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ออกเดินทาง 27-31 มี.ค 2558 (5วัน 3คืน) 
วันที่หนึ่ง กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ 

น. 
 

น. 

คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น4 เคาน์เตอร์M สายการบิน
แห่งชาติเกาหลี โดยมีเจ้าหน้าที่ของโคเรียเซ็นเตอร์แทรเวลให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง   

น าท่านบินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน KE662 (บริการอาหารเช้า 
และเครื่องดื่มบนเครื่องบิน) 

วันที่สอง สนามบินคิมแฮ - สวนสาธารณะยงดูซาน - หอคอยพูซาน + ลิฟท์ - นมสัการพระวัดแฮดงยงกุงซา -  
สัมผัสมนต์เสนห่์แห่งความงาม เกาะเชจู - โขดหินหัวมังกร 

 
 
 
 
 
 

 
น. 
 
 
 

 

            
 
 
 
 
 
 

ถึงท่าอากาศยานคิมแฮ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ท่านจะพบมัคคุเทศก์ท้องถิ่นรอต้อนรับคณะ 
(เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) อิสระให้ทุกท่านได้แลกสกุลเงินวอน ณ เคาน์เตอร์ธนาคาร และท าธุระ
ส่วนตัวให้เรียบร้อย (ขั้นตอนพิธีการต่างๆ หัวหน้าทัวร์จะแนะน าทุกท่านที่สนามบินสุวรรณภูมิ  หรือบนเครื่อง หากมีข้อ
สงสัยประการใด กรุณาติดต่อสอบถามที่เจ้าหน้าที่ หรือบริษัทล่วงหน้า)  

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และศุลกากรแล้ว น าทุกท่านขึ้นรถโค้ชปรับอากาศ เดินทางไปยัง เมืองพู
ซาน เป็นเมืองท่าที่ส าคัญ และเป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศ เชื่อมโยงกับเมืองอ่ืนๆ โดยรถยนต์ 
รถไฟ และเครื่องบิน มีท่าเรือเฟอร์รี่ไปประเทศญี่ปุ่น และเป็นเมืองหน้าด่านสู่อุทยานแห่งชาติทางทะเล จึงท าให้เมืองนี้ 
เต็มไปด้วยโรงแรม และร้านอาหารชั้นหนึ่ง สถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงาม และมีแหล่งช็อปปิ้งมากมาย      

พาท่านเดินทางสู่ สวนสาธารณะยงดูซาน ซึ่งเป็นที่ตั้งของ หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอคอยของประเทศ
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เกาหลีใต้ ที่สูงถึง 118 เมตรเหนือระดับน้ าทะเล ชมทัศนียภาพโดยรอบของเมือง และถ้าอากาศแจ่มใส ท่านสามารถ
มองเห็นประเทศญี่ปุ่นได้ ให้ท่านได้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนักรบผู้ยิ่งใหญ่ นายพล อี ซุน ชิน และเรือรบเต่า 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
บ่าย พาทุกท่านไปนมัสการพระ ณ วัดแฮดง ยงกงุซา (HAEDONGYONGGUNG TEMPLE) ซึ่งเป็นวัดที่ติด

ชายทะเล ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพูซาน สร้างข้ึนเมื่อปี 1376 ในสมัยอาณาจักรโคเรียวโดยพระ
อาจารย์ ที่มีชื่อว่า “นาอง” ตัววัดมีแทอึงจอนเป็นตัวอาคารหลัก ซึ่งได้รับการบูรณะใหม่เม่ือปี 1970 นอกจากนี้ยังมีศาล
เจ้า “ยงวังดัง” ถ้ าท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ในถ้ าด้านล่าง และเจดีย์ 3 องค์ ที่มีสิงโต 4 ตัวหันหน้าออกสู่ทะเล ซึ่ง
สิงโตทั้ง 4 หมายถึง ความร่าเริง ความโกรธ ความเศร้า และความสุข อีกด้านหนึ่งมีบันได 108 ขั้นที่ขึ้นไปสู่รูปเจ้าแม่
กวนอิมที่ประดิษฐานอยู่ด้านบน ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ดีอีกจุดหนึ่งของวัด 

จากนั้นน าทุกท่านเดินทางโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน..…. เพ่ือน า
ทุกท่านสู่ “เกาะเชจู” ซ่ึงต้ังอยู่ทางตอนใต้ของประเทศ ด้วยบรรยากาศ และความสวยงามของเกาะ เป็นมนต์เสน่ห์ท่ี
ดึงดูดนกัท่องเที่ยวมากมายที่มาเยือน ถือเป็นอีกสถานที่ฮันนีมูนยอดฮิตของชาวเกาหลี ด้วย...สัญลักษณ์อันเก่าแก่ของ
เกาะ คือ โทลฮารุบัง หรือหินปู่ เป็นรูปปั้นท าจากหินลาวาสลักเป็นรูปคนแก่ใจดีมีให้เห็นอยู่ทั่วไป เป็นที่โปรดปรานของ
นักท่องเที่ยวที่ชอบถ่ายรูป และอีกสัญลักษณ์คือ เฮียนโย คือหญิงสาวชาวบ้านซึ่งด าน้ าลงไปในทะเล เพ่ือเก็บหอยเม่น 
เปลือกหอย และปลาหมึกยักษ์ ในวันที่อากาศแจ่มใส...บางทีคุณอาจจะเห็นหญิงเหล่านี้ด าผุดด าว่ายอยู่ก็เป็นได้             

พาทุกท่านเดินทางสู่สิ่งที่เปรียบเสมือนสัญลักษณ์ของเกาะ ณ บริเวณชายฝั่งด้านตะวันตก เพ่ือชมหินภูเขา
ไฟรูปทรงแปลกประหลาดคล้ายกับมังกรที่ก าลังอ้าปาก มีชื่อว่า โขดหินยงดูอัม **ตามต านานกล่าวว่า มีเทพเจ้ามังกรตนหนึ่ง 

ได้รับมอบหมายให้หายาอายุวัฒนะที่อยู่บนภูเขาฮัลลา ซึ่งเมื่อเทพผู้ปกปักษ์รักษาภเูขาแห่งนี้พบเข้าจึงได้แผลงศรไปยังมังกรตนนี้ ท าให้
เทพเจ้ามังกรบาดเจ็บและพลดัตกลงไปในทะเล ขณะที่ก าลังตะเกียกตะกายเพื่อกลับขึ้นสวรรค์ ทันใดนั้นร่างก็ค่อยๆเปลี่ยนเป็นหิน เหลือ
เพียงส่วนหัวที่พ้นทะเลขึ้นมา ซึ่งปรากฏให้เห็นจนทุกวันนี้ **        

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  
               หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส 

วันที่สาม ชมพระอาทิตย์ขึ้นที่ภูเขาไฟหัวมงกฎุ - ชมดอกไม้งาม ทุง่ดอกยูเช - วบิวับแวววาวปราสาทแก้ว -
KITTY ISLAND - ปั่น RAIL BIKE 

 รับประทานอาหารเช้า ณ  ภัตตาคารภายในโรงแรม 
 
 
 
 
       

 
จากนั้นน าทุกท่านชมความสวยงามของยอดเขา ซองซานอิลชุลบง (ภูเขาไฟหัวมงกุฎ) หรือ “จุดสูงสุดที่

พระอาทิตย์ข้ึน” (Sunrise Peak) เกิดข้ึนจากภูเขาไฟที่อยู่ใต้ท้องทะเลเมื่อ 100,000 ปีที่แล้ว มีหินแหลมที่ล้อมรอบปาก
ปล่องกว่าร้อยก้อน จึงท าให้ปากปล่องภูเขาไฟนี้ มีลักษณะเหมือนมงกุฎ ถือเป็นจุดชมวิวทะเล และพระอาทิตย์ขึ้น และ
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ตกท่ีสวยงาม มีชื่อเสียงที่สุด  
แล้วน าท่านชมความสวยงามของ ทุ่งดอกยูเช ที่บานสะพรั่ง ให้ท่านถ่ายรูปเป็นที่ระลึก (เฉพาะในช่วง

ฤดูกาล และขึ้นอยู่กับสภาพภูมิอากาศเท่านั้น)  
เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร  

บ่าย จากนั้นพาท่านชม “ปราสาทแก้ว” ภายในเป็นเมืองแห่งแก้วโดยแท้จริง เป็นสถานที่จัดแสดงงานศิลปะอีก
แขนงหนึ่งซึ่งล้วนสรรสร้างจาก แก้ว ทั้งสิ้น โดยการน าแก้วมาดัดแปลงเป็นรูปลักษณ์ต่างๆ ส่วนส าคัญภายในบริเวณแห่ง
นี้แบ่งเป็น 2 ส่วน คือส่วนของงานจัดแสดงอยู่ในอาคาร และจัดแสดงกลางแจ้ง งานที่จัดแสดงอยู่ในนี้เป็นงานที่เกิดมา
จากแรงบันดาลใจของเหล่าศิลปินที่ดัดแก้วให้งดงามสารพัดนึก มีงานจัดแสดงมากกว่า 200 ชิ้น อาทิเช่น เขาวงกตแก้ว 
ก าแพงแก้ว ต้นถั่วงอกแก้ว ต้นเถาวัลย์ยักษ์สีเขียวที่ท าจากแก้ว ที่ท่านมองแล้วอาจจะเผลอคิดว่าตัวเองเป็นแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ 
สะพานเชื่อมทางเดินของที่นี่ล้วนสร้างขึ้นจากแก้วทั้งสิ้น 

แล้วย้อนสู่วัยเด็กท่ี “HELLO KITTY ISLAND” ส าหรับ แฟนๆ คิตตี้ห้ามพลาด เชิญถ่ายรูปกันอย่างเต็ม
อ่ิม และซื้อของฝากท่ีระลึกได้ที่นี่ พิพิธภัณฑ์คิตตี้ ซึ่งจัดการแสดงเรื่องราว Hello Kitty หลากหลายเวอร์ชั่น พร้อม
เรื่องราวความเป็นมา ประดับประดาจัดสรรอย่างสวยงาม น่ารัก รวมไปถึงบรรดาของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่านได้
เลือกซื้อติดไม้ติดมือ รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน  

น าท่านสนุกสนานเพลิดเพลินกับกิจกรรมปั่น “RAIL BIKE” ซึ่งสร้างความผูกพันระหว่างครอบครัว เพ่ือน 
และคู่รัก ทุกเพศทุกวัย คุณสามารถเพลิดเพลินกับทัศนียภาพของ ของการปั่นจักรยานบนรางรถไฟที่มีความงดงาม และ
มนต์ขลังของเสน่ห์ธรรมชาติในฤดูใบไม้ผลิตที่โอบล้อมไปด้วยฟาร์มม้า  ท่านจะได้ดื่มด่ ากับความสงบ บริสุทธิ์ ของชนบท
บนเกาะเชจู อย่างแท้จริง 

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร              
 หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส 

วันที่สี ่ สนามบินคิมโป - กรุงโซล - ศูนย์โสมเกาหลี - เครื่องสําอางแบรนด์ดังของเกาหลี - โรแมนติกที่ ชองเก
ชอน - ช้อปปิ้งเพลินๆทงแดมุน 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภตัตาคารภายในโรงแรม 
 
 
 
 
 

             
จากนั้นเดินทางสู่ สนามบินภายในประเทศเกาะเชจู จากนั้นโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ โดยสายการ

บินโคเรียนแอร์ เที่ยวบิน….. สู่สนามบินคิมโป  
น าท่านเดินทางเข้าสู่ กรุงโซล ซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศเกาหลีใต้ ที่นี่ถือได้ว่าเป็นศูนย์รวมความเจริญ

ทางด้านต่างๆ ของประเทศเอาไว้ไม่ว่าจะเป็นห้างร้านย่านการค้าชื่อดัง สถานที่ส าคัญทางการเมือง และความทันสมัยใน
การคมนาคม ปัจจุบันมีประชากรเกาหลีถึง 1 ใน 4 อาศัยอยู่ในกรุงโซล แต่ภายใต้การพัฒนาอย่างไม่หยุดยั้ง กรุงโซลก็ยัง
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เป็นเมืองที่มีกลิ่นอายของวัฒนธรรมโบราณ ที่ชาวเกาหลียังคงอนุรักษ์ไว้เป็นมรดกอันล้ าค่า ไม่ว่าจะเป็นพระราชวังอัน
ยิ่งใหญ่ที่ยังคงความสวยงาม พิพิธภัณฑ์ต่างๆ ฯลฯ 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 

บ่าย แล้วน าทุกท่านรู้จักสมุนไพรเกาหลีที่มีชื่อเสียง และรู้จักกันทั่วโลก นั่นคือ โสม โสมใช้เป็นยาบ ารุงสุขภาพ
ของชนชาติตะวันออกมาตั้งแต่อดีตกาล ชาวจีนยอมรับว่าโสมเกาหลีเป็นสุดยอดของโสม โดยได้รับการวิจัย และทุ่มเท
อย่างมากท่ีสุดในบรรดาสมุนไพรทั้งหลายทั้งปวง ทุกวันนี้ผลิตภัณฑ์อาหารสมุนไพรต่างๆ เช่น ชาโสม, ผงโสมยอดนิยม 
หรือโสมสกัดเข้มข้น เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ส าหรับผู้ที่ค านึงถึงสุขภาพ ทุกท่านจะได้ลิ้มลอง และเลือกซ้ือในราคาพิเศษท่ี 
ศูนย์โสมเกาหลี 

จากนั้นน าท่านเลือกซ้ือ เครื่องสําอางแบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, TONYMOLY, THE SEAM 
และอีกหลายแบรนด์คุณภาพชั้นหนึ่ง ให้ท่านได้ลอง และเลือกซ้ือตามอัธยาศัย 

น าทุกท่านเดินเล่นเพลินๆที่บริเวณ “คลองชองเกชอน” ถูกขุดข้ึนเป็นครั้งแรกเม่ือราว 600 ปีก่อนในสมัย
ของกษัตริย์ YEONGJO กษัตริย์องค์ที่ 21 แห่งราชวงศ์โชซอน ชองเกชอนเป็นสัญลักษณ์ของการผสมผสานกลมกลืนกัน
อย่างลงตัวของธรรมชาติ ศิลปวัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ อิสระถ่ายภาพ ชมความงามของสวนสาธารณะตลอดทาง 

หลังจากนั้นน าทุกท่านไปช้อปปิ้งกับแหล่งช้อปปิ้งชื่อดังที่ “ตลาดทงแดมุน” ซ่ึงต้ังอยู่บริเวณประตูเมือง
โบราณทิศตะวันออก เป็นตลาดที่ใหญ่มากอีกแห่งหนึ่ง ท่านจะสามารถหาซื้อสินค้าได้หลากหลายชนิด มีร้านค้ามากมาย 
ทั้งเสื้อผ้าแฟชั่นเกาหลี รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดับ เครื่องส าอาง ถุงเท้า ผ้าพันคอ ของที่ระลึก เครื่องใช้ในบ้าน 
ครัวเรือน และอ่ืนๆ อีกมากมาย ทั้งริมบาทวิถี และในห้างสรรพสินค้าที่ใหญ่ๆ เช่น  DOOTA, MILLIORE, APM และ 
GOOD MORNING ซึ่งลักษณะจะคล้ายๆ ประตูน้ า และมาบุญครองบ้านเรา แต่ในบรรยากาศแบบคนเกาหลี 

ค่ า บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร       
               หลังจากนั้นเดินทางเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรมระดับดีลักซ์คลาส 

วันที่ห้า ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - ดิวตี้ฟรี - สยามสแควร์เกาหลี เมียงดง - ศูนย์รวมของพื้นเมือง - สนามบินอิน
ชอน - กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ  ภตัตาคารภายในโรงแรม 
  
 
 
 
 
 

น าทุกท่านสู่ศูนย์สมุนไพรเกาหลี “ฮ้อกเกตนาม”ู ซึ่งชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทาน เพ่ือช่วยดูแล
ตับให้สะอาดแข็งแรง 

แล้วน าทุกท่านเพลิดเพลินกับการเลือกซื้อสินค้าปลอดภาษี ณ “DUTY FREE” มีสินค้าแบรนด์เนมชื่อดัง 
เสื้อผ้าแฟชั่น กระเป๋า เครื่องส าอางชั้นน าทั้งใน และต่างประเทศมากมายให้ท่านได้เลือกสรร 

เที่ยง บริการอาหาร ณ ภัตตาคาร 
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บ่าย พาท่านเข้าสู่ย่าน “เมียงดง” ซึ่งเป็นสยามสแควร์ของเกาหลี มีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวเกาหลีไปรวมตัวกันกว่า
พันคนในแต่ละวัน จะพบกับถนนที่เป็นศูนย์รวมแฟชั่นชั้นน าของเกาหลี เสื้อผ้าแฟชั่น GIODANO, GUESS รองเท้า 
PUMA, NIKE ร้านเสริมสวย เครื่องส าอางค์เกาหลี และร้านอาหารเกาหลีอีกมากมาย บริเวณใกล้ๆ กันยังมี
ห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทรมิโดปา ห้างสรรพสินค้าชินเซเก และร้านมิกลิออร์ ซึ่งตั้งอยู่ทั้งใต้ดินและบนดิน ร้านค้า
สไตล์รถเข็น ที่หอบเอาสินค้าวัยรุ่นอันพึงปรารถนาของนักซ้ือนักแต่งตัวทั้งหลายมาให้ได้เลือก มาถึงที่นี่...ไม่ควรพลาด 
ไอศครีม ที่มีความสูงถึง 32 ซ.ม.มีรสต่างๆ ให้ท่านได้เลือกชิมตามอัธยาศัย 

ก่อนอ าลาเกาหลี ให้ท่านได้ละลายเงินวอนที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง ขนมแบบต่างๆ ช็อกโกแล๊ตหิน ซีเรียล
ช็อกโค ผลิตภัณฑ์โสมในรูปแบบของขนม ชา โคลนพอกหน้า ผลไม้ หมอนสุขภาพ กิมจิ ชินราเมง หรือม่าม่าเกาหลีที่ชื่น
ชอบของชาวต่างประเทศ เป็นต้น สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ .....ท่าอากาศยานอินชอน 

น. เดินทางโดยเที่ยวบิน KE... เหินฟ้ากลับกรุงเทพ (บริการภาพยนตร์ เครื่องดื่ม พร้อมเสิร์ฟอาหารค่ าบนเครื่องบิน ) 
น. เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพพร้อมเก็บความประทับใจของประเทศเกาหลีไปนานวัน 
 
***หมายเหตุ! เที่ยวบินและรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ*** 

 
บริการอาหาร 
1.เมนู วาไรตี้บุฟเฟ่ต์นานาชาติ มีอาหารให้ท่านเลือกตามความชอบอย่างจุใจ ในร้านอาหาร
ที่ดีที่สุดในเมืองพูซาน 
 
2.เมนูชาบู ชาบู อาหารพ้ืนเมือง ตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้
หม้อไฟของญี่ปุ่น โดยน าเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่
จัดเตรียมไว้มาเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทานเติมน้ าซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วน าอู
ด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอูด้งร้อน และทานพร้อมข้าวสวยร้อนๆ น้ าจิ้มซีอ๊ิวเกาหล ี
และเครื่องเคียง 
 
3.เมนูหมูบาบีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยน าเนื้อหมูสไลด์ หมักกับซอส ใส่กะหล่ าปลีหั่น, เห็ด
เข็มทอง, วุ้นเส้นบุก และเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวาน นุ่ม เวลาทานน ามาย่างขลุกขลิก
กับซุปบนกระทะแบน หรือครึ่งวงกลม เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ 
 
4.เมนูอาหารพื้นเมืองเมนูสุดพิเศษสําหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง เสิร์ฟพร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ และเครื่องเคียงต่าง ๆ 
 
5.เมนูซัมเกทัง หรือไก่ตุ๋นโสมเกาหลี เป็นอาหารวังในสมัยก่อนปัจจุบันเป็นอาหารเลื่องชื่อ
ของเมืองหลวง เชื่อกันว่าช่วยบ ารุงเลือดลม และเสริมสุขภาพ เสริฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดิน
ร้อน ภายในตัวไก่ จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด  เสริฟพร้อมเครื่องเคียง เส้น
ขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยด า และเกลือ 
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6.เมนูคาลบี หรือหมูย่างเกาหลี เป็นอาหารพ้ืนเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มี
รสชาติออกหวาน นุ่ม และกลมกล่อม น าหมูสเต็กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อย
ที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอค า ห่อทานแบบเมี่ยงค าไทย โดยใส่น้ าจิ้ม
เต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่างๆ และน้ า
ซุปสาหร่าย 
 
7.เมนู วาไรตี้บุฟเฟ่ต์นานาชาติ และซูชิ มีอาหารให้ท่านเลือกตามความชอบอย่างจุใจเมนู
กว่า 200 ชนิด ไม่ว่าจะเป็นอาหารยุโรป เอเชีย โดยเฉพาะ เมนูพิเศษ  ซีฟู้ด  “ขาปูยักษ์” ใน
ร้านอาหารที่ดีที่สุดในกรุงโซล 
 
 

อัตราค่าบริการ เฉพาะโปรแกรมนี้เท่านั้น 

อัตราค่าบริการ ท่านละ (บาท) 

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน 39,900.- 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน   39,900.- 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม 38,900.- 
เด็กอายุต่ํากว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตยีงเสริม 37,900.- 
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ 8,000.- 
 

ราคาทัวร์รวม 

1. ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ตามเส้นทางท่ีระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่า
เปลี่ยนแปลงตั๋ว  
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ  
3. ค่าเข้าชมสถานที่ทุกแห่งที่ระบุในรายการ  
4. ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 -3 ท่าน ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า  
5. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการนําเที่ยวตามรายการ  
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี  
7. ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ  

 สัมภาระใต้ท้องเครื่องบินท่านละ 1 ใบเท่านั้น น้ําหนัก 23 กก. 

 สัมภาระถือขึ้นเครื่องบินท่านละ 1 ใบเท่านั้น น้ําหนัก 12 กก. 
8. ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชํานาญเส้นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ  
9. ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
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ราคาทัวร์ไม่รวม 

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องดื่มท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)  
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 4 USD ต่อคนต่อวัน (ตามความสมัครใจ)  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีเป็นนิติบุคคล) 

 
เงื่อนไขการให้บริการ  

1. บริษัทขอรับค่ามัดจําสําหรับการจองท่านละ 10,000 บาท และชําระส่วนที่เหลือก่อนการเดินทาง 20 วัน  
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน
รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน  
3. การยกเลิก  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินมัดจําในทุกกรณี แต่สามารถเลื่อนการเดินทางได้ ภายใน 1 ปี นับจากวันที่ชําระค่า
มัดจํา  
• บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนการเดินทาง 30 วัน 
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท  
• ยกเลิกการเดินทาง 7 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร ์ 
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์  
• กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหตุ  

1. จํานวนผู้เดินทาง ข้ันต่ํา ผู้ใหญ่ 15 ท่าน ขึ้นไป  
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ราคา และรายการท่องเที่ยว ตามความเหมาะสม  
3. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น  
4. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, 
การก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ  
5. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชําระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว  
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง  
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7. ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
8. เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


