
 

 

รหัสทัวร STV1901875 
ทัวรเกาหลี ปูซาน อุลซาน 5 วัน 3 คืน (LJ) 
 

สวนแดวงักัม ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา(ชมสวนดอกไม ป�าไผ ที่สวยงาม)   
จุดชมพระอาทิตย GANJEOLGOT CAPE  -  หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน   
อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House - สะพานควางอัน  

 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
วันแรก       กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ –  ปูซาน (สนามบินกิมแฮ ประเทศ
เกาหลีใต) 
 
21.00 น. คณะพรอมกันท่ี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออกช้ัน 4 ประตู….. 

เคานเตอร…… เคานเตอรสายการบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป�ายรับท่ี
สนามบิน == HAPPY TOGETHER  โดยมีเจาหนาที่คอยอํานวยความสะดวก
เช็คอินต๋ัวเคร่ืองบินและสัมภาระใหแกทาน…. 

 
หมายเหตุ เคานเตอรเช็คอินปดบริการกอนเวลาเคร่ืองออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสาร

พรอม ณ ประตูข้ึนเคร่ืองกอนเวลาเคร่ืองออก 30 นาที 
 
23.30 น. เดินทางสูประเทศเกาหลีใต สายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 012 (บริการ 
SNACK BOX บนเคร่ือง) 
 
วันที่สอง สนามบินกิมแฮ – เมืองอุลซาน – สวนแดวังกัม ริมทะเล – สวนสาธารณะแทฮวา   
                  (ชมสวนดอกไม ป�าไผ ที่สวยงาม)  - จุดชมพระอาทิตย GANJEOLGOT 
CAPE  
 
06.45 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กิมแฮ ประเทศเกาหลีใต หลังผานข้ันตอนการตรวจคนเขา

เมือง และรับสัมภาระ 
 เรียบรอยแลว (เวลาทองถ่ินประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศไทย 2 ช่ัวโมง)  

จากน้ัน นําทานเดินทางสู เมืองอุลซาน ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง นํา
ทานสู สวนแดวังกัม สวนสาธารณะริม
ทะเล ที่ต้ังอยูบนชายฝم�งตะวันออก 1 
กิโลเมตร ระหวางทางเดินไปชายทะเล 
ทุกทานจะไดผานชมป�าสน ตนเชอรรี่ 
แม็กโนเลีย คาลิเลีย และตนไมอ่ืนๆ มี
แนวโขดหินที่สวยงามเปนรูปทรงตางๆ 
ใหทุกทานไดถายภาพความสวยงาม

ของโขดหิน โดยมีสะพานเหล็กเช่ือมเพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงามของทองทะเล 
ณ เมืองอุลซาน  



 

 

เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนู ชาบู ชาบู (1) 
 
บาย  จากน้ันนําทานเขาสู สวนสาธารณแทฮวากัง สวนสาธารณะขนาดใหญ  ซ่ึงถูกโอบ

ลอมไปดวยแมน้ําแทฮวากัง ไดรับช่ือวาเปน 1 ใน 12 สถานที่ ท่ีมีความสวยงาม
ทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่สมบูรณท่ีสุดของเมืองอุลซาน ซ่ึงเหมาะกับการ
พักผอนเปนอยางมาก ทุกทานจะไดสัมผัสกับป�าไผที่กวางขวาง มีความยาว
ประมาณ 4 กิโลเมตร กวางประมาณ 20-40 กิโลเมตรและนอกจากน้ีทานจะได
สัมผัสบรรยากาศทุงหญา Silver Grass และสวนดอกไมตามเทศกาล (ไฮไลท
ระหวางเดือนกันยาน จะไดชมทุงสวนดอกไมคอสมอสและภายในเดือนตุลาคม จะ
ไดชมทุงหญา Silver Grass ทีส่วยงาม) 

 
 
 
 
 
 
 
 
    จากน้ันนําทานเดินทางสู จุดชมพระอาทิตย GANJEOLGOT CAPE ตามปกติ

แลวจะเปนจุดชมวิวพระอาทิตยข้ึนจุดแรกของ
เกาหลีใต สถานที่แหงน้ีเหมาะสําหรับคูรักและ
ครอบครัวไปเดินชมบรรยากาศของทองทะเลท่ี
สวยงาม ซ่ึงท่ีน่ีมีรานกาแฟ รานอาหารที่ใหทาน
ไดทานและชมวิวไปพรอมๆกัน อีกทั้งยังมีสนาม
หญาใหวิ่งเลนและแปลงสวนดอกไมสวยๆให
ถายรูป รวมถึงยังมีรูปปم�นเก่ียวกับครอบครัว
ชาวประมงแมและลูกที่รอคอยสามีกลับจากทะเล ขอแนะนําวาเปนอีกจุดหน่ึงที่ไม
ควรพลาดเมื่อมาเมืองอุลซาน  จากน้ันนําทานเดินทางสู เมืองปูซาน ใชเวลาในการ
เดินทางประมาณ 1.30 ช่ัวโมง..  

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร   เมนูพุลโกกิ (2) 
นําทานเขาสูที่พัก BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเทา 3 ดาว เมืองปู
ซาน 
 



 

 

วันที่สาม เมืองปูซาน – ข้ึนกระเชาชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมคาข้ึนเคเบ้ิลคาร
แลว)  หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน - อาคารนูริมารู Nurimaru APEC House – 
สะพานควางอัน – ท่ีพัก    

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (3) 

นําทานเดินทางสู ซองโด SKY WALK (รวมคาข้ึนเคเบ้ิลคารแบบปกติ) ใหทุกทาน
ไดข้ึนเคเบ้ิลคาร “Songdo Marine 
Cable Car” เปนจุดชมวิวที่เปดใหมในปู
ซาน ซ่ึงกําลังเปนที่นิยมอยางมาก ทานจะได
น่ังกระเชาชมวิวเมืองและทะเลเปนวิวที่
สวยงามอยางมาก และความพิเศษของ 
“ซองโด SKY WALK” ก็คือมีการสรางให
เปนลักษณะโคงไปมาเหมือนกับมังกรที่บิน
อยูบนทะเลมีระยะทางความยาวถึง 365 เมตร กวาง 2.3 เมตร สูง 9.3 เมตร 
เปนสกายวอรคท่ียาวที่สุดในเกาหลี และบนทางเดินจะมีสวนท่ีตรงกลางเปน 
Temper glass เวลาเดินจะมองเห็นดานลางดวยถือวาออกแบบไดชิคมากๆ 
สวนบริเวณชายหาด ก็สามารถเดินเลนกินลมชมวิวไดแบบสบายๆ  
 
 
 

 
 
 
 
จากน้ัน นําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน สถานที่ทองเท่ียวที่เปนแลนด
มารคท่ีพลาดไมไดของเมืองปูซาน หมูบานที่ตกแตงดวยสีสันสวยงามเรียงซอนกัน
นับ 1,000 หลัง ไฮไลท!! ชมวิวของหมูบานที่ไลระดับลงมาเร่ือยๆสีสันสวยงาม 
จนไดรับการขนานนามวาเปน “ซานโตรินีแหงเกาหลี”ภายในหมูบานแหงน้ียังมี
รานคา อาทิ รานกาแฟ รานของของที่ระลึก ขนมตางๆ และตลอดทางเดินยังมี
ภาพ 3 มิติ ใหทุกทานไดถายภาพอยางสนุกสนาน  



 

 

 
 
 
 
 
 

 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขาวยําบิบิมบับ และซุปชาบู  (4) 
บาย จากน้ันชม อาคารนูริ มารู (Nurimaru APEC House) เปนอาคารรูปทรงกลม

ดีไซนแปลกท่ีต้ังอยูริมทะเล สรางข้ึนเพ่ือใช
ในการจัดงานประชุมผูนํา APEC อยูท่ีเกาะ
ดองแบกโซม ที่ข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามของ
วิวทิวทัศน ท่ีปจจุบันเปนอาคารอนุสรณของ
การประชุมในคร้ังน้ัน และใชเปนศูนยประชุม
นานาชาติในวาระตางๆ รวมทั้งจัดแสดงผล
งานที่สะทอนถึงวัฒนธรรมด้ังเดิมตางๆของ
เกาหลี อาคารน้ีถูกออกแบบมาเปนพิเศษ 
ท้ังหมดใชกระจกกันกระสุน หากมองจากอาคารจะสามารถเห็นวิวสะพานควางอัน
อีกดวย จากน้ันนําทานสูชายหาดควังอัลลี ใหทุกทานไดถายภาพสะพานควางอัน
แดเคียวไดตามอัธยาศัย โดยเฉพาะในยามค่ําคืนซ่ึงจะยิ่งสวยงาม และสุดแสนจะโร
แมนติค ไปดวยแสงสีของไฟ LED หลายพันดวง ซ่ึงถูกประดับประดาอยูบน
สะพาน สะพานแหงน้ีขามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต NAMECHOEN 
DONG ไปท่ียาน CENTUM CITY  เปนสะพานขามทะเลที่ใหญที่สุดในเกาหลี
เม่ืออยูบนสะพานจะเห็นวิวมุมกวาง ที่สวยงามไดท้ัง วิวเมืองปูซานและทองทะเล
ของปูซาน 

ค่ํา รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางสไตลเกาหลี  (5) 
 
 
 
 
 
 



 

 

นําทานเขาสูที่พัก BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเทา 3 ดาว เมืองปู
ซาน 

 
วันที่ส่ี        โบสถ JUKSONG - COSMETIC SHOP – RED PINE – ฮ็อกเก็ตนามู  - วัด
แฮดงยงกุงซา 
               LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยานยงดูซาน - หอคอยปูซานทาวเวอร - 
ตลาดนัมโพดง 

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม  (6) 

จากน้ัน นําทานเดินทางสู  โบสถ JUKSONG เปนโบสถติดริมทะเลที่สวยท่ีสุดใน
เมืองปูซาน โบสถแหงน้ีไดรับการประดับประดาตกแตงทั้งภายในและภายนอก 
ดวยศิลปะผสมผสานอยางสวยงามมีคุณคาท้ังทางดานศิลปะ ดานความสวยงาม
และดานจิตใจ วิวทิวทัศน โดยรอบตัวโบสถ งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหิน
ลักษณะแปลกตา และลอมรอบดวยทะเล  จากน้ันนําทานเดินทางสู คอสเมติก
เอาทเล็ท ศูนยรวมเคร่ืองสําอางแบรนดดังเกาหลี ใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย 
จากน้ันนําทานสู วัดแฮดงยงกุงซา เปนวัดท่ีต้ังอยูบนชายฝم�งตะวันออกเฉียงเหนือ
ของเมืองปูซานเปนวัดท่ีสรางบนเหลาโขดหินริมชายหาดท่ีแตกตางไปจากวัดสวน
ใหญในประเทศเกาหลี ท่ีมักจะสรางอยูตามเชิงเขา วัดแหงน้ีถูกสรางข้ึน เมื่อป 
1376 จากน้ันในป 1976 ถูกฟم�นฟูและปรับปรุงอีกคร้ังเพ่ือใหคงไวซ่ึงเอกลักษณ
และความงดงามแบบด้ังเดิมจากประตูซุมมังกรสีทองอราม เดินผานอุโมงคขนาด
เล็ก ไปสูทางเดินและบันไดหิน 108 ข้ัน เปนจุดสําหรับชมวิวและความงดงามของ
ทะเล 
 
 
 
 
 
 
 

 
กอนจะเดินตอลงไป สูบริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์องคสีดํา ซ่ึงต้ัง
ตระหงานอยูบนโขดหิน และเม่ือเดินทางไปตามสะพานที่ทอดเขาสูบริเวณตัววัด ที่



 

 

ประกอบไปดวยวิหารและศาลาเรียงรายลดหล่ันกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณ
ดานหนาของวิหารหลักมีเจดียสูง 3 ช้ัน และสิงโต 4 ตัว  

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูแฮมุนทัง ซีฟู�ดหมอไฟ  (7) 
บาย นําทานเดินทางสู ศูนยฮ็อกเกตนามู ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพ่ือชวย

ป�องกันโรคตับแข็งไมใหถูกทําลายจากการด่ืมกาแฟ บุหร่ี แอลกอฮอล สารตกคาง
จากอาหารและยา จากน้ันพาทานไปชม  RED PINE  หรือ น้ํามันสนเข็มแดง  
สมุนไพรช่ือดังที่ไดรับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณชวยลดระดับน้ําตาลในเสน
เลือด  ชวยละลายไขมันในเสนเลือด  ลางสารพิษหรือดีท็อกซ เลือดใหสะอาดและ
เพ่ิมการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกข้ึน เหมาะกับผูป�วยโรคเบาหวาน ความดัน 
ไขมันอุดตันในเสนเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอเส่ือม  จากน้ัน
นําทานไปชอปปم�ง LOTTE PREMIUM OUTLET เปนชอปปم�งมอลลขนาดใหญ ที่
มีรานคาหลากหลายกวา 150 รานคา มีสินคาแบรนดดังช่ือดังใหเลือกซ้ือมากมาย
และลดราคาสูงสุดถึง 70% เลยทเีดียว อาทิเชน Adidas , Nike , New 
Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada 
ฯลฯ   

 
  นําทานเดินทางสู อุทยานยงดูซาน ต้ังอยูในตัวเมอืงปูซาน และเปนหน่ึงใน 3 ภูเขา

ท่ีเปนที่นิยมมากท่ีสุด สมัยกอนใน
ระหวางสงครามเกาหลี ผูอพยพพากัน
หนีข้ึนมาสรางบานเรือนอาศัยกันบนภูเขา 
และเกิดเหตุการณไฟไหมถึง 2 คร้ัง ทํา
ใหตนไมบนภูเขาถูกไฟเผาทําลาย จึงมี
ความพยายามในการฟم�นฟูปลูกตนไม
ข้ึนมาใหม และจัดสรางเปน
สวนสาธารณะข้ึนมาน่ันเอง  จากน้ันนํา
ทุกทานไปยัง อีกหน่ึงสัญลักษณของเมือง
ปูซาน หอคอยปูซานทาวเวอร (ไมรวมข้ึน
ลิฟต) ต้ังอยูใจกลางเมืองปูซาน ยานชอป
ปم�งนัมโพดง ซึ่งเปนหอคอยท่ีมคีวามสูง 
120 เมตร ดานหนาของหอคอยจะมี
อนุสาวรียแมทัพอีซุนซิน เปนท่ีเคารพนับ

ถือของชาวเกาหลี และ ดานลางของปูซานทาวเวอรยังมี พิพิธภัณฑเรือนานาชาติ



 

 

ใหเย่ียมชมกันดวย  จากน้ันนําทานไปชอปปم�งตอท่ี ตลาดนัมโพดง เปนแหลงชอป
ปم�งสินคาใจกลางเมืองปูซาน ไดรับฉายาวาเปน “ยานเมียงดงแหงเมืองปูซานเลย
ทีเดียว” เพราะไมเพียงแตจะเปนยานชอปปم�งแตยังเต็มไปดวย คลับ บาร 
รานอาหาร รานกาแฟ และที่สําคัญยังเปนยานที่สําคัญในปูซานท่ีเต็มไปดวยโรง
ภาพยนตรและโรงละคร ซ่ึงปูซานไดเปนเปนเจาภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร
นานาชาติปูซาน ในเดือนตุลาคมของทุกป และท่ีสําคัญยานน้ีก็ยังเปนหน่ึงในยานที่
นักชอปมักจะเดินทางมาละลายทรัพยกันอยางหนาแนน เพราะมีรานคามากมาย
สินคาหลากหลายราคาใหเลือก ไมวาจะเปนเส้ือผา เคร่ืองประดับ รองเทาตางๆ 
อีกดวย  

 
 
 
 
 
 
ค่ํา อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการชอปปم�ง  

นําทานเขาสูที่พัก BUSAN TOURIST HOTEL  ระดับเทียบเทา 3 ดาว เมืองปู
ซาน 

 
วันที่หา       ศูนยโสมเกาหลี – ชอปปم�งดิวต้ีฟรี - ออยุคโด สกายวอรค (Oryukdo Skywalk) 
– ถนนซอมยอน  
                แวะซื้อของฝาก ณ รานละลายเงินวอน - สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพ           

 
เชา รับประทานอาหารเชาในโรงแรม (8) 

จากน้ันนําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ท่ีชวยเสริมสรางความแข็งแรง
ใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดย
สวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม
ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจด
ทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก  จากน้ันนําทานชอปปم�ง ดิวต้ีฟรีแบรนดเนม  
ท่ีมีขนาดใหญแหงหน่ึงของเกาหลี แหลงชอปปم�งสินคาแบรนดเนมแหงใหมของ
เมืองปูซาน ซ่ึงมีรานคามากกวา 150 ราน และมีสินคาราคาถูกหลากหลายแบรนด 



 

 

ไมวาจะเปนเส้ือผา กระเป�า รองเทา นาฬิกา เชน Armani, Calvin Klein, 
Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 

เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  เมนูจิมดัก ไกพะโล ผัดวุนเสน (9) 
นําทานเดินทางสู ออยุคโด สกายวอรค สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเรียกไดวาเปนอีกหน่ึง
แลนดมารคของปูซาน ที่แหงน้ีมีช่ือวา ทางเดินลอยฟ�า ออยุคโด (Oryukdo 
Skywalk) จุดชมวิวที่สวยที่สุดแหงหน่ึงในปูซาน ซ่ึงเปนทางเดินกระจกที่สรางจาก
หนาผาแบงกลางระหวางทะเลดานตะวันออกและดานตะวันตกยื่นออกไปในทะเล
เปนความยาว 35 เมตร โดยกระจกทําจากกระจกกันกระสุน มีความแข็งแรงมาก 
ความหนา 50 mm ซ่ึงทําใหนักทองเท่ียวมั่นใจวาปลอดภัยแนนอน   
 
 
 
 
 
 

 
จากน้ันทานสู ถนนซอมยอน ยานซอมยอนเปนยานที่นักทองเท่ียวนิยมเดินทางมา 
เพราะเปนถนนท่ีเต็มไปดวยความมีชีวิตชีวา และคึกคักท้ังยามกลางวันและ
กลางคืน เปนยานที่ไมเคยเงียบเหงาและหลับใหล แมในยามราตรีก็ครึกคร้ืนเต็มไป
ดวยเสียงเพลงและแสงสีจากสถานที่ทองเที่ยวตางๆ ชาวปูซานจะรูจักยานน้ีกันใน
นาม Art Street เปนถนนที่เต็มไปดวยรานอาหาร ผับ บาร คาเฟ� รานอาหาร
อรอยๆ และเคร่ืองด่ืมเย็นๆ โรงภาพยนตร โรงละคร และในชวงฤดูใบไมผลิก็จะมี
การจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่หลากหลาย และการแสดงบนถนนแกผูท่ีมาเดิน
เท่ียวยังถนนแหงน้ี จึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดดูนักทองเท่ียวไดมากมาย
ตลอดท้ังป   
 
 
 
 
 

 
 



 

 

จากน้ันนําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ แวะซ้ือของฝากที่ “ รานละลายเงินวอน” 
สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาติตางๆ เหลาโซจู หรือ มามาเกาหลีที่มีใหเลือก
หลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเคร่ืองใชไฟฟ�า กระทะเกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ใหทาน
เลือกชอปปم�งอยางจุใจ 
ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินกิมแฮ ทําการเช็คอินทต๋ัวเคร่ืองบิน 
และ สัมภาระ 

18.30 น. เดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 011 (บริการ 
SNACK BOX บนเคร่ือง) 
21.55 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวก
เราทุกคน……… 
 

HAPPY TOGETHER  
ไมรวมทิปไกด + คนขับรถตลอดการเดินทาง ทานละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 

ขออนุญาตเก็บคาทิปทุกทานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

อัตราคาบริการ  

กําหนดการเดินทาง 
กันยายน – ตุลาคม 2562 

ผูใหญ 
หองละ 2-3 
ทาน 

1 เด็ก 2 ผูใหญ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 2 
ผูใหญ 
เด็กไมมีเตียง 

พักเด่ียว
เพ่ิม 

วันที่ 03 - 07 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 06 - 10 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 09 - 13 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 20- 24 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 23 - 27 กันยายน 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 27 ก.ย. – 01 ต.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 30 ก.ย. – 04 ต.ค. 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 06 - 10 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 08 - 12 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 



 

 

วันที่ 11 - 15 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000 
วันที่ 14 - 18 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 15 - 19 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 18 - 22 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000 
วันที่ 20 - 24 ตุลาคม 2562 14,888 14,888 14,888 5,000 
วันที่ 22 - 26 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000 
วันที่ 25 – 29 ตุลาคม 2562 15,888 15,888 15,888 5,000 
วันที่ 30 ต.ค. – 03 พ.ย. 2562 15,888 15,888 15,888 5,000 
 
ขอควรทราบ  

1. วันเดินทาง “ กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน” เชน หนังสือรับรองการทํางาน , 
นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจสวนตัวตองมีนามบัตร หากเปล่ียนช่ือสกุลตอง
นําเอกสารมายืนยัน 

2. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน อาทิ 
หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ทั้งน้ีข้ึนอยูกับสถานการณหนางาน ) ไกด
และหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน  

3. รานชอปปم�งที่ทางรัฐบาลใหทัวรลง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลูกทัวรลง
ทุกราน ซ้ือไมซื้อไมวากัน  ทางบริษัทฯไมมีนโนบายบังคับซ้ือแตอยางใด ข้ึนอยูกับความ
พึงพอใจของลูกคา  

4. ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจ
สามารถซื้อได....แตถาทานใดไมสนใจก็ไมตองซ้ือ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรทั้งส้ิน แตเปน
การบอกกลาวลวงหนา 

5. ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หาก
ทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชต๋ัวเคร่ืองบินและที่พัก
ในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิด
คาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง 300 USD*** 

 
 



 

 

อัตราน้ีรวม 

 
 คาต๋ัวเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ต๋ัวกรุป) และ คาภาษีสนามบิน

ทุกแหงท่ีมี  
 คาอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ 
 คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ    
 คาที่พักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน  
 คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ    
 คาน้ําหนักกระเป�าสัมภาระทานละ 15 กก. / ห้ิวข้ึนเคร่ืองได 10 กก.  
 มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง  
 คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตาม

กรมธรรม) 
 

อัตราน้ีไมรวม 
 

 กรณีปรับเพ่ิมอัตราคาภาษีเช้ือเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน 
 คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เก็บคาใชจายเพ่ิมอีก 3,000 บาท สําหรับพาส

ตางชาติ  
 คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารใน

หอง, รวมถึงคาอาหาร  
และเคร่ืองด่ืมที่ส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการส่ังเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนา
ทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก) 

 คาทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถ่ิน หัวหนาทัวร (50,000 วอน หรือ 1,500 บาท) 
 ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% 

 
เง่ือนไขการชําระเงิน 

 
 ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับต้ังแตวันจองภายใน 2 วัน  

และ สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 20 วัน (การไมชําระเงินคามัดจํา 
หรือ ชําระไมครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูจัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)   



 

 

เง่ือนไขการยกเลิก 

 
1. สําหรับผูโดยสารที่ไมไดถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมีการยกเลิกการ

เดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนคามัดจําทั้งหมด 
2. ****ราคาดังกลาวเปนราคาโปรโมช่ัน ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี ****  
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและ

ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืนเงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆทั้งส้ิน  
4. ยกเวนกรุปที่เดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลที่ตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัด

จําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซ่ึงไมอาจขอคืนเงินได 
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา 
หรือคาทัวรทั้งหมด 
  

หมายเหตุ 
 

 ในกรณีที่ทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเช้ือเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการ
เปล่ียนแปลงไดตามประกาศสายการบิน...  

 รายการทองเท่ียวและรายการอาหารที่ระบุไว อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ โดย
ไมจําเปนตองแจงใหทราบลวงหนา 

 หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์รับ
เฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทองเที่ยว คาทัวรที่จายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบจายชําระ
ขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานที่ตาง ๆ แบบชําระขาดเชนกันกอนออก
เดินทาง ฉะน้ันหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือ
ไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศ
เกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมท้ังคาต๋ัวเคร่ืองบินใหแกทาน) 

 หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเที่ยวระหวางทองเท่ียวในประเทศ
เกาหลีหรือปญหาตาง ๆ ตลอดจนขอแนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีที่รับผิดชอบ หากทานมี
ความจําเปนตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือที่จะนําไปยังประเทศ             น้ัน ๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจส่ิงของน้ันวาตองไมเปนส่ิงของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบาง
ประเภท อาจมีโทษถึงข้ันประหารชีวิต เจาหนาท่ีจะไมรับฝากกระเป�าหรือส่ิงของใดใด 

 คณะเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขหรือ
เท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนใน
ประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด  ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ



 

 

ปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับข้ึนจากภาษีเช้ือเพลิงที่ทางสายการบินอาจจะมีการ
เรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน  

 หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะส้ินสุด
ลง ผูจัดถือวาผูทองเที่ยวสละสิทธ์ิและจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ 
ท้ังส้ิน เน่ืองจากคาใชจายที่ทานไดจายใหกับผูจัด เปนการชําระแบบยืนยันการใชบริการแบบ
ผูจัดเปนตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายท้ังหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบ
ชําระเต็มมีเง่ือนไข  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา 
เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะ
ดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน
ใหสําหรับคาบริการน้ัน ๆ  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับเทาน้ัน  

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเปนการเหมาจายกับ
ตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไม
วาจะเปนกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเที่ยว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ 

 เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก กอนทานข้ึนเคร่ืองบิน กรุณา
แยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัวข้ึนเคร่ืองบิน แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปดสนิท 
โดยที่ขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอช้ิน และรวมกันทุกช้ินไมเกิน 1 ลิตร และตอง
นําออกมาใหเจาหนาที่ตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบ
เทาน้ัน ถาส่ิงของดังกลาวมีขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนด รวมถึงส่ิงของท่ีมีลักษณะ
คลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตองใสกระเป�าใบใหญและฝาก
เจาหนาท่ีโหลดใตทองเคร่ืองบินเทาน้ัน และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑ
ท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอก เพ่ือ
เปนการป�องกันโรคติดตอที่จะมาจากส่ิงเหลาน้ี หากเจาหนาที่ตรวจพบ จะตองเสียคาปรับใน
อัตราท่ีสูงมาก 
 

 
“ขอขอบพระคุณทุกทานที่ไดมอบความไววางใจ ใหทางบริษัท เปนผูนําพาการเดินทางในครั้งน้ี” 

 
 


