใชจ้า่ยอืน่ๆ ถา้ม ี 
5.  ในกรณีกรุป๊ท ีเ่ดนิทางชว่งวนัหยดุ หรอื เทศกาล บรษัิทฯไดม้กีารการันตมีัดจ า หรอื ซือ้ขายแบบมเีงือ่นไขกบัสาย

การบนิ รวมถงึเที่ยวบนิพเิศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบนิพิเศษที่เพิ่มเขา้มาช่วง

วันหยดุ หรอื เทศกาลดังกลา่ว) บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิคา่มัดจ า หรอื คา่ทัวรทั์ง้หมด 

6. กรณีทีเ่จา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืงปฏเิสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดชอบของบรษัิท บรษัิท

ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืคา่ทัวรไ์มว่า่กรณีใดๆทัง้สิน้ 

กรณุาโอนเงนิเขา้บญัช ี
1. ชือ่บญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจ ากดั ธนาคาร: ไทยพาณชิย ์สาขา: ยอ่ยลาดพรา้ว 71 

บญัช:ี  ออมทรพัย ์   เลขบญัช:ี 253-202057-8 
2. ชือ่บญัช:ี บรษิทั เค.ท.ีซ.ีซ ีจ ากดั ธนาคาร: กสกิรไทย  สาขา: ยอ่ย ลาดพรา้ว 71 

บญัช:ี  ออมทรพัย ์   เลขบญัช ี: 601-2-02452-3 
กรณุาสง่แฟกซส์ าเนาใบโอนเงนิมาที ่ เบอร ์02-932-5352 
กรณีช าระดว้ยเช็ค การจองจะสมบรูณ์ตอ่เมือ่ทางบรษัิทไดรั้บเงนิจากการสัง่จา่ยจ านวนนัน้เรยีบรอ้ยแลว้ 
เอกสารใชป้ระกอบในการเดนิทาง 

1. หนังสอืเดนิทางทีเ่หลอือายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดอืน (กรณีท าหนังสอืเดนิทางเลม่ใหม ่กรณุาเตรยีมหนังสอืเดนิทาง
เลม่เกา่ไปดว้ย ณ วนัเดนิทาง) 

ส าหรบัทา่นทีไ่มเ่คยไปเกาหล ีเอกสารเพิม่เตมิดงันี ้

2. หนังสอืรับรองการท างานเป็นภาษาองักฤษ (ระบตุ าแหน่ง, เงนิเดอืน, วนัเริม่ตน้การท างาน) 

3. กรณีทีท่า่นเป็นเจา้ของกจิการกรณุาจัดเตรยีมส าเนาหนังสอืจดทะเบยีนทีม่ชีือ่ของทา่นพรอ้มเซ็นรับรองส าเนาให ้
ถกูตอ้ง 

4. ใบเปลีย่นชือ่ (ถา้ม)ี 
5. ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากยอ้นหลัง 6 เดอืน จนถงึเดอืนปัจจบุนั 
6. กรณีเป็นนักเรยีน, นักศกึษา กรณุาเตรยีมหนังสอืรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีทีเ่ด็กอายไุม่

เกนิ 18 ปี ไมไ่ดเ้ดนิทางกบับดิาหรอืมารดา ตอ้งจัดเตรยีมเอกสารเพิม่เตมิดังนี้ 
5.1 หนังสอืรับรองการท างานของบดิาหรอืมารดา ทา่นใดทา่นหนึง่ 

5.2 ส าเนาสมดุบญัชเีงนิฝากของบดิา หรอืมารดายอ้นหลัง 6 เดอืนจนถงึปัจจบุนั 

5.3 ส าเนาสตูบิตัร 

***การเรยีกเก็บเอกสารเพิม่เตมินี ้เพือ่ประโยชนใ์นการเดนิทางเขา้ประเทศเกาหลขีองทา่น ทีท่างบรษิทัจะไดแ้จง้

ใหห้วัหนา้ทวัรท์ราบเพือ่ใหค้ าแนะน าทา่นในการเขา้เมอืงเกาหลใีต*้** 

 


