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โค้ดทวัร์ KZG-127 

วนัแรก            กรงุเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ 

22.30 น. คณะพรอ้มกันที ่สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิช ัน้ 4 ประตู 5 เคานเ์ตอร ์N สายการบนิ KOREAN AIR (KE) 

เจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ และอ านวยความสะดวกในการขึน้เครื่อง (หัวหนา้ทัวร์แนะน าการเดนิทาง) 

สายการบนิ KOREAN AIR จัดทีน่ั่งแบบ 3-3-3 น ้าหนักกระเป๋า 23 กก./ทา่น **หมายเหตุ** เคานเ์ตอรเ์ช็คอนิจะ
ปิดบรกิาร กอ่นเวลาเครือ่งออกอยา่งนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข ึน้เครือ่งกอ่นเวลาเครือ่ง

ออก 40 นาท ี(**ขอสงวนสทิธิใ์นการเลอืกทีน่ ัง่บนเครือ่ง เนือ่งจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ**)  
 

 
 

วนัทีส่อง         เกาหลใีต ้(สนามบนิกมิแฮ) – หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน – ทางเดนิลอยฟ้าออยคุโด – สวนสนกุ 
                      E-WORLD – ตลาดซอมนุ 

01.40 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรฐัเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่KE662 บนิตรงสูป่ซูาน (บรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

05.00+1 น. เดนิทางถงึ สนามบนินานาชาตกิมิแฮ (เวลาทอ้งถิน่เร็วกวา่ไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่
เพือ่สะดวกในการนัดหมาย) หลงัจากผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากรแลว้ ขอตอ้นรับทกุทา่นสู ่เมอืงปูซาน  

 
จากนัน้น าทา่นชม หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน ถอืเป็นซานโตรนิแีหง่เกาหลใีต ้ตวัหมู่บา้นตัง้อยู่บนภูเขา และดว้ยสสีนั

สดใส อกีทัง้ยังมีจุดชมววิทีเ่ห็นน ้าทะเลกวา้งไกลสดุตา ท าใหท้ีน่ี่ไดรั้บความนิยมจากนักท่องเทีย่วไม่นอ้ย เดมินั้น
หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอนเป็นถิน่ฐานของผูค้นทีอ่พยพขึน้มาครัง้สงครามเกาหล ีซึง่ภายหลงัสงครามหมู่บา้นเสือ่มโทรม

มาก กระทัง่ไดรั้บการฟ้ืนฟจูากนักศลิปะในเกาหลทีีร่่วมกนัตกแตง่หมู่บา้นจนออกมาสวยงามอย่างทกุวนันี ้ 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นไปยัง ทางเดนิลอยฟ้าออยุคโด อกีหนึง่จุดชมววิทีส่วยทีส่ดุในปซูาน สะพานกระจกใสแจ๋วทีส่รา้งจาก
หนา้ผาแบง่กลางระหวา่งทะเลดา้นตะวนัออกและดา้นตะวนัตก ท าใหส้ถานทีแ่หง่นีถ้อืเป็นอกีหนึง่สถานทีส่ าหรับชมพระ

อาทติยข์ึน้ทีส่วยทีส่ดุของประเทศเกาหลี ตัวสะพานกระจกยืน่ออกไปในทะเลเป็นความยาว 35 เมตร โดยกระจกที่

น ามาท านัน้เป็นกระจกทีเ่คลอืบสารกันกระสนุ ความหนา 50 mm เพื่อใหม้คีวามแข็งแรงคงทน และปลอดภัยต่อ
นักทอ่งเทีย่ว ดา้นหลงัของสะพานเป็นภเูขา นัน้มเีสน้ทางปีนเขา ซึง่เป็นกจิกรรมทีช่าวเกาหลนียิมท ากนั 
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กลางวนั บรกิารอาหาร (1) เมนู บบิมิบบั ขา้วย าเกาหล ีประกอบดว้ยผกัต่างๆ พรอ้มกบัเนือ้สตัวห์มกั เสริฟ์บรกิาร

พรอ้มซุปชาบูหมอ้รอ้นๆ  
 

จากนัน้น าทา่นไปยัง สวนสนุกอเีวลิด ์สวนสนุกตัง้อยู่โดยรอบ 83 ทาวเวอร ์สวนสนุกแห่งนี้มชี ือ่เดมิคอื สวนสนุกวบูัง

แลนด ึและไดรั้บการออกแบบใหมใ่หเ้ป็นสวนสนุกในธมียุโรป ซึง่ไดรั้บความนยิมทีส่ดุ และใหญ่ทีส่ดุเป็นอันดับ 2 ของ
ประเทศเกาหลใีต ้เพลดิเพลนิในสวนสนุกทีม่าใน 4 ธมีดว้ยกัน ซึง่หนึ่งในนัน้เป็นสวนสนุกส าหรับเด็กโดยเฉพาะ และ

พบกับเครือ่งเลน่และกจิกรรมกว่า 30 ชนิด ภายในสวนสนุกประกอบไปดว้ยพลาซา่ทีม่ธีมีแตกตา่งกันไป เชน่ พลาซ่า
ส าหรับเด็ก (Children’s Plaza) พลาซา่ส าหรับวัยทนี (Young Town Plaza) เซ็นทรัลพลาซ่า (Central Plaza) 

นอกจากเครือ่งเลน่นานาชนดิทีเ่หมาะกับทกุวัยแลว้ สวนสนุกแห่งนี้ยังมนี ้าตกและน ้าพุ รวมไปถงึการแสดงแสงไฟและ

ดอกไม ้รวมถงึสิง่อ านวยความสะดวกอืน่ๆ ไดแ้ก ่รา้นอาหาร E-World เป็นตน้ 
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จากนัน้น าทา่นไปยัง ตลาดซอมุน ตลาดเกา่แกใ่นสมัยโชซอนทีค่นทอ้งถิน่มาเดนิจับจ่ายซือ้ของใช ้ของกนิ มขีายทัง้

ผัก ผลไม ้ของแหง้ รา้นอาหารขา้งทาง กมิจ ิของใชใ้นบา้น ของฝาก สมุนไพร เสือ้ผา้ ของขึน้ชือ่ของตลาดนี้แห่งนี ้
คอื ลกูพลบัแหง้ สตรอวเ์บอรร์ีล่กูเกอืบเทา่ฝ่ามอื และชดุฮนับกแบบคณุภาพงานเนี๊ ยบๆ ทีใ่ชใ้นพธิกีารและงานแตง่งาน 

ชดุประณีตสวยงาม  

 

 
 
เย็น บรกิารอาหาร (2) เมนู จมิทคั ไกตุ่น๋ซอี ิว๊ผดักบัวุน้เสน้ทีเ่หนยีวนุม่ หวัหอมใหญ ่รสชาตคิลา้ยไกพ่ะโลข้อง

ไทยแตจ่ะเผ็ดกวา่นดิหนอ่ย เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเครือ่งเคยีงตา่งๆ 

พกัที ่   CRYSTAL DAEGU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีส่าม         จดุชมววิเขาอพัซาน+เคเบิล้คาร ์– วดัดองฮวาซา – หมูบ่า้นมาบจิอง –คมิกวานซอก อารท์สตรที     
                      ถนนดงซองโน 

เชา้  รบัประทานอาหาร ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (3) 

 

จากนัน้เดนิทางไปยัง ภูเขาอพัซาน น าทา่นขึน้สูย่อดเขาความสงู 660 เมตร สูจุ่ดชมววิของภูเขาอัพซาน น ัง่เคเบิล้
คารข์ ึน้สูย่อดเขา ใชเ้วลาประมาณ 15 นาท ีจากดา้นลา่งถงึยอดเขา ระหวา่งทางของการน่ังเคเบิล้ก็จะไดเ้ห็นความ

งดงามตามธรรมชาตขิองตน้ไมน้านาพรรณ และภาพมุมสงูของเมอืงแดกใูนมุมมองทีค่อ่ยๆ ชดัมากขึน้ตามการไตร่ะดับ
ความสงู ชมความงดงามของเมอืงแดก ู360 องศา ดา้นบนจะมรีะเบยีงส าหรับชมววิเมอืงแดก ูหากมาตอนพระอาทติย์

ใกลจ้ะลบัขอบฟ้าก็ไดว้วิทีส่วยงามไม่แพก้นั (ราคาทวัรร์วมคา่กระเชา้ขึน้อุทยานแลว้) 
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จากนัน้น าทา่นเดนิทางสู ่วดัดองฮวาซา เป็นวัดเกา่แกม่อีายุกวา่ 1,500 ปี สรา้งในสมัยอาณาจักรชลิลา ภายในมอีมิ

ตาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยู่ดา้นนอก อกีหนึ่งไฮไลท์ก็คอื ยคัซายอแรแดพุล (Yaksa-
yeoraedaebul) พระขนาดใหญ่ทีส่รา้งขึน้เพื่อเป็นศูนย์รวมใจของผูม้าสวดมนตท์ าบุญ มีความสูงถงึ 17 เมตร 

นอกจากนี ้ยังมหีอคอยหนิ โคมไฟหนิ รูปปัน้สงิโต และดอกไมท้ีป่ระดบัฐานพระพุทธรูปดา้นหลังพระพุทธรูปเป็นหมู่หนิ

ทีโ่อบรอบสวยงามมาก นับเป็นผลงานประตมิากรรมหนิระดบัโลก   
 

 
 

 
กลางวนั บรกิารอาหาร (4) เมนู ชาบู ชาบู สุกีส้ไตลเ์กาหล ีคลา้ยการตม้รวมมติรสุกีห้มอ้ไฟ ประกอบไปดว้ยเนือ้หมู

สไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้เกาหล ีเป็นอกีหนึง่เมนูยอดฮติในเกาหล ีและยงัเป็นอาหารพืน้เมอืงทีม่มีาอยา่ง

ยาวนานอกีดว้ย 
 

 จากนัน้น าทา่นไปยัง หมูบ่า้นมาบจิอง หมู่บา้นชาวนาเล็กๆ ทีภ่ายหลังไดม้ฟ้ืีนฟใูหก้ลับมามชีวีติชวีาอกีครัง้ โดยการ
ตกแตง่ละเลงสสีนัลงบนก าแพงจากภูมปัิญญาชาวบา้น ไม่วา่จะเป็นภาพดอกไม ้ภาพสตัว ์ภาพ 3 มติ ิภาพชวีติความ

เป็นอยู่ของชาวเกาหลจีากยุค 1960 ถงึ 1980 จนท าใหห้มู่บา้นเล็กๆ ทีปั่จจุบันมกีารพักอาศัยอยู่เพยีง 35 ครัวเรอืน
แหง่นีม้คีวามน่าสนใจมากขึน้ทเีดยีว เคยถกูใชเ้ป็นสถานทีถ่า่ยท ารายการชือ่ดัง Running Man และดว้ยความทีห่มู่บา้น

มาบจิองนี้มตี านานเรือ่งเลา่เกีย่วกับอัศวนิและมา้ ระหวา่งทางจะไดเ้ห็นสญัลักษณ์ของมา้อยู่ตามจุดตา่งๆ ในหมู่บา้นนี้

อกีดว้ย 
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จากนัน้น าทา่นไปยัง ถนนดงซองโน ถนนสายแฟชัน่และแหลง่ชอ้ปป้ิงของวัยรุ่นแห่งเมอืงแดก ูมขีนาดใหญ่กวา่เมยีง

ดงถงึ 5 เทา่ หรอืจะเรยีกไดว้า่ทีน่ี่คอื เมยีงดงแหง่เมอืงแดกู ก็วา่ได ้แตค่นจะไม่พลกุพลา่นเทา่ในกรุงโซล สามารถ
เดนิชอ้ปป้ิงไดอ้ยา่งสบายใจ ถนนดงซองโนจะคกึคักในชว่งเย็นถงึชว่งค า่ๆ มรีา้นคา้เลอืกซือ้เยอะแยะไปหมด ไม่วา่จะ

เป็น รองเทา้ เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์หรอืสนิคา้แบรนดด์งัอืน่ๆ มากมาย 

 

 
 

เย็น บรกิารอาหาร (5) พอรค์คาลบ ิตน้ต ารบัอาหารเลือ่งชือ่ของประเทศเกาหลใีต ้เป็นหมูยา่งทีผ่า่นการหมกัจน

ไดท้ี ่น ามายา่งบนเตาถา่นรอ้นๆ สุกก าลงัด ีแลว้ตดัชิน้พอค า รบัประทานกบัซอส กระเทยีม กมิจ ิและใชใ้บ

ผกักาดหอมสดหอ่เป็นค าๆ คลา้ยเมีย่งค า แกลม้ดว้ยพรกิเกาหลเีม็ดโตสเีขยีวสด พรอ้มขา้วสวย 
พกัที ่   CRYSTAL DAEGU HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 

 

วนัทีส่ ี ่               ผลติภณัฑน์ า้มนัสน – ศนูยส์มุนไพรโสม – วดัแฮดงยงกงุซา – โบสถจ์กุซอง – คอสเมตคิ – ดวิตีฟ้ร ี  
                         ถนนนมัโพดง 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (6)  

 
น าท่านเรียนรูก้ารท า ผลติภณัฑน์ า้มนัสน ผลติภัณฑท์ีส่กัดจากน ้ามันสนเข็มแดง มสีรรพคุณชว่ยบ ารุงร่างกาย ลด

ไขมัน ชว่ยควบคมุอาหาร และรักษาสมดลุในร่างกาย 
 



 

โค้ดทวัร์ KZG-127 

จากนัน้น าทา่นออกเดนิทางไปยัง ศนูยส์มุนไพรโสมเกาหล ีสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความแข็งแรงใหแ้กร่ะบบย่อยอาหาร 
ปอด ชว่ยท าใหจ้ติใจสงบ และเพิ่มพละก าลัง มีสรรพคุณทางการแพทย์ชว่ยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด 

เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 
 

จากนัน้น าท่านสักการะขอพรที ่วดัแฮดง ยงกุงซา ถอืเป็นวัดเกา่แกแ่ละศักดิส์ทิธิม์าก วา่กันว่าแต่เดมิกอ่นทีจ่ะสรา้ง

วัด พื้นทีต่รงนี้มคีวามแหง้แลง้ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภกิษุทา่นหนึ่งไดฝั้นเห็นเทพเจา้แห่งความเมตตา ซึง่
สถติอยูใ่นทอ้งทะเล หากมองไปดา้นหนา้จะเห็นภูเขา และถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเห็นน ้าทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่วา่

หากอธษิฐานสวดมนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดรั้บการตอบจากเทพเจา้แห่งความเมตตาในชว่งเย็น บรรยากาศทางเขา้วัดจะ
เป็นเหมอืนตลาดนัดยอ่มๆ ทีม่คีนมาขายของมากมาย ทัง้ของกนิ ขนมพืน้บา้น เครือ่งราง เสือ้ผา้ และของทีร่ะลกึ ใหไ้ด ้

เดนิชมวถิชีวีติเล็กๆ ของคนปซูาน ในชว่งเดอืนเมษายนบรเิวณวัดและรอบๆ ก็จะงดงามไปดว้ยดอกซากรุะทีบ่านสะพร่ัง

ไปทัว่บรเิวณวดั  
 

 
 
กลางวนั บรกิารอาหาร (7) เมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารบ ารุงสุขภาพ ไกข่นาดก าลงัเหมาะ ยดัไสด้ว้ยโสม แปะกว๊ย และ

สมุนไพรบ ารุงรา่งกาย เสริฟ์ในหมอ้ดนิรอ้นๆ 

 
จากนัน้เดนิทางไปยัง โบสถจ์ุกซอง ตัง้อยู่รมิทะเลเป็นโบสถส์ครสิตจักรทีไ่ดช้ ือ่วา่สวยทีส่ดุในปซูาน โบสถแ์ห่งนี้ได ้

ถูกสรา้งขึน้ และใชเ้ป็นสถานทีถ่่ายท าในละครเรื่อง "Dream" ชอ่ง SBS ในชว่งตน้ปี 2000 โบสถแ์ห่งนี้ไดรั้บการ
ประดบัประดาตกแตง่ทัง้ภายในและภายนอกดว้ยศลิปะผสมผสานอย่างสวยงาม ทรงคณุคา่ทัง้ทางดา้นศลิปะ และดา้น

จติใจ ววิทวิทศันโ์ดยรอบตวัโบสถง์ดงามตามธรรมชาตมิโีขดหนิลักษณะแปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเล เป็นสถานทีท่ี่
ไมค่วรพลาดเมือ่เดนิทางมาเทีย่วปซูาน  
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จากนัน้น าทา่นแวะชอ้ปทีร่า้นเครือ่งส าอางคย์อดนยิม COSMETIC OUTLET สวรรคข์องนักชอ้ปชาวไทย เพือ่เลอืก

ซือ้กลบัไปเป็นของฝาก มใีหเ้ลอืกมากมายหลากหลายแบนด ์ไมว่า่จะเป็นสกนิแครบ์ ารุงผวิแบรนดอ์ย่าง DEWINS และ

แบรนด ์JSM ทีเ่ป็นสนิคา้หลกัของทางรา้น ไมว่า่จะเป็นครมีหอยทาก ครมีน ้าแตก ครมีขัดขีไ้คล สแตมเซลล ์โบท็อกซ ์
เป็นตน้ และยังมสีนิคา้อืน่ๆ อาทเิชน่ ครมีวา่นหางจระเข ้แป้งมา้โยก ยายอ้มผม แฮนดค์รมี ยาสระผม ฯลฯ 

 

 
 

จากนัน้น าทา่นเลอืกซือ้สนิคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้ร ีทีร่า้นคา้ปลอดภาษีทีใ่หญ่ทีส่ดุในโซล แหลง่รวมสนิคา้แบรนดเ์นม
มากมาย ไมว่า่จะเป็น น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับหลากหลายแบรนดด์ัง และสนิคา้แบ

รนดอ์ืน่ๆ อกีมากมาย โดยชัน้ใตด้นิจะเป็นสนิคา้แบรนดห์รู และเครือ่งดืม่แอลกอฮอล ์อาทเิชน่ PRADA, DIOR, LOUIS 

VUITTON, BULGARI, LONGCHAMP, COACH, GUCCI, MICHEL KORS, LOEWE, MIU MIU เป็นตน้ 
  

 
 
จากนั้นน าท่านอิสระช็อปป้ิงที ่ย่านนมัโพดง เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีโ่ด่งดังและคกึมากอกีแห่งในปูซาน ขา้งๆกับถนน

แฟชัน่ควงับก เปรยีบเสมอืนเป็นตลาดเมยีงดงแห่งเมอืงปซูาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ใหข้าชอ้ปไดเ้พลดิเพลนิใจ สนิคา้

สตรทีแบรนดต์า่งๆ ถกูยกมาตัง้ไวท้ีน่ีเ่ชน่เดยีวกบัในกรุงโซล นอกจากนัน้ทีน่ี่ยังเป็นย่านชอ้ปป้ิงทีเ่ต็มไปดว้ย คลับ บาร ์
รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และทีส่ าคัญยังเป็นย่านทีส่ าคัญในปซูานทีเ่ต็มไปดว้ยโรงภาพยนตร์และโรงละคร ซึง่ปูซานได ้

เป็นเป็นเจา้ภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิซูาน (BIFF) ในเดอืนตลุาคมของทกุปี  
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เย็น  อสิระอาหารเย็น (เพือ่ความสะดวกในการชอ้ปป้ิง ใหท้กุทา่นไดอ้สิระอาหารเย็นตามอธัยาศยั) 

พกัที ่  DIAMOND PUSAN / ARBAN CITY (YEONSAN) / BUSAN HILLSIDE HOTEL หรอืระดบัเดยีวกนั 
 

วนัทีห่า้              ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู – สวนยงดซูาน – สะพานควานอนั – ตลาดปลาจากลัช ิ– ลอ้ตเต ้เอา้ทเลท  
                         ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต – สนามบนิกมิแฮ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม (8) 
 

น าท่านชม ศูนยส์มุนไพรฮอตเกนามู ตน้ไมช้นิดนี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจากมลภาวะ และสงูเหนือ
ระดับน ้าทะเล 50-800 เมตร ชว่ยดแูลตับใหส้ะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์

กาแฟ บหุรี ่สารตกคา้งจากอาหาร และยา  
 

จากนัน้น าท่านสู ่สวนยงดูซาน เป็นสถานทีพั่กผ่อนทีเ่หมาะกับผูค้นทุกวัย บรรยากาศเงยีบสงบ ภูมทิัศน์ทีส่วยงาม 

เพลดิเพลนิกบัการเดนิเลน่ในสวนสวย ชมทศันยีภาพ หรอืใหอ้าหารฝงูนกพริาบทีม่อียูม่ากมาย ภเูขายงดซูาน (ภูเขาหัว
มังกร) เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่ส าคัญแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ตัง้อยู่กลางใจเมืองเมืองในพื้นที่สูงกว่า

ระดบัน ้าทะเล 49 เมตร จากนัน้น าทา่นชม หอคอยปูซาน ตัง้อยูบ่นยอดเขายงดซูานทีค่วามสงูเหนือระดับน ้าทะเล 118 
เมตร ชัน้บนสดุเป็นจดุชมววิซึง่มองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมอืงปซูานและววิทะเลทีส่วยงาม ในวันทีอ่ากาศสดใส

คณุสามารถมองเห็นแมก้ระทัง่เกาะซชึมิะ ของญีปุ่่ นได ้
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กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั (9) เมนู บูลโกก ิหมูหมกัสไตลเ์กาหล ีมรีสชาตอิอกหวานเผ็ดเล็กนอ้ย โดยน าหมูลง

ในกระทะพรอ้มน า้ซุปปรุงรส เมือ่สกุรบัประทานพรอ้มเครือ่งเคยีงและขา้วสวย 
 

จากนัน้น าท่านแวะถ่ายภาพ สะพานแขวนควางอนั สะพานนี้เปรียบเสมือนเป็นซานฟรานซสิโกแห่งเกาหลใีต ้ตัว
สะพานทอดยาวเหนอืน ้าทะเลเชือ่มโยงระหวา่งใจกลางเมอืงสูช่ายหาด มคีวามยาวกวา่ 7.4 กโิลเมตร และเป็นสะพาน

เชือ่มระหวา่ง HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ใหอ้ยู่ใกลก้ันแคเ่อือ้ม สะพานควางอันนี้เป็นสญัลักษณ์อกีแห่ง
หนึง่ของเมอืงปซูาน อกีทัง้บรเิวณทอ้งทะเลแหง่นีย้ังเป็นจดุชมววิของทา่เรอืยอรช์ และไม่วา่จะอยู่สว่นไหนของปซูานก็

สามารถมองเห็นสะพานควังอันไดท้ัง้ในระยะใกลไ้กล ในยามค า่คนืจะมแีสงไฟสอ่งสวา่งจากสะพานทีส่อ่งประกายราว

กบัเพชร นอกจากนี ้ยังท าใหรู้ส้กึถงึความโรแมนตกิดว้ยววิทะเลทัง้สองขา้งทางอกีดว้ย 
 

จากนัน้น าท่านแวะ ตลาดปลาจากลัช ีตัง้อยู่ใกลก้ับท่าเรอืนัมโพ ทีน่ี่ถอืว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมอืงพูซานทีเ่นน้ท า
อาชพีประมง จงึเป็นตลาดขายปลา และแหลง่อาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหลใีต ้ภายในจะมสีตัวน์ ้าแปลกๆ จ านวน

มาก และยังมรีาคาถกูกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไปดว้ย โดยปลาหรอืสตัวท์ะเลก็จะมากันแบบสดๆ มรีา้นคา้ทัง้ในตัวอาคาร และ

ภายนอกอาคารมากมาย ดา้นหลังตลาดสามารถเดนิชมววิทา่เรือได ้ในสว่นตลาดกลางแจง้จะมบีรรดาพ่อคา้แม่คา้ น า
อาหารทะเลสดๆ มาวางขาย ทัง้แบบซีอ้กลับบา้น และแบบเปิดเป็นรา้นพรอ้มบรกิารปรุงอาหารในหลากหลายรูปแบบ 

ทัง้ทอด ตม้ ยา่ง และอืน่ๆ อกีมากมาย ใชเ้วลารอไมน่าน อาหารทะเลน่ารับประทานจะมาปรากฎอยู่ตรงหนา้เรา ในสว่น
ทีเ่ป็นอาคารภายในบรเิวณชัน้ลา่งจะเป็นสว่นของรา้นขายของทะเลสดๆ ทีส่ามารถเลอืกซือ้ และสัง่ปรุงเป็นซาชมิพิรอ้ม

น ้าจิม้ น าไปน่ังรับประทานบรเิวณดา้นหลงัของอาคารทีต่ดิกับทา่เรอืได ้น่ังชมิอาหารทะเลสดพรอ้มกับชมววิของทา่เรอื
ก็ไดบ้รรยากาศไปอกีแบบ ส าหรับทีช่ัน้สองของอาคารเป็นบรเิวณส าหรับน่ังรับประทาน สามารถน าอาหารทะเลสดๆ ที่

เลอืกซือ้มาจากดา้นลา่งใหร้า้นอาหารทีช่ัน้สองปรุงรสแบบสดใหม่ไดต้ามตอ้งการ ซึง่ตอ้งจ่ายคา่ปรุงอาหารในราคาที่

แตกตา่งไปตามแตล่ะเมนูตา่งๆ 
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จากนัน้พาทา่นช็อปป้ิง LOTTE OUTLET ศนูยร์วมของสนิคา้หลากหลายแบรนด ์สง่ตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้น ามา

ขายในราคาพเิศษ สนิคา้แบนเนมดล์ดราคากันมากกวา่หา้สบิเปอรเ์ซ็นต ์มแีบรนดเ์นมหรูใหเ้ลอืกซือ้มากมายไปจนถงึ

แบรนดย์อดนยิม  
 

น าท่านเพลนิเพลนิกับการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน ซือ้ 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่างๆ 
ช็อกโกแล็ตหนิ ซเีรียลช็อกโก ้ผลติภัณฑข์องใบ และรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา้โสม 

ครมีลา้งหนา้โสม เครือ่งส าอางโสม และยังมกีมิจ ิเปเปโร (ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มามา่เกาหล)ี นมกลว้ย เป็นตน้ 
 

20.35 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯ โดยเทีย่วบนิที ่KE661 (มบีรกิารอาหาร และเครือ่งดืม่บนเครือ่ง) 

00.30 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม ิพรอ้มดว้ยความประทับใจ 

 

 

 

  

 
*** ส าคญัมากโปรดอา่น *** 

ในกรณีทีต่อ้งออกต ัว๋ภายใน เครือ่งบนิ / รถทวัร ์/ รถไฟ กอ่นท าการออกต ัว๋โดยสาร กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีทุ่กคร ัง้  

เนือ่งจากสายการบนิอาจมกีารปรบัเปลีย่นเทีย่วบนิหรอืเวลาบนิ โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหนา้  
มเิชน่น ัน้ ทางบรษิทัฯ จะไมร่บัผดิชอบคา่ใชจ้า่ยใดใดท ัง้ส ิน้ 

ขอบพระคณุทกุทา่นทีใ่ชบ้รกิาร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***หมายเหต*ุ** 
ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงโปรแกรมหรอืรายการอาหาร  

โดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ ท ัง้นีข้ ึน้อยูต่ามความเหมาะสม 
 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืง ทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในตา่งประเทศ ปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออก หรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง 
ทางบรษัิทฯ จะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้ส ิน้ และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืคา่บรกิาร ไมว่า่กรณีใดๆ  

ซึง่อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิท** 

 

**พาสสปอรต์จะตอ้งมอีายมุากกวา่ 6 เดอืน นบัจากวนัไปถงึ** 
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อตัราคา่บรกิาร เกาหล ี5 วนั 3 คนื (KOREAN AIR) 
เกาหล ีปซูาน แดก ูเลสโก ไฮโซปซูาน 

 

 

ราคาเด็กอายไุมเ่กนิ 2 ปี ทา่นละ่ 5,999 บาท 
 
***คา่บรกิารขา้งตน้ ยงัไมร่วมคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิ คนขบัรถ หวัหนา้ทวัร ์และมคัคเุทศกท์อ้งถ ิน่*** 

** ทางบรษิทัขออนญุาตเก็บคา่ธรรมเนยีม คา่ทปิทา่นละ 50,000 วอน/ทรปิ/ทา่น ** 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
**หมายเหต*ุ* 

1. รับเฉพาะผูม้วีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่ว คา่ทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจั้ด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผูจั้ดไดช้ าระใหก้ับสาย
การบนิและสถานทีต่่างๆ แบบช าระขาดเชน่กันกอ่นออกเดนิทาง ฉะนัน้หากทา่นไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใชบ้รกิารตามรายการไม่

ดว้ยสาเหตใุดหรอืไดรั้บการปฏเิสธการเขา้หรอืออกนอกเมอืงจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผู ้
จัดขอสงวนสทิธิก์ารคนืเงนิสดสว่นใดๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่าน ***และทางบรษิทัขอสงวนสทิธิ ์ราคานีเ้ฉพาะ

นกัทอ่งเทีย่วชาวไทยเทา่น ัน้ ถา้หากเป็นชาวตา่งชาต ิจะตอ้งเพิม่จากราคาคา่ทวัรป์กตอิกี 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ป

เหมาทีเ่ป็น เด็กนักเรียน นักศกึษา ครู  ธุรกจิขายตรงเครื่องส าอางค ์ หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาต ิหรอืกรุ๊ปทีม่กีารขอดูงาน 
จะตอ้งสอบถามราคาใหมท่กุครัง้** 

2. หากมีเพื่อนหรือญาตขิองท่านตอ้งการร่วมเดนิทางท่องเทีย่วระหว่างท่องเทีย่วในประเทศเกาหล ีหรือปัญหาต่างๆ ตลอดจน
ขอ้แนะน ากรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีรั่บผดิชอบ หากทา่นมคีวามจ าเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ืน่เพือ่ทีจ่ะน าไปยังประเทศนัน้ๆ  หรอื

น ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนั้นว่าตอ้งไม่เป็นสิง่ของผดิกฎหมาย ซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมโีทษถงึขัน้

ประหารชวีติ เจา้หนา้ทีจ่ะไมรั่บฝากกระเป๋าหรอืสิง่ของใดใด 

ก าหนดการเดนิทาง 
พฤศจกิายน 2562 – มนีาคม 2563 

ผูใ้หญ ่
หอ้งละ 2-3 ทา่น 

จอยแลนด ์
(ไมร่วมต ัว๋) 

พกัเดีย่ว 

20 – 24 พฤศจกิายน 2562 23,999 8,999 5,000 

18 – 22 ธนัวาคม 2562 24,999 8,999 5,000 

22 – 26 มกราคม 2563 23,999 8,999 5,000 

19 – 23 กมุภาพนัธ ์2563 23,999 8,999 5,000 

18 – 22 มนีาคม 2563 23,999 8,999 5,000 

ในกรณียกเลกิการเดนิทาง ตอ้งยกเลกิ 30 วนักอ่นการเดนิทางเทา่น ัน้ ไมเ่ช่นน ัน้ ทางบรษิทัจะไมค่นืมดัจ าไมว่า่ดว้ยกรณี
ใดๆท ัง้ส ิน้ เพราะทางบรษิทัไดท้ าการจา่ยคา่ต ัว๋กบัการสายการบนิเรยีบรอ้ยแลว้ โปรดอา่นขอ้ความใหถ้ีถ่ว้น กอ่นการจอง

ทวัรท์ุกคร ัง้ เพือ่ประโยชนแ์กต่วัทา่นเอง 

 

ขอ้ความส าคญั โปรดอา่นอยา่งละเอยีด 
ในกรณีทีลู่กคา้เดนิทางไปประเทศเกาหลใีต ้แลว้ไม่สามารถผ่าน เขา้-ออก นอกประเทศได ้ท าใหล้กูคา้ตอ้งถูกสง่ตัวกลับ

เขา้ประเทศไทย จงึมคี่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในการเปลีย่นตั๋วขากลับ และรวมถงึค่าบรกิารอืน่ๆทีเ่กดิขึน้ดว้ย ฉะนั้น ลูกคา้จะตอ้งเป็น
ผูรั้บผดิชอบในค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทีท่างประเทศนัน้ๆเรียกเก็บ ทางผูจั้ดและทางสายการบนิจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ทุก

กรณี หรอืตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบนิถัดไปทีม่ทีีน่ั่งวา่ง หรอืตามวันเดนิทางของตั๋วเครือ่งบนิ ทัง้นี้ ขึน้อยู่ทางเจา้หนา้ทีต่รวจ
คนเขา้เมอืงของประเทศเกาหลใีตแ้ละสายการบนิเป็นผูพ้จิารณา ทางผูจ้ัดไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้ 

** ตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีตจ้ะมกีารสุม่ตรวจ และอาจมกีารเรยีกไปสมัภาษณ์ ในการทีท่างตรวจคนเขา้เมอืงเรยีก

สมัภาษณ์นัน้ ขึน้อยูก่บัทางตรวจคนเขา้เมอืงเป็นผูพ้จิารณา และอยูใ่นดลุพนิจิของทางเจา้หนา้ที ่ตม. ทางบรษัิททัวร ์ไม่สามารถเขา้
ไปแทรกแซงในสว่นนีไ้ด ้** 

*** ทวัรค์รัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมู่คณะเทา่นัน้ ถา้ลกูคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์ทางบรษัิทจะ
คดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD ตอ่ทา่น *** 
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3. โรงแรมทีพั่กทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลับปรับเปลีย่นขึน้อยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านงึถงึผลประโยชน์ลกูคา้เป็น
หลกั 

4. ประเทศเกาหลีใตจ้ะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดนิทาง และวันสุดทา้ยช่างภาพจะน า
ภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลกูทัวร ์หากว่าทา่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้แต่ถา้ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้งซือ้ เพราะทางบรษัิททัวร์ไม่มี

การบงัคบัลกูทวัรซ์ือ้แตอ่ย่างใด แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

5. ทัวร์ครัง้นี้มวีัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่วเป็นหมู่คณะเท่านัน้ ถา้ลุกคา้ตอ้งการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร ์โดยไม่ลงรา้นชอ้ปป้ิง 
เชน่ น ้ามันสน / รา้นโสม / ฮ็อตเกนาม ู/ คอสเมตคิ / อะเมทสิ ทางบรษัิทจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเอง 300 USD 

ตอ่ทา่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราคา่บรกิารนีร้วม 

 คา่ตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั พรอ้มคณะ      คา่ภาษีสนามบนิทกุแหง่ทีม่ ี

 คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละไมเ่กนิ 23 กก.    คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ 

 คา่ทีพั่กตามทีร่ะบใุนรายการ พักหอ้งละ 2 ทา่น    คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ  

 คา่อาหารตามมือ้ทีร่ะบใุนรายการ      คา่จา้งมัคคเุทศกค์อยบรกิารตลอดการเดนิทาง  

 คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

อตัราคา่บรกิารนีไ้มร่วม 

 คา่ใชจ้า่ยสว่นตัวนอกเหนือจากรายการทีร่ะบ ุเชน่ คา่ท าหนังสอืเดนิทาง , คา่โทรศัพท ์, คา่โทรศัพทท์างไกล , คา่อนิเตอรเ์น็ต , คา่

ซกัรดี , มนิบิารใ์นหอ้ง รวมถงึคา่อาหารและเครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (กรุณาสอบถามจากหวัหนา้ทวัรก์อ่นการใชบ้รกิาร) 

 คา่ทปิคนขบัรถ หัวหนา้ทวัร ์และมัคคเุทศกท์อ้งถิน่  

 คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% 

 คา่วซีา่ส าหรับพาสปอรต์ตา่งดา้ว  

 

เอกสารประกอบในการยืน่วซีา่  

1) พาสปอรต์  

2) ใบประจ าตวัคนตา่งดา้ว  

3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่ 

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี  

5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี  

6) รูปถา่ยสขีนาด 2 นิว้ 2 รูป  

(ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

 

เง ือ่นไขการช าระคา่บรกิาร 

1. นกัทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิมดัจ าเป็นเงนิจ านวน 10,000 บาทตอ่ทา่น เพือ่ส ารองทีน่ ัง่ ภายใน 3 วันหลังจาก
การจอง  

จากมาตรการยกเวน้วีซ่าเขา้ประเทศเกาหลีใหก้บัคนไทย ผูท่ี้ประสงคจ์ะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วนั 

ไม่ว่าจะดว้ยวตัถุประสงคเ์พ่ือการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะตอ้งยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเขา้เมือง เพ่ือ

ยืนยนัการมีคุณสมบติัการเขา้ประเทศเกาหลี* ดงัตอ่ไปน้ี 

- พาสปอรต์จะตอ้งมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวนัไปถึง 

- ตัว๋เครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้

- ส่ิงท่ียืนยนัว่าท่านสามารถรบัผิดชอบค่าใชจ้า่ยท่ีอาจเกิดข้ึนในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได ้(เช่น เงินสด 

บตัรเครดิต เป็นตน้) 

- ช่ือ ท่ีอยู ่และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้กั โรงแรม และอ่ืนๆ) ทางทวัร์

จดัเตรียมให ้

- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทวัรจ์ดัเตรียมให ้
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2. นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งช าระเงนิคา่บรกิารสว่นทีเ่หลอืทัง้หมดกอ่นวันเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วัน กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอ
เจนซีไ่ม่ช าระเงนิ หรือช าระเงนิไม่ครบภายในก าหนด รวมถงึกรณีเช็คของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่า

นักทอ่งเทีย่วสละสทิธิก์ารเดนิทางในทวัรนั์น้ๆ 
3. กรณีทีนั่กทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่จองการเดนิทางนอ้ยกวา่ 30 วนั จะตอ้งช าระครบเต็มจ านวนเลย 

4. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์, อเีมล ์, หรือจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร ์ถงึ

ศกุร ์เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวนัเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวนัเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล

ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

 

เง ือ่นไขการยกเลกิการเดนิทาง 
 กรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรือเอเจนซีต่อ้งการขอยกเลกิการเดนิทาง หรือเลือ่นการเดนิทาง นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซี(่ผูม้ ีช ือ่ใน

เอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการยกเลกิทีบ่รษัิทอย่างใดอย่างหนึง่เพือ่แจง้ยกเลกิการจอง

กบัทางบรษัิทเป็นลายลกัษณ์อกัษร ทางบรษัิทไมรั่บยกเลกิการจองผา่นทางโทรศพัทไ์ม่วา่กรณีใดๆ 
 กรณีนักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซีต่อ้งการขอรับเงนิคา่บรกิารคนื นักทอ่งเทีย่วหรอืเอเจนซี ่(ผูม้ชี ือ่ในเอกสารการจอง) จะตอ้งแฟกซ ์

อเีมล ์หรอืเดนิทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงนิคนืทีบ่รษัิทอย่างใดอยา่งหนึง่เพือ่ท าเรือ่งขอรับเงนิคา่บรกิารคนื โดยแนบหนังสอื

มอบอ านาจพรอ้มหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการช าระเงนิคา่บรกิารตา่งๆ และหนา้สมดุบญัชธีนาคารทีต่อ้งการให ้

น าเงนิเขา้ใหค้รบถว้น  

โดยมเีงือ่นไขการคนืเงนิคา่บรกิารดงันี ้
- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 100 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั คนืเงนิคา่บรกิารรอ้ยละ 50 ของเงนิคา่บรกิาร 

- ยกเลกิกอ่นวนัเดนิทางนอ้ยกวา่ 15 วนั ไมค่นืเงนิคา่บรกิารทีช่ าระแลว้ทัง้หมด 
ทัง้นี้ ทางบริษัทจะหักค่าใชจ้่ายที่ไดจ้่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแลว้เนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวใหแ้ก่

นักทอ่งเทีย่ว เชน่ การส ารองทีน่ั่งตัว๋เครือ่งบนิ การจองทีพั่กฯลฯ 

1. การเดนิทางทีต่อ้งการันตมีัดจ าหรอืซือ้ขาดแบบมเีงือ่นไข หรอืเทีย่วบนิเหมาล า Charter Flight หรอื Extra Flight กับสายการ

บนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศหรอืตา่งประเทศ  จะไมม่กีารคนืเงนิมัดจ าหรอืคา่บรกิารทัง้หมด   
2. การตดิต่อใดๆ กับทางบรษัิท เชน่ แฟกซ ์อเีมล ์หรอืจดหมายฯ ตอ้งท าในวันเวลาท าการของทางบรษัิท ดังนี้ วันจันทร์ ถงึศกุร ์

เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร ์เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลา่วและวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาล
ประกาศในปีนัน้ๆถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของทางบรษัิท 

3. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการยกเลกิการเดนิทางกรณีมนัีกทอ่งเทีย่วเดนิทางไมถ่งึ 15 คน  
 

เง ือ่นไขและขอ้ก าหนดอืน่ๆ 

1. ทวัรน์ีส้ าหรับผูม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเทา่นัน้ 
2. ทวัรน์ีเ้ป็นทวัรแ์บบเหมา หากทา่นไมไ่ดร้่วมเดนิทางหรอืใชบ้รกิารตามทีร่ะบไุวใ้นรายการไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมด หรอืถูกปฏเิสธการ

เขา้-ออกเมอืงดว้ยเหตผุลใดๆ ทางบรษัิทจะไมค่นืเงนิคา่บรกิารไม่วา่บางสว่นหรอืทัง้หมดใหแ้กท่า่น 
3. ทางบริษัทขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางนอ้ยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจง้ใหก้ับ

นักท่องเทีย่วหรือเอเจนซีท่ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 7 วันก่อนการเดนิทางส าหรับประเทศทีไ่ม่มวีซี่า และอย่างนอ้ย 10 วันก่อนการ

เดนิทางส าหรับประเทศทีม่วีซีา่  แต่หากทางนักท่องเทีย่วทกุท่านยนิดทีีจ่ะช าระค่าบรกิารเพิม่จากการทีม่นัีกทอ่งเทีย่วร่วมเดนิทาง
นอ้ยกวา่ทีท่างบรษัิทก าหนดเพือ่ใหค้ณะเดนิทางได ้ ทางเรายนิดทีีจ่ะใหบ้รกิารตอ่ไป 

4. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบค่าเสยีหายจากความผดิพลาดในการสะกดชือ่ นามสกุล ค าน าหนา้ชือ่ เลขทีห่นังสอืเดนิทาง 
และอืน่ๆ เพื่อใชใ้นการจองตั๋วเครือ่งบนิ ในกรณีทีนั่กท่องเทีย่วหรอืเอเจนซีม่ไิดส้ง่หนา้หนังสอืเดนิทางใหก้ับทางบรษัิทพรอ้มการ

ช าระเงนิมัดจ า 

5. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงรายการการเดนิทางตามความเหมาะสม เพือ่ใหส้อดคลอ้งกับสถานการณ์ ภูมอิากาศ และ
เวลา ณ วนัทีเ่ดนิทางจรงิของประเทศทีเ่ดนิทาง ทัง้นี ้บรษัิทจะค านงึถงึความปลอดภัยของนักทอ่งเทีย่วสว่นใหญเ่ป็นส าคัญ 

6. ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิไ์ม่รับผดิชอบใดๆ ตอ่ความเสยีหายหรอืคา่ใชจ้่ายใดๆ ทีเ่พิม่ขึน้ของนักทอ่งเทีย่วทีม่ไิดเ้กดิจากความผดิของ

ทางบรษัิท เชน่ ภัยธรรมชาต ิการจลาจล การนัดหยดุงาน การปฏวิัต ิ อบุัตเิหต ุความเจ็บป่วย ความสญูหายหรอืเสยีหายของสมัภาระ 

ความลา่ชา้ เปลีย่นแปลง หรอืการบรกิารของสายการบนิ เหตสุดุวสิยัอืน่ เป็นตน้ 

7. อตัราคา่บรกิารนีค้ านวณจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราตา่งประเทศ ณ วนัทีท่างบรษัิทเสนอราคา ดังนัน้ ทางบรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการ
ปรับราคาค่าบรกิารเพิม่ขึน้ ในกรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลงอัตราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเครื่องบนิ ค่าภาษีเชือ้เพลงิ ค่า

ประกนัภัยสายการบนิ การเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิฯลฯ  
8. มัคคุเทศก ์พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบริษัท เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ี

อ านาจของบรษัิทก ากับเทา่นัน้  

ขอ้แนะน ากอ่นการเดนิทาง 
 

 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย ์ทีจ่ะน าตดิตัวขึน้เครือ่งบนิ ตอ้งมขีนาดบรรจุภัณฑไ์ม่เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ชิน้ และรวมกันทกุชิน้

ไม่เกนิ 1,000 มลิลลิติร โดยแยกใสถุ่งพลาสตกิใสซึง่มซีปิล็อคปิดสนทิ และสามารถน าออกมาใหเ้จา้หนา้ทีต่รวจไดอ้ย่างสะดวก ณ 
จุดเอ็กซเ์รย ์อนุญาตใหถ้อืไดท้่านละ 1 ใบเท่านัน้ ถา้สิง่ของดังกลา่วมขีนาดบรรจุภัณฑม์ากกว่าทีก่ าหนดจะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่

และฝากเจา้หนา้ทีโ่หลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้ 



 

โค้ดทวัร์ KZG-127 

 สิง่ของทีม่ลีักษณะคลา้ยกับอาวธุ เชน่ กรรไกรตัดเล็บ , มดีพก , แหนบ , อปุกรณ์กฬีาฯ จะตอ้งใสก่ระเป๋าใบใหญ่และฝากเจา้หนา้ที่

โหลดใตท้อ้งเครือ่งบนิเทา่นัน้  
 ประเทศเกาหล ีมกีฎหมายหา้มน าผลติภัณฑท์ีท่ ามาจากพืช และเนื้อสัตวท์กุชนดิเขา้ประเทศ เชน่ ผัก , ผลไมส้ด , ไข ่, เนื้อสตัว ์, 

ไสก้รอกฯ เพือ่เป็นการป้องกนัโรคตดิตอ่ทีจ่ะมาจากสิง่เหลา่นี ้หากเจา้หนา้ทีต่รวจพบ จะตอ้งเสยีคา่ปรับในอตัราทีส่งูมาก  

 

 

 

 
 


