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 ขอพรสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิณ์ วัดเก่าแก่และศักดิส์ ทิ ธิข์ องเกาหลี ซึง่ สร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มี
บรรยากาศร่ มรืน่ และแวดล้อมด้วยธรรมชาติทสี่ วยงาม “วัดแฮดง ยงกุงซา”
 ห้ามพลาด!! สุดมันส์ท ี่ สวนสนุก E-world
 เดินชมวิวทิวทัศน์หน้าผาริมทะเลบนSky Walk ซึง่ สร้างพืน้ ด้วยกระจก เพือ่ ให้ท่านได้ชมความ
งามและความใสของน้าใต้ทะเล
 อิม่ อร่ อยกับอาหารเกาหลีต้นตารับ
 น้าหนักกระเป๋าฟรี 15 กิโล และยังถือขึน้ เครือ่ งได้อกี 10 กิโล !!
กาหนดการเดิ นทาง
มีนาคม – เมษายน 2561
วันแรก
กรุงเทพฯ (สนามบิ นสุวรรณภูมิ)
23.30 น.
คณะพร้อ มกัน ที่จุ ด นั ด หมาย สนามบิน สุ ว รรณภู ม ิ อาคารผู้ โ ดยสารระหว่ า งประเทศ ชัน้ 4
สายการบิน T’Way (TW) โดยมีหวั หน้าทัวร์และเจ้าหน้าทีข่ องบริษทั ฯ รอต้อนรับและอํานวยความ
สะดวกก่อนขึน้ เครือ่ ง
วันที่สอง
02.25 น.

เกาหลี ใต้ (สนามบิ น นานาชาติ แทกู) – วัด ดงฮวาซา – สวนสนุ กอี เวิ ลด์ – 83 TOWER –
MAGIC ART – ถนนDAEGU DONGSEONGNO – SOOEONGMOT (NIGHT VIEW)
บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเทีย่ วบินที่ TW106 บินตรงสู่เมืองแทกูเมืองทีใ่ หญ่อนั ดับทีส่ าม
ของประเทศเกาหลีใต้ ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง
่
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เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติแทกู สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิน่ เร็วกว่าไทย 2 ช.ม.
กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิน่ เพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธกี ารตรวจคน
เข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นําทุกท่านเดินทางสู่ วัดดงฮวาซา (Donghwasa Temple) เป็ นวัด
เก่าแก่กว่า 1,500ปี สร้างในสมัยกษัตริย์โซจิ แห่งอาณาจักรชิลลา ภายในมี อมิตาภะพุทธเจ้า และ
พระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนี อยูด่ า้ นนอก อยู่ในหุบเขาพัลกงซาน อีกหนึ่งไฮไลท์กค็ อื ยัคซายอแร
แดพุล Yaksa-yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ทส่ี ร้างขึน้ เพื่อเป็ นศูนย์รวมใจของผูม้ าสวดมนต์ทําบุญ มี
ความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้ ยังมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปปั ้นสิงโต และดอกไม้ท่ปี ระดับฐาน
พระพุทธรูป ด้านหลังพระพุทธรูปเป็ นหมู่หนิ ทีโ่ อบรอบสวยงามมาก นับเป็ นผลงานประติมากรรมหิน
ระดับโลกเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (1)
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุกประจําเมืองแทกู และเป็ นสวนสนุกทีใ่ หญ่เป็ นลําดับทีส่ ามของประเทศ
เกาหลีใต้ สวนสนุก E-Worldเครือ่ งเล่นทีไ่ ด้รบั ความนิยมมากทีส่ ุดคือ สกายจัม้ อีกทัง้ เครือ่ งเล่นสุด
มันส์ อาทิ รถไฟเหาะ ,Ballon Race ,Water Fall Plaza และอื่นๆ และยังมีเทศกาลดอกไม้ตาม
ฤดูกาลให้ทุกท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพเพื่อนเก็บเป็ นทีร่ ะลึกอีกด้วย และเดินทางต่อไปที่ 83 Tower
หอคอยชมวิว ทีส่ งู ทีส่ ุด และเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู หอคอยแห่งนี้ตงั ้ อยูบ่ นเนินเด่นสง่า
มองเห็นแต่ไกลด้ายบนเป็ นจุดชมวิวทีด่ ที ส่ี ุดของเมือง สามารถมองเห็นทัศนียภาพของเมืองแทกูแห่ง
นี้โดยรอบแบบ 360 องศา (ค่าบริการไม่รวมค่าขึน้ ลิฟท์ หากสนใจกรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ทด่ี แู ลคณะ
ของท่าน) จากนัน้ นําท่าน ถ่ายภาพ ที่ ART MAGIC ซึง่ เป็ นงานศิลปะภาพวาดลวงตา ซึง่ เป็ น
แนวคิดรูปแบบใหม่เพื่อต้องการจะจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ และจินตนาการ ของการสร้างภาพ
โดยใช้เทคนิคจากภาพสามมิตทิ ท่ี ุกท่านสามารถมีส่วนร่วมกับผลงานเหล่านี้ได้อย่างสนุกสนาน
จากนัน้ นําทุกท่านเดินทางสู่ Dongseongno Street เป็ นตลาดเสือ้ ผ้าขนาดใหญ่ และถนนสายแฟชัน่
ทีส่ าํ คัญของเมืองแทกู เป็ นถนนทีเ่ ต็มไปด้วยร้านค้า มากมาย และสิน้ ค้าหลากหลายชนิดให้เลือกซือ้
ตามรสนิยมของแต่ละท่าน มีตงั ้ แต่เสือ้ ผ้า ของใช้ เครือ่ งประดับ เป็ นจุดทีเ่ หมาะกับการช้อปปิ้ งอย่าก
มาก จากนัน้ นําท่านเดินทางไปยัง sooeongmot (night view) เพื่อชมบรรยยากาศยามคํ่าคืน
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (2)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว

หมู่บ้าน Daegu Otgol – พิ พิธภัณฑ์แห่ งชาติ แทกู – เมืองเคียงจู – วัดพลูกกุ ซา – ถา้ หิ นช็อก
กูรมั – หอดูดาวซอมซองแด – พูซาน
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รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (3) บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม แล้วเดินทางสู่ Daegu
Otgol Villageเป็ นที่รู้จกั กันดีในฐานะสถานที่ถ่ายทํารายการชื่อดังอย่าง RunningManและซีรยี ์เรื่อง
Jekyll and Hyde สําหรับใครทีอ่ ยากไปพักผ่อนในหมูบ่ า้ นทีเ่ งียบสงบและร่มรื่นแล้วล่ะก็เราขอแนะนําทีน่ ่ี
เลยค่ะ ทัง้ อากาศบริสุทธิ ์และทัศนียภาพอันสวยงามกําลังรอให้ทุกท่านได้ไปสัมผัสแล้วเดินทางต่อไปที่
พิ พิธภัณฑ์แห่ งชาติ แทกู วัตถุประสงค์ในการก่อตัง้ พิพธิ ภัณฑ์น้ีคอื เพื่อเป็ นศูนย์กลางในการเผยแพร่
วัฒนธรรมแก่ประชาชนในภูมภิ าค ผ่านการจัดกิจกรรมให้ความรูต้ ่างๆ นอกจากนี้ทน่ี ่ียงั ทําหน้าทีใ่ นการ
จัดแสดงนิทรรศการ ศึกษาค้นคว้า และอนุ รกั ษ์มรดกทางวัฒนธรรมทีม่ เี อกลักษณ์ของภู มภิ าคคยองบุก
และแดกู พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติแดกูตงั ้ อยู่ในเขตสวนสาธารณะบอมออ เขตซูซอง เมืองแดกู ตัวอาคารถูก
สร้างด้วยอิฐแบ่งออกเป็ น 3 ชัน้ ได้แก่ ชัน้ ใต้ดนิ 1 ชัน้ และชัน้ บนดิน 2 ชัน้ อาคารแห่งนี้มเี นื้อที่
ทัง้ หมด 15,027.64 ตารางเมตร (พื้นที่ทงั ้ หมด 101, 904 ตารางเมตร) พิพิธ ภัณฑ์แห่งชาติแดกูม ี
เป้ าหมายทีจ่ ะยกระดับการให้ความรูแ้ ก่ประชาชน รวมไปถึงการจัดแสดงนิทรรศการต่างๆ ด้วย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (4)
นํ าท่านเดินทางสู่เมืองเคียงจู เป็ นเมืองหลวงเก่าของอาณาจักรชิลลา หนึ่งในสามอาณาจักรของ
เกาหลีโบราณโดยเคียงจูเป็ นเมืองโบราณอายุกว่าสองพันปี คือเริม่ มีการตัง้ ถิ่นฐานเป็ นเมืองตัง้ แต่
ก่อนคริสต์กาล จนมารุง่ เรืองถึงขีดสุดในศตวรรณที่ 7 คนส่วนใหญ่รจู้ กั เมืองนี้จากซีรย่ี เ์ รื่อง ซอนต๊อก
ราชินีสามแผ่นดินจจากนัน้ นําท่านเดินทางสู่ วัดพุลกุกซา ตัง้ อยู่ทเ่ี มืองเก่าเเก่ อย่างเมืองเคียงจู โดย
เป็ นวัดหลักของอาณาจักรชิลล่ามาตัง้ เเต่ปี ค.ศ.535 ซึง่ วัดเเห่งนี้มคี วามสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอ
ย่างมาก จนทําให้ได้รบั การคัดเลือกเป็ นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCOเมื่อปี ค.ศ.
1995 ทีผ่ ่านมา ทําให้กลายเป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วเกาหลีสําคัญของเมืองเคียงจูไปเลย ซึง่ ในเเต่ละปี จะ
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดสําคัญเเห่งนี้เป็ นอันมาก ยิง่ ในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนัน้ นับว่าเป็ น
สถานทีท่ ่องเทีย่ วฮอตฮิตเลยทีเดียวเมื่อคุณเดินเข้ามาในตัววัดจะเป็ นบริเวณลานกว้างหน้าโบสถ์ท่มี ี
เจดียเ์ ก่าเเก่อนั เป็ นสัญลักษณ์ของวัด โดยเจดียท์ งั ้ สององค์นนั ้ มีการคัดลอกเเบบไปเเสดงทีพ่ พิ ธิ ภัณฑ์
เมืองเคียงจูอีก ด้ว ย ซึ่งมีช่อื เรียกกันว่าเจดีย์ Seoktap และ Dabotap ส่ว นพระประธานโบสถ์นัน้ ก็
สวยงามเเละมีความศักดิ ์สิทธิ ์เป็ นอย่างมาก จนแลจ สามารถดึงดูดนักท่องเทีย่ วให้มาเยือนได้มากกว่า
ปี ละหลายแสนคนอีกด้วยถา้ ซอกกูรมั (Seokguram)อีกหนึ่งมรดกโลก จากลานจอดรถจะเห็นอาคาร
สวยๆตัง้ เรียงรายไปตามเนินเขา ล้อมรอบด้วยเทือกเขาเป็ นทิวแถว สวยงามจับตามาก เดินขึน้ เขาไป
เพื่อชมพระพุทธรูปแกะสลักจากหินแกรนิตอายุนบั พันปี ซง่ึ ประดิษฐานอยู่ในถํ้า จากนัน้ พาไปชมชอม
ซองแด (Cheomseongdae Observatory) หอดู ด าวที่เ ก่ า แก่ ท่ีสุ ด ที่ย งั คงเหลือ อยู่ใ นเอเชีย
ตะวันออก ถูกสร้างขึน้ ในรัชสมัยของสมเด็จพระราชินีซอนด๊อก (Seon Deok) แห่งอาณาจักรชิลลา
เพื่อใช้สาํ หรับการสังเกตดาวในการคาดการณ์สภาพอากาศ และถูกกําหนดให้เป็ นสมบัตขิ องชาติ
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (5)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว
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สวนแดโจ – ชงโดสกายวอร์ก – เรียนทากิ มจิ – สะพานควังอัน – สะพานบุคฮัน – เครื่องสาอาง
เกาหลี – น้ามันสนแดง – ตลาดปลาจากัลป์ ชิ – ตลาดนัมโพดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (6) บริ การอาหารเช้ า ณ โรงแรม จากนัน้ นํ าท่าน
เดินทางสู่ สวนแดโจเป็ นสวนสาธารณะริมแม่น้ํา Nakdong ทีเ่ ป็ นแหล่งพักผ่อนชานเมืองปูซานทีม่ ไี ฮ
ไลท์ในช่วงเดือน เมษายนของทุกปี จะมีดอกCHERRYBLOSSOM เต็มไปหมดทัวบริ
่ เวณ ( ขึน้ อยู่กบั
สภาพอากาศของแต่ละปี ) แล้วนํ าท่านเดินทางสุ่ ชงโดสกายวอร์ก ณ อีกฝั ง่ นึงของหาดชงโดมี
ลักษณะเป็ นดงหิน และโขดหินขนาดใหญ่ จึงได้มกี ารทําทางเดินที่ย่นื ออกไปเพื่อให้สามาถชมทะเล
และเชื่อมไปยังลานหินได้สะดวกสําหรับทางเดินนี้แบ่งออกเป็ นสองช่วงมีความยาวพอสมควร มีราว
เกาะสูง บางช่วงเป็ นพื่นกระจกใสทําให้มองเห็นทะเลเบื้องล่าง ตรงลานหินจะมีรุปปั ้นของนางเงือก
และชายชาวประมง ซึง่ คาดว่าเป็ นตํานานรักของเมืองนี้ เป็ นจุดทีน่ ักท่องเทีย่ วมาถ่ายภาพกันเพราะ
เป็ นวิวทีส่ วยที่สุด นํ าท่านเดินทางสู่ โรงเรียนสอนทําคิมบับ เพื่อให้ท่านเรียนรูว้ ฒ
ั นธรรมการทํากิมจิ
และสนุ กสนานเพลิดเพลินกับการทํากิมจิ จากนัน้ นําท่านนัง่ รถผ่าน สะพานบุคฮัน (BOOKHANG
BRIDGE) ซึ่งเป็ นสะพานวนที่สามารถมองเห็นวิวที่สวยงามของเมืองปูซาน จากนัน้ นํ าท่านชม
สะพานควันอัน (Gwangan Bridge)ใช้เวลาในการสร้างถึง 10ปี โดยช่วงกลางถูกออกแบบให้เป็ น
สะพานแขวน มีระยะทางเกือบ 1 กิโลเมตรใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7.8 ล้านล้านวอน หรือ
กว่าสองแสนล้านบาทเลยทีเดียว
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (7)
จากนั น้ นํ า ท่ า นช้อ ปปิ้ งร้า นเครื่อ งสํ า อางค์ย อดนิ ย มCOSMETIC OUTLETมีใ ห้ท่ า นเลือ กซื้อ
หลากหลายยีห่ อ้ ซึง่ ราคาถูกกว่าทีเ่ มืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยงั ไม่มขี ายในไทยต่อด้วย
นําท่านเยีย่ มชมRED PINEเป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนํ้ามันสน ที่มสี รรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลด
ไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกายพาท่านแวะตลาดปลาจากัลชิ สัมผัสชีวติ และ
อาชีพพืน้ เมืองของชาวพูซานดัง้ เดิม ซึง่ เป็ นทีร่ จู้ กั ตัง้ แต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็ นต้นมา ตลอด
แนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็ นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมี
ของสดของทะเลมากมายนํ ามาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่
ค่อนข้างถูก นําท่านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง(Nampodong Street) แหล่งช้อปปิ้ งขนาดใหญ่อกี
แห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ทีน่ ่ีเต็มไปด้วยร้านค้า เสื้อผ้า เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ของฝาก ของที่
ระลึก มากมายให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งอย่างจุใจอีกทัง้ ยังมีอาหารแบบ Local ให้ท่านได้เลือกทานแบบเต็มที่
รับประทานอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร (8)
นําท่านเข้าสู่ทพ่ี กั โรงแรมระดับ 3 ดาว
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วัด แฮดง ยงกุง ซา – ฮอกเกตนามู – แทกู – ตลาดซอมุ น – ดิ ว ตี้ ฟ รี – ถนนสตรี ท ฟู้ด –
กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม (9) นําท่านเดินทางสู่ วัดแฮดง ยงกุงซา วัดเก่าแก่
และสวยทีส่ ุดทีน่ ่ีเป็ นวัดเก่าแก่ทส่ี วยสุดในปูซาน เป็ นวัดทีม่ คี วามเก๋ตรงทีส่ ร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล
มาตัง้ แต่ปี 1376 และได้ทําการบูรณะอีกครัง้ ในปี 1970 จนมาถึงปั จจุบนั โดยจะมีเจดียส์ ามชัน้ และ
สิงโตสีต่ วั หันหน้าออกไปทางทะเล ซึง่ สิงโตทัง้ สีต่ วั นี้ คือสัญลักษณ์ของความยินดี ความโกรธ ความ
เศร้า และความสุขส่วนช่วงพีคของทีน่ ่ีจะ 2ช่วงคือ ตอนปี ใหม่ คนจะมาชมพระอาทิตย์แรกของปี และ
ไหว้พระขอพร / ตอนเมษาทีด่ อกซากุระบาน ทีว่ ดั นี้กเ็ ป็ นอีกจุดทีด่ อกซากุระจะบานสะพรังสวยงาม
่
เต็มพื้น ที่บ ริเ วณวัด แล้ว นํ าท่ านนํ าท่ า นชมศูน ย์ส มุน ไพรบ ารุง ตับ ฮ็อ ตเกนามูต้ นไม้ชนิ ด นี้
เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล50-800เมตร ชาวเกาหลี
รุน่ ใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจาก
การดื่ม แอลกอฮอล์ กาแฟ บุ หรี่ สารตกค้างจากอาหารและยาจากนัน้ นํ าทุ ก ท่า นเดิ น ทางกลับ สู่
เมืองแทกู
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (10)
นําท่านเดินทางสู่ ตลาดซอมุน หนึงในตลาดทีเ่ ก่าแก่ท่สี ุดของเมืองแทกู ทีด่ ําเนินการค้ามาตัง้ แต่
สมัยโซชอน ปั จจุบนั เป็ นตลาดใหญ่ทร่ี วมสินค้าอุปโภค บริโภคไว้หลากหลายประเภทเปรียบเสมือน
ย่านจตุจกั ร ประตูน้ํ าต่อจากนัน้ นํ าท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREEช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์
เนมมากมายอาทิเช่นนาฬิก า, แว่นตา, เครื่องสําอาง, กระเป๋ า, กล้องถ่ายรูปและสินค้าแบรนด์เนม
อื่นๆอีกมากมายต่อด้วยถนนสตรีทฟู้ด Anjirang Gopchang Town คือสตรีทฟู้ด ราคาประหยัดที่
เต็มไปด้วยร้านอาหารพืน้ เมืองยอดนิยมของเกาหลี กระจายตัวกันอยูต่ ามสองฝั ง่ ถนนในช่วงเย็นถึงคํ่า
บริเวณนี้จะคึกคักเป็ นพิเศษเพราะจะเป็ นสถานทีพ่ บปะสังสรรค์อกี ด้วย มีเวลาให้ท่านได้เพลิดเพลิน
อย่างเต็มทีจ่ นได้เวลา ได้เวลาอันสมควรนําท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ
เดินทางกลับกรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ โดย เทีย่ วบินที่ TW105 (ไม่มบี ริการอาหารบนเครือ่ ง)
ถึงประเทศไทย สนามบินสุวรรณภูม ิ พร้อมด้วยความประทับใจ

***************************************
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อัตราค่าบริ การ (บาทต่ อท่าน) มีนาคม – เมษายน 2561
วันเดิ นทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุ 2 -11 ปี
พักกับผูใ้ หญ่ 2
ท่านเสริ มเตียง
22-26, 23-27 มีนาคม 2561
18,888
18,888
28 มีนาคม – 1 เมษายน 2561
29 มีนาคม – 2 เมษายน 2561
30 มีนาคม – 3 เมษายน 2561
3-7, 4-8, 5-9, 10-14 เมษายน 2561 19,999
19,999
11-15 เมษายน 2561
23,333
23,333
12-16 เมษายน 2561
24,455
24,455
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เด็กอายุ2-11ปี
พักเดี่ยว
พักกับผูใ้ หญ่2คน เพิ่ ม
ไม่เสริ มเตียง
18,888
5,000

19,999
23,333
24,455

5,000
5,000
5,000

***ค่าบริ การข้างต้ น ยังไม่รวมค่าธรรมเนี ยม ค่าทิ ป คนขับรถ หัวหน้ าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่ น***
**ทางบริ ษทั ขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนี ยมค่าทิ ปที่สนามบิ นท่านละ 1,500 บาท/ทริ ป/ท่าน**
อัตราค่าบริ การรวม
1.
ค่าตั ๋วเครือ่ งบินไป-กลับตามเส้นทางทีร่ ะบุในรายการชัน้ ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณีอยูต่ ่อต้องเสีย
ค่าเปลีย่ นแปลงตั ๋ว
2.
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ
3.
ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆตามรายการ
4.
ค่าทีพ่ กั ตามระบุในรายการพักห้องละ 2 ท่านตามโรงแรมทีร่ ะบุหรือเทียบเท่า
5.
ค่ารถรับ-ส่งและนําเทีย่ วตามรายการ
6.
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งทีม่ ี
7.
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8.
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ ํานาญเส้นทางนําท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
9.
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ ไม่รวม
1.
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครือ่ งดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ(หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เอง
ต่างหาก)
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ค่าทิ ปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่ น ท่านละ 1,500 บาท ตลอดทัง้ ทริ ป
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3%
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)ใบสําคัญ
ถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะ
เป็ นผูด้ าํ เนินการยืน่ วีซ่าให้ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือ
เดินทางต้องทําเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)

เงื่อนไขการจอง
1.
กรุณาชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท
2.
ค่าทัวร์ส่วนทีเ่ หลือชําระก่อนเดินทาง 30 วัน เพื่อดําเนินการออกบัตรโดยสารเครือ่ งบิน
การยกเลิ กการเดิ นทาง
1.
สงวนสิทธิ ์ในการคืนมัดจําทุกกรณี
2.
กรณีทท่ี ่านมีการเปลีย่ นแปลงใดๆต้องแจ้งให้ทางบริษทั ฯทราบล่วงหน้ า30วันและถ้ามีค่าใช้จ่ายเกิดขึน้ อาทิค่า
เปลีย่ นชื่อทางบริษทั ฯจะเก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ตามจานวนเงินทีเ่ กิดขึน้ จริง
3.
ระหว่างการเดินทางถ้าท่านไม่ได้ท่องเทีย่ วพร้อมคณะหรือถอนตัวออกจากคณะถือว่าท่านสละสิทธิ ์ไม่อาจ
เรียกร้องเงินหรือบริการบางส่วนทีข่ าดไปได้
4.
ในกรณีผเู้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทัง้ ประเทศไทยและเกาหลีอนั
เนื่องมาจากการกระทาทีส่ ่อไปในทางผิดกฎหมายการหลบหนีเข้าออกเมืองเอกสารเดินทางไม่ถูกต้องหรือการ
ถูกปฎิเสธในกรณีอ่นื ๆทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่คนื ค่าใช้จ่ายต่างๆไม่ว่าจะทัง้ หมดหรือบางส่วน
5.
ถ้าสถานทีท่ ่องเทีย่ วปิ ดไม่สามารถเข้าชมได้ทางบริษทั ฯจะจัดสถานท่องเทีย่ วอื่นทดแทนให้ตามความ
เหมาะสมโดยไม่มคี ่าชดเชยใดๆจากทางบริษทั ฯ
6.
บริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะเปลีย่ นแปลงรายการท่องเทีย่ วอันเนื่องจากเหตุสุดวิสยั เพื่อความเหมาะสมของหมู่
คณะทัง้ นี้จะถือเอาผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
7.
หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน
8.
ในกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯและในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
ระบุในรายการบริษทั ฯขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้
**หมายเหตุ**
1.
รับเฉพาะผูม้ วี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว ค่าทัวร์ทจ่ี า่ ยให้กบั ผูจ้ ดั เป็ นการชําระแบบจ่ายชําระขาด และผูจ้ ดั
ได้ชาํ ระให้กบั สายการบินและสถานทีต่ ่างๆ แบบชําระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนัน้ หากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริก ารตามรายการไม่ด้ว ยสาเหตุ ใ ดหรือ ได้ร ั บการปฏิเ สธการเข้าหรือ ออกนอกเมือ งจาก
ประเทศในรายการ(ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทัง้
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ค่าตั ๋วเครื่องบินให้แก่ท่าน***และทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเทีย่ วชาวไทยเท่านัน้ ถ้าหาก
เป็ นชาวต่างชาติ จะต้องเพิม่ จากราคาค่าทัวร์ปกติอกี 100USD** **กรณีตดั กรุ๊ปเหมาที่เป็ น เด็กนักเรียน
นักศึกษา ธุรกิจขายตรงเครื่องสําอางค์ หมอ พยาบาล หรือชาวต่างชาติ จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุก
ครัง้ **
หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเทีย่ วระหว่างท่องเทีย่ วในประเทศเกาหลี หรือปั ญหา
ต่างๆ ตลอดจนข้อแนะนํากรุณาติดต่อเจ้าหน้าทีท่ ร่ี บั ผิดชอบหากท่านมีความจําเป็ นต้องรับฝากของจากผูอ้ ่นื
เพื่อ ที่จ ะนํ า ไปยัง ประเทศนัน้ ๆ หรือ นํ า กลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่ง ของนัน้ ว่า ต้อ งไม่เ ป็ น สิ่ง ของผิด
กฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขัน้ ประหารชีวติ เจ้าหน้าที่จะไม่รบั ฝากกระเป๋ าหรือ
สิง่ ของใดใด
โรงแรมที่พกั ที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กบั ความเหมาะสมเป็ นหลักโดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ลกู ค้าเป็ นหลัก
ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้าย
ช่างภาพจะนํ าภาพถ่ายมาจําหน่ ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่
ต้องซือ้ เพราะทางบริษทั ทัวร์ไม่มกี ารบังคับลูกทัวร์ซอ้ื แต่อย่างใด แต่เป็ นการบอกกล่าวล่วงหน้า
ทัวร์ครัง้ นี้มวี ตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ วเป็ นหมูค่ ณะเท่านัน้ ถ้าลู กค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดย
ไม่ล งร้า นช้อ ปปิ้ ง เช่ น นํ้ า มัน สน / ร้า นโสม / ฮ็อ ตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัท จะคิด ค่ า
ดําเนินการเพิม่ ร้านละ 100 USDต่อท่าน ในกรณีทไ่ี ม่สบายต้องมีใบรับรองจากทางโรงพยาบาลมายืนยัน

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีใ ห้กบั คนไทย ผู้ท่ปี ระสงค์จะพํานักระยะสัน้ ในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90
วัน ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเทีย่ ว เยีย่ มญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขัน้ ตอนการตรวจเข้าเมือง
เพื่อยืนยันการมีคุณสมบัตกิ ารเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง

ตั ๋วเครือ่ งบินขาออกจากประเทศเกาหลีทางทัวร์จดั เตรียมให้

สิง่ ทีย่ นื ยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จา่ ยทีอ่ าจเกิดขึน้ ในระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงิน
สด บัตรเครดิต เป็ นต้น)

ชื่อ ทีอ่ ยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างทีพ่ าํ นักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรูจ้ กั โรงแรม และอื่นๆ)ทางทัวร์
จัดเตรียมให้

กําหนดการเดินทางระหว่างทีพ่ ํานักในประเทศเกาหลีทางทัวร์จดั เตรียมให้
ความรับผิดชอบ
1.
บริษทั ฯในฐานะตัวแทนของสายการบินและยานพาหนะอื่นๆพร้อมทัง้ โรงแรมและสานักงานจัดนาเทีย่ วเพื่อ
ให้บริการแก่นกั ทัศนาจรจะไม่รบั ผิดชอบใดๆต่อการได้รบั บาดเจ็บสูญหายเสียหายหรือค่าใช้จ่ายต่างๆซึง่ อาจ
เกิดขึน้ จากความล่าช้าการยกเลิกเทีย่ วบินอุบตั เิ หตุภยั ทางธรรมชาติการนัดหยุดงานปั ญหาทางการเมือง
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2.

บริษทั ขอสงวนสิทธิ ์เฉพาะลูกค้าทีม่ วี ตั ถุประสงค์เพื่อท่องเทีย่ วหรือสารวจเส้นทางเท่านัน้ หากท่านถูก
เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของทางประเทศไทยและเกาหลีใต้ปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองถือเป็ นเหตุผลทีอ่ ยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของทางบริษทั ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ในการทีจ่ ะคืนค่าใช้จา่ ยใดๆทัง้ สิน้ แก่ท่าน
**
การเดิ นทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิ ธีการเข้าเมือง
เอกสารทีค่ วรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเทีย่ วทีม่ าท่องเทีย่ วโดยสุจริตเท่านัน้ ทีผ่ ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทางานประจาของนักท่องเทีย่ ว ซึง่ สมควรทีน่ าติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทั ผูจ้ ดั คณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเทีย่ วประเทศเกาหลีสมควรทีจ่ ะนาเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สาหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มบี ตั รเครดิตการ์ด) หากมีบตั ร
เครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนาติดตัวไป
ด้วยหรือหลักฐานการเงินอื่นใดทีจ่ ะแสดงให้เจ้าหน้าทีท่ ราบว่าท่านคือนักท่องเทีย่ ว
3.
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง
เช่น บิดา มารดา ป้ า น้า อา ทีม่ นี ามสกุลเดียวกัน
4.
หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนาพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรือนาติดตัวไปด้วย
5.
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเทีย่ ว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้มกี ารแจ้งเตือนหลายครัง้ จากด่านตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้
เกีย่ วกับมีผแู้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเทีย่ ว แต่เดินทางเพื่อไปด้วยวัตถุประสงค์อ่นื เช่น ไปทางาน แรงงานผิด
กฎหมาย ดังนัน้ ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวน
เงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) แต่ถา้ หากลูกค้าเป็ นนักท่องเทีย่ วจริงๆ เดินทางท่องเทีย่ วทัง้ ไปและ
กลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมของทางบริษทั กาหนดไว้ ลูกค้าสามารถทีจ่ ะขอรับเงินประกันนี้คนื เต็มจานวนได้
*** ดังนัน้ จึงรบกวนขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบตั ติ ามเงือ่ นไขดังกล่าว***
หมายเหตุ : เรียนให้ทราบว่า หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้แล้วนัน้ ทางทัวร์จะออกเดินทาง
ท่องเทีย่ วหลังเวลาประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มนี โยบายให้คณะรอ ส่วนท่านใดทีต่ ดิ ด่านตรวจคนเข้า
เมือง หากท่านสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่ วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

