
 

 

 
 

 

 
ชมหมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน หมูบ่้านทีม่ีสีสนัสดใส หรือซานโตรินแีห่งเกาหลี 

ชมมรกดกโลกที่วดัพุลกุกซา วัดเก่าแก่แห่งอาณาจักรชิลล่า 
ชมสะพานแขวนควังอัน ซานฟรานซิสโกแห่งปูซาน 
สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที ่วัดแฮดง ยงกุงซา 

ชมซากรุะที่สวยที่สุดของปูซาน ณ เมืองจินแฮ เดินทางโดยสายการบิน EASTAR JET 

ก ำหนดกำรเดินทำง : เมษำยน– พฤษภำคม 2559  



 

 
19.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ทางเข้าประตู 6 เคาน์เตอร์ N สายการบิน EASTAR 

JET เจ้าหน้าท่ีของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอ านวยความสะดวกในการขึ้นเคร่ือง (หัวหน้าทัวร์
แนะน าการเดินทาง) สายการบิน EASTAR JET จัดท่ีนั่งแบบ 3-3 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง อิสระ
ตามอัธยาศัย ท้ังไปและกลับ) (น้ าหนักกระเป๋า 15 กก./ท่าน)  **หมายเหตุ** เคาน์เตอร์เช็คอินจะปิด
บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกอย่างน้อย 60 นาที และผู้โดยสารพร้อม ณ ประตูขึ้นเคร่ืองก่อนเวลาเคร่ืองออก 
40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกท่ีนั่งบนเคร่ือง เนื่องจากต้องเป็นไปตามระบบของสายการบิน) 

23.20น.  บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยเท่ียวบินท่ี ZE922 บินตรงสู่ปูซาน 

 
06.30 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 

ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย)  หลังจากผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่สาธารณรัฐเกาหลีใต้  น าท่านชม เทศกาลดอก
ซากุระบาน แม้ว่าดอกซากุระที่เกาหลี จะมีซากุระจริงๆ จากญ่ีปุ่นเพียงแค่ที่เดียวคือที่จินแฮนี้ แต่ทั่วทั้ง
ประเทศก็ยังมีดอกพตกต ดอกไม้ของเกาหลี ที่คล้ายคลึงกับซากุระของญ่ีปุ่นให้ได้ชมเช่นกัน เทศกาลชม
ดอกซากุระที่ดังที่สุดและสวยที่สุดในประเทศเกาหลี จัดขึ้นที่ เขตจินแฮ เมืองชางวอน จังหวัดคยองซังนัม
โด จินแฮ เป็นเมืองเล็กๆ ซึ่งท่านจะได้พบซากุระบานเต็มไปหมดทุกแห่งหน เพราะมีกว่า 220,000 ต้น 
และไฮไลท์อยู่ตรงที่คลองยอชวาชอน หรือ YEOJWACHEON STREAM ที่มีซากุระบานอยู่บนสะพาน 
และขนาบข้างไปด้วยดอกคาโนล่า ซึ่งบริเวณนี้ ยังเป็นสถานที่ถ่ายท าภาพยนตร์และละครอีกด้วย (ดอก
ซากุระจะเร่ิมบานประมาณช่วงเดือนเมษายน ตั้งแต่กรุ๊ปประมาณวันท่ี 01–15 เมษายน 2559 หรือในช่วง
ท่ีดอกซารุบาน หลังจากประมาณวันท่ี 15 เมษายน จะไม่มีโปรแกรมไปดูซากุระนะคะ) **ท้ังนี้การบาน
ของดอกซากุระขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ หากดอกซากุระไม่บาน ทางบริษัทขออนุญาตไม่น าท่านไป และไม่
มีการหักคืนค่าใช้จ่ายใดๆท้ังสิ้น**   จากนั้นน าท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHON 
CULTURE VILLAGE) ซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้ ด้วยสีสันสดใสอีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ าทะเล
กว้างไกลสุดตา ท าให้ที่นี่ ได้ รับความนิยมจากนั กท่องเที่ ยวไม่น้อย ว่ากันว่าแต่ เดิมนั้นหมู่บ้าน
วัฒนธรรมคัมชอนเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาคร้ังสงครามเกาหลี ซึ่งภายหลังสงครามหมู่บ้าน
เสื่อมโทรมมาก กระทั่งได้รับการฟื้นฟูจากนักศิลปะในเกาหลีที่ร่วมกันตกแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม
อย่างทุกวันนี้ หากใครได้มีโอกาสแวะเวียนไปก็อย่าลืมไปยัง SKY GARDEN จุดชมวิวที่สวยที่สุดของ
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้ 

 
 
 

วันที่สอง        ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – ชมเทศกาลดอกซากุระบาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  
                   สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน – ตลาดปลาจากัลชี  
 

วันแรก         กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 



 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ  

หลังอาหารน าท่านชม สวนยงดูซาน ซึ่งตั้งอยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็นภูเขาที่มี
ชื่อเสียงของเมืองปูซานอีกด้วย  โดยในช่วงสมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตั้งถิ่นฐาน
บนภูเขาแห่งนี้ แต่เกิดไฟไหม้คร้ังใหญ่ถึงสองคร้ัง ท าให้ป่าไม้ถูกท าลายไป ชาวบ้านจึงช่วยกันฟื้นฟูโดย
การปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทน จนกลายเป็นสวนสาธารณะในที่สุด และยังเป็นที่ตั้งของศาลเจ้าที่สร้างโดย
ชาวญี่ปุ่นในยุคตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่น นอกจากนี้ ยังมี หอคอยปูซาน ที่ซึ่งเป็นเหมือนสัญลักษณ์ของ
เมือง อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวที่จะท าให้คุณเห็นปูซานแบบ 360 องศาอีกด้วย **ราคาทัวร์นี้ไม่รวมกุญแจ
และค่าขึ้นลิฟท์ (ค่าขึ้นหอคอยปูซาน ท่านละประมาณ 10,000 วอน)** จากนั้นน าท่านแวะชม ตลาดปลา
จากัลชี ตั้งอยู่ใกล้กับท่าเรือ NAMPO ที่นี่ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองพูซาน เพราะเมืองพูซานเป็นเมือง
ที่เน้นท าอาชีพประมง ตลาดปลาจากัลชี JAGALCHI MARKET จึงเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลที่
ใหญ่ที่สุดของเกาหลีใต้ ภายในจะมีสัตว์น้ าแปลกๆจ านวนมาก และยังมีราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไปด้วย 
โดยปลาหรือสัตว์ทะเลก็จะมากันแบบสดๆ มีร้านค้าทั้งในตัวอาคารและภายนอกอาคารมากมาย ด้านหลัง
ตลาดสามารถเดินชมวิวท่าเรือได้ และในเดือนตุลาคมของทุกปีก็จะมีเทศกาลอาหารสดซึ่งจัดขึ้นที่ตลาด
ปลาจากัลชี เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจอีกด้วย 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร  เมนู แฮมุนทัง  
  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL AT BUSAN  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรที่  วัดแฮดง ยงกุงซา ถือเป็นวัดศักดิ์สิทธิ์ที่คนเกาหลีและ
นักท่องเที่ยวเดินทางมาเพื่อขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ว่ากันว่าแต่เดิมก่อนที่จะสร้างวัด พื้นที่ตรงนี้มีความ

วันที่สาม       วัดแฮดง ยงกุงซา – ชมมรกดกโลกวัดพุลกุกซา – หอดูดาวช็อมซ็องแด – สุสานทูมูล ี
                   ศูนย์โสม – ช้อปปิ้งย่านซอเมียน  



 

แห้งแล้ง ฝนไม่ตกตามฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ฝันเห็นเทพเจ้าแห่งความเมตตาซึ่งสถิตอยู่ใน
ท้องทะเล บอกให้สร้างวัดบริเวณนี้จึงจะเกิดความโชคดี และก็เป็นดังนั้น เมื่อวัดสร้างเสร็จความแห้งแล้ง
ที่เคยมีก็ชุ่มฉ่ าไปด้วยน้ าฝนและพืชไร่ อีกทั้งหากมองไปด้านหน้าจะเห็นภูเขาและถ้ามองไปด้านหลังของ
วัดจะเห็นน้ าทะเล ชาวบ้านจึงเชื่อว่าหากอธิษฐานสวดมนต์ในตอนเช้าก็จะได้รับการตอบจากเทพเจ้าแห่ง
ความเมตตาในช่วงเย็นนั่นเอง จากนั้นน าท่านเดินทางสู่เมียงเคียงจู พาท่านชมมรดกโลก วัดพุลกุกซา 
(BULGUKSA TEMPLE) วัดเก่าแก่แห่งอาณาจักรชิลล่า สร้างขึ้นในปี ค.ศ. 535 ค าว่า "พุลกุกซา" นั้น 
หมายถึง ดินแดนแห่งพระพุทธศาสนา วัดนี้มีความสวยงามมากจนได้รับการบันทึกให้เป็นมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO ในปี ค.ศ.1995  

 
เท่ียง  รับประทานกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู  

หลังอาหารน าท่านชม หอดูดาวช็อมซ็องแด หอดูดาวแห่งนี้ก่อสร้างขึ้นในคริสต์ศตวรรษที่ 7 ตรงกับรัช
สมัยของพระราชินีซอนด๊อกแห่งซิลลา โดยใช้หินแกรนิตในการก่อสร้างทั้งสิ้น 362 ก้อน และใช้เวลา
ก่อสร้างทั้งสิ้น 362 วัน พระราชินีซอนด็อกโปรดให้สร้างใกล้เมืองคย็องจู เมืองหลวงของชิลลาใน
ขณะนั้น หอคอยนี้มีความสูงจากฐาน 5.7 เมตร และมีความยาวทั้งสิ้น 9.4 เมตร หอคอยแห่งนี้ถือว่ามี
ความเก่าแก่มากที่สุด นับถึงปัจจุบันหอดูดาวช็อมซ็องแดมีอายุกว่า 1,350 ปี และถูกบรรจุให้เป็นสมบัติ
ประจ าชาติเกาหลีใต้ล าดับที่ 31 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม ค.ศ. 1962 และน าท่านชม สุสานทูมูลี (TUMULI 
PARK) ไฮไลท์ส าคัญ ของสุสานทูมูลีนี้ เป็นสุสานหลวงที่ใหญ่ที่สุดในราชวงศ์ชิลล่า โดยในอุทยาน
ขนาดใหญ่นี้ ประกอบด้วยสุสานทั้งหมด 23 แห่ง แต่ละแห่งก็ท าเป็นเนินเหมือนภูเขาเล็กๆ เป็นจุดเด่น 
เอกลักษณ์ไม่เหมือนใครในโลก  

 
เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม  

น าท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกน ามาใช้เพื่อสุขภาพเป็น
เวลานานากว่า 2,000 ปี  ในต ารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรง
ให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพิ่มพละก าลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทาง
การแพทย์ ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C%E0%B8%A8%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A9%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%88_7
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8A%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%81%E0%B8%AB%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AB%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%88%E0%B8%B3%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/20_%E0%B8%98%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84.%E0%B8%A8._1962


 

และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลีอาจจะได้จดทะเบียนมรดกโลก  โดยองค์การยูเนสโก จากนั้นน าท่านช้อปปิ้ง ย่าน
ซอเมียน SEOMYEON ถือเป็นย่านเศรษฐกิจของปูซาน และเป็นสวรรค์ของนักช้อปตัวจริง ด้วยถนน
สายช้อปปิ้งที่ทอดยาวกว่า 330 เมตร ให้คุณได้ละลานตากับร้านค้ามากมายสองข้างทาง ที่มีสินค้าให้เลือก
ซื้อนับไม่ถ้วน ทั้งเสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า หรือของที่ระลึก นอกจากนี้ บริเวณโดยรอบยังเต็มไปด้วย
ร้านอาหาร คาเฟ่ต์ บาร์ และโรงภาพยนตร์ เรียกว่าสนุกได้ทั้งวันแบบไม่มีเบื่อ และในย่าน SEOMYEON 
แห่งนี้ยังเป็นที่ส าหรับจัดงานแสดงสินค้าและเทศกาลต่าง ๆ ด้วย เรียกว่ามีอะไรให้คึกคักตลอดทั้งปีเลย
ทีเดียว 

  น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL AT BUSAN  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านชม ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตับ ฮ็อตเกนามู ต้นไม้ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแล
ตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้าง
จากอาหารและยา จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งร้านเคร่ืองส าอางค์ยอดนิยม COSMETIC OUTLET ให้ท่าน
เลือกซื้อหลากหลายยี่ห้อ ซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทยเกือบเท่าตัวและบางผลิตภัณฑ์ยังไม่มีขายในไทย น า
ท่านผ่านชม ชายหาดแฮอุนแด เป็นชายหาดที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ และยังได้รับความนิยมสูงในหมู่
นักท่องเที่ยวจากต่างประเทศอีกด้วย ส าหรับค าว่า แฮอุนแด (HAEUNDAE) ในภาษาเกาหลีมีความหมาย
ว่า “ทะเลและเมฆ” ในฤดูร้อนจะเห็นทิวทัศน์อันสวยงาม ทั้งท้องฟ้าที่ปลอดโปร่งมองเห็นเงาเมฆในน้ า
ทะเลใส นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมยอดนิยม อย่างบานาน่าโบ๊ท หรือการขับเจ็ทสกี ให้ท่านได้เพลิดเพลิน
กับทะเลแบบไม่รู้เบื่อเลย และอีกหนึ่งความน่าสนใจ คือ ตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงกันยายน จะมีเทศกาล
มากมายที่จัดขึ้นบนชายหาดแฮอุนแดแห่งนี้และน าท่านชม สะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร 
สะพานนี้เปรียบเสมือนซานฟรานซิสโกแห่งเกาหลี เป็นสะพานที่ทอดยาวเหนือน้ าทะเล เชื่อมโยง
ระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาด มีความยาวกว่า 7.4 กิโลเมตร และเป็นสะพานเชื่อมระหว่าง 
HAEUNDAE-GU และ SUYEONG-GU ให้อยู่ใกล้กันแค่เอ้ือม สะพานควังอันนี้เป็นสัญลักษณ์อีกแห่ง
หนึ่งของเมืองปูซาน อีกทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช และไม่ว่าคุณจะอยู่
ส่วนไหนของปูซานก็สามารถมองเห็นสะพานควังอันได้ทั้งในระยะใกล้หรือไกล ในยามค่ าคืนจะมีแสง
ไฟส่องสว่างจากสะพานที่ส่องประกายราวกับเพชร นอกจากนี้ ยังท าให้คุณรู้สึกถึงความโรแมนติกด้วย
วิวทะเลทั้งสองข้างทางอีกด้วย 

วันที่สี่        สมุนไพรฮ็อตเกนามู – ผลิตภัณฑ์คอสเมติค – ผ่านชมชายหาดแฮอุนแด – ชมวิวสะพาน 
                แขวนควังอัน – น้ ามันสน – DUTY FREE – ตลาดนัมโพดง  



 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บุฟเฟต์บาบีคิวปิ้งย่างสไตล์เกาหลี เนื้อหมู เนื้อไก่ เนื้อวัว 

ปลาหมึก กุ้ง อาหารเกาหลี เติมไม่อั้น 
น าท่านเยี่ยมชม RED PINE เป็นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรพคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน 
ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ซึ่ง
ที่นี่มีสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิกา , แว่นตา , เคร่ืองส าอาง , กระเป๋า , กล้องถ่ายรูป และ
สินค้าแบรนด์เนมอ่ืนๆอีกมากมายจากนั้นน าท่านช้อปปิ้งที่ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรียบเสมือนตลาดเมียง
ดงในโซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่น่าจะถูกอกถูกใจขาช้อปไม่
น้อย เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่
เช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถึงร้านเคร่ืองส าอางค์ ร้านอาหาร และร้านกาแฟ  

เย็น อิสระรับประทานอาหารเย็น ตามอัธยาศัย 
 น าท่านเข้าสู่ที่พัก ณ HOTEL AT BUSAN  ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า 

 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม  

น าท่านเดินทางสู่ อุทยานแทจงแด  เป็นหนึ่งในพื้นที่ธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดในปูซาน แหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหนึ่งในเมืองปูซานที่ไม่ควรพลาด ให้ท่านได้เดินเล่นแบบสบายๆไปตาม
เส้นทางเดินป่า เพลิดเพลินกับทิวทัศน์ริมฝั่งทะเล  และพักผ่อนท่ามกลางความร่มร่ืนและเงียบสงบ 
สวนสาธารณะแห่งปูซานแห่งนี้ตั้งอยู่ทางตอนใต้สุด ของเกาะยองโด ซึ่งโดดเด่นในด้านทัศนียภาพอัน
งดงามของท้องทะเลสีครามและหน้าผาสูงชัน รวมถึงหาดหินที่เกิดจากการกัดเซาะของคลื่นลมจน
กลายเป็นโขดหินรูปร่างประหลาด อีกทั้งบนหน้าผาที่สูงลิบลิ่วยังมีประภาคารสีขาวตั้งอยู่แลดูเด่นเป็น
สง่า นอกจากนั้นภายในบริเวณอุทยานยังประกอบไปด้วยสวนดอกไม้แสนสวย แมกไม้นานาพันธ์   สระ
ว่ายน้ าทันสมัย ขนาดใหญ่   มีศาลาทรงสวยสถาปัตยกรรมแบบโบราณ ไว้ให้นั่งพักผ่อนหลายแห่ง  
นอกจากนั้นยังมีร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึก รวมถึงสิ่งอ านวยความสะดวกครบครัน  **ราคาทัวร์
นี้รวมค่าบัตรรถ DANUBI TRAM ไป-กลับ ขึ้นลงอุทยานนี้แล้ว**  

วันที่ห้า      อุทยานแทจงแด – พลอยอะเมทิส - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) 
                กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) 



 

 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมน ูโอซัม บูลโกกิ  

หลังอาหารน าท่านชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส แดนเกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่ง
สุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตา
เมื่อมาท าเป็นแหวน จี้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ  จากนั้นน าท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้อของฝากที่ 
ซุปเปอร์มาร์เก็ต สาหร่าย ขนมต่าง ๆ  ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก  ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของ
โสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เคร่ืองส าอางโสม เป็นต้น  และยังมี
หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปเปโร (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย  

18.30 น. เดินทางกลับกรุงเทพฯโดย เท่ียวบินท่ี ZE921 (ไม่มีบริการอาหารบนเคร่ือง) 
22.20 น. ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้อมด้วยความประทับใจ 
*** ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหาร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าท้ังนี้ขึ้นอยู่ตามความ

เหมาะสม *** 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

***หมายเหตุ*** 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมือง ท้ังท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น และขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการ ไม่ว่ากรณีใดๆ ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท** **พาสสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปจนถึงวันกลับ** 

ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วยกรณีใดๆ
ท้ังสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่ถ้วนก่อนการจอง

ทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 



 

 

อัตราค่าบริการ เกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน 
EASTAR JET (ZE) 

ก าหนดการเดินทาง 
เมษายน 2559 

ผู้ใหญ่ 
ห้องละ 
2-3 ท่าน 

1 เด็ก 
2 ผู้ใหญ่ 
เด็กมีเตียง 

1 เด็ก 
2 ผู้ใหญ่ 

เด็กไม่มีเตียง 

พัก 
เดี่ยว 
เพิ่ม 

01-05 เมษายน 2559 19,900 19,900 19,900 5,000 

06-10 เมษายน 2559 19,900 19,900 19,900 5,000 

08-12 เมษายน 2559 19,900 19,900 19,900 5,000 

14-18 เมษายน 2559 24,900 24,900 24,900 5,000 

15-19 เมษายน 2559 20,900 20,900 20,900 5,000 

20-24 เมษายน 2559 19,900 19,900 19,900 5,000 

22-26 เมษายน 2559 19,900 19,900 19,900 5,000 

27 เมษายน-01 พฤษภาคม 59 19,900 19,900 19,900 5,000 

29 เมษายน-03 พฤษภาคม 59 20,900 20,900 20,900 5,000 

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท** 
*** ราคาจอยแลนด์ (ไม่รวมตั๋ว) 7,900 บาท *** 

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น*** 
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน 

(เก็บที่สนามบิน ณ วันเดินทางขาไปที่กรุงเทพฯ)** 
 

อัตราค่าบริการนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ       
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.   
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน     
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ     
 ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

 
 
 



 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่า

อินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถาม
จากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ) 

 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 25,000 วอน/ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว  

 

เงื่อนไขการส ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ า 10,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญชี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ ากัด 
เลขท่ีบัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 21 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต่ ากว่า 6 เดือน 
 

เงื่อนไขการยกเลิกการเดินทาง 
 กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

 กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน  
 

โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
 ต้องยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 45 วันเท่านั้น คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการท่ีช าระแล้ว  

 หากยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 45 วัน ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ทุกกรณ ี

 การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า CHARTER FLIGHT หรือ EXTRA 
FLIGHT กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

 การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็น
วันหยุดท าการของทางบริษัท 



 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  
 

หมายเหตุ 
 รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัดได้ช าระ

ให้กับสายการบินและสถานที่ต่างๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้
บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ  (ประเทศ
ไทยและประเทศเกาหลีใต้) ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินสดส่วนใดๆ รวมทั้งค่าตั๋วเคร่ืองบินให้แก่ท่าน  ***และ
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ ราคานี้เฉพาะนักท่องเท่ียวชาวไทยเท่านั้น ถ้าหากเป็นชาวต่างชาติ , พระ จะต้องเพิ่มจาก
ราคาค่าทัวร์ปกติอีก 100 USD** **กรณีตัดกรุ๊ปเหมาท่ีเป็น เด็กนักเรียน นักศึกษา ครู พระ ธุรกิจขายตรง
เครื่องส าอางค์  หมอ  พยาบาล  ชาวต่างชาติ หรือกรุ๊ปท่ีมีการขอดูงาน จะต้องสอบถามราคาใหม่ทุกคร้ัง** 

 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่างๆ 
ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืนเพื่อที่จะน าไป
ยังประเทศนั้นๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิดกฎหมาย
บางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

 ในกรณียกเลิกการเดินทาง ต้องยกเลิก 45 วันก่อนการเดินทางเท่านั้น ไม่เช่นนั้นทางบริษัทจะไม่คืนมัดจ าไม่ว่าด้วย
กรณีใดๆทั้งสิ้น เพราะว่าทางบริษัทได้ท าการจ่ายค่าตั๋วไปให้กับการสายการบินเรียบร้อยแล้ว โปรดอ่านข้อความให้ถี่
ถ้วนก่อนการจองทัวร์ทุกครั้ง เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง 

 โรงแรมที่พักที่ประเทศเกาหลีใต้อาจะมีการสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับความเหมาะสมเป็นหลักโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้าเป็นหลัก 

 ประเทศเกาหลีใต้จะมีช่างภาพมาถ่ายรูป และช่วยดูแลอ านวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และวันสุดท้ายช่างภาพ
จะน าภาพถ่ายมาจ าหน่ายกับลูกทัวร์ หากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้ แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ เพราะทาง
บริษัททัวร์ไม่มีการบังคับลูกทัวร์ซื้อแต่อย่างใด แต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้า 

 ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลุกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ โดยไม่ลง
ร้านช้อปปิ้ง เช่น น้ ามันสน / ร้านโสม / ฮ็อตเกนามู / คอสเมติค / อะเมทิส ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยก
ท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน 

 

เงื่อนไขและข้อก าหนดอ่ืนๆ 
 ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 

 ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด 
หรือถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่
ท่าน 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ง
ให้กับนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่าง



 

น้อย 10 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจาก
การที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่
หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือ
เดินทางให้กับทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

 ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิด
จากความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความ
สูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

 อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอ
สงวนสิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋ว
เคร่ืองบิน ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  

 มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น 
  

ข้อแนะน าก่อนการเดินทาง 
 กรุณาแยกของเหลว , เจล , สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และ

รวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้
เจ้าหน้าที่ตรวจได้อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุ
ภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนดจะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น 

 สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ , มีดพก , แหนบ , อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และ
ฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

 ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก , ผลไม้สด , ไข่ , 
เน้ือสัตว์ , ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับ
ในอัตราที่สูงมาก  

 

เอกสารประกอบในการยื่นวีซ่า  
1) พาสปอร์ต    2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว   3) ใบส าคัญถิ่นที่อยู่  
4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี)  5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี)   6) รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 2 รูป  

(ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อความส าคัญ โปรดอ่านอย่างละเอียด 
ในกรณีที่ลูกค้าเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ แล้วไม่สามารถผ่าน เข้า-ออก นอกประเทศได้ ท าให้ลูกค้าต้องถูก

ส่งตัวกลับเข้าประเทศไทย จึงมีค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการเปลี่ยนตั๋วขากลับ และรวมถึงค่าบริการอ่ืนๆที่เกิดขึ้นด้วย ฉะนั้น 
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นที่ทางประเทศนั้นๆเรียกเก็บ ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี หรือต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่าง หรือตามวันเดินทาง
ของตั๋วเคร่ืองบิน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีใต้และสายการบินเป็นผู้พิจารณา ทางผู้
จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้  

** ตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้จะมีการสุ่มตรวจ และอาจมีการเรียกไปสัมภาษณ์ ในการที่ทางตรวจคน
เข้าเมืองเรียกสัมภาษณ์นั้น ขึ้นอยู่กับทางตรวจคนเข้าเมืองเป็นผู้พิจารณา และอยู่ในดุลพินิจของทางเจ้าหน้าที่  ตม. ทาง
บริษัททัวร์ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงในส่วนนี้ได้ ** 

*** ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะเท่านั้น ถ้าลูกค้าต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์ 
ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD ต่อท่าน *** 

 

จากมาตรการยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศเกาหลีให้กับคนไทย ผู้ท่ีประสงค์จะพ านักระยะสั้นในประเทศเกาหลีไม่เกิน 90 วัน 
ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเท่ียว เยี่ยมญาติ หรือธุรกิจ จะต้องยื่นเอกสารในขั้นตอนการตรวจเข้าเมือง เพื่อ
ยืนยันการมีคุณสมบัติการเข้าประเทศเกาหลี* ดังต่อไปนี้ 
- พาสปอร์ตจะต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน นับจากวันไปถึง 
- ตั๋วเครื่องบินขาออกจากประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 
- สิ่งท่ียืนยันว่าท่านสามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีอาจเกิดขึ้นในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลีได้ (เช่น เงินสด 

บัตรเครดิต เป็นต้น) 
- ชื่อ ที่อยู่ และหมายเลขติดต่อในระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี (เช่น คนรู้จัก โรงแรม และอื่นๆ) ทางทัวร์

จัดเตรียมให้ 
- ก าหนดการเดินทางระหว่างท่ีพ านักในประเทศเกาหลี ทางทัวร์จัดเตรียมให้ 

 


