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ฟินโฟร!์ 3 เมืองใต ้#มหานครพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม #เมืองมรดกโลกเคียงจู 

ช่วงฤดูใบไมร่้วง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไมเ้ปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงหรือเหลอืงทอง ระหวา่งตุลาคมถึงพฤสจิกายน* 
*การเปลี่ยนสีของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ในฤดูใบไมร่้วง 

โปรแกรม Premium DAEGU GYEONGJU BUSAN เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 23,900 

เดินทาง กนัยายน-พฤศจิกายน 2563 สายการบิน KOREAN AIR (KE)  กรุ๊ปคณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 
ท่ีพกั ระดบั 3*+ ดาวเกาหลี  จดัหอ้งพกั 3 คืน #เมืองแดก ูหรือ #เมืองพูซาน หรือ เมืองอื่นในจงัหวดัเคียงบุก หรือ จงัหวดัเคียงนมั  

รถโคช บริการดว้ยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจ านวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อาหาร 

อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@ห้องอาหารทอ้งถิ่น 7 ม้ือ  เมนูจดัหลากหลาย #บาร์บีคิวไฟบลูโกกิ #ไก่ตุ๋นโสม  

#หมอ้ไฟซีฟู้ดทะเลสไตลพู์ซาน   #อินเตอร์พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ The PARTY Premium Buffet   #เมนูทคัคาลบ้ี   #ฮนัชิซัมพบั   
#หมูย่างคาลบี  ฟรี! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด 

 

วนัท่ีสอง  
(-.L.D)    

วนัแรก (-) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน เกาหลีใต ้–  ชมความงามภูเขาพลักงซาน รวมบตัรนั่งเคเบ้ิล
คาร์ – มหานครแดกู  #หอคอย 83 Tower – เดินถนนสายส าคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น โบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกแดกู (ชม
ภายนอก) – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท 

วนัท่ีสาม 
(B.L.D) 

เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหน่ึง – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – อุทยานแห่งชาติแทจอนแด  (ฟรี ! บัตรนั่งรถ 
Danubi Tram) – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – วดัแห่งทะเลตะวนัออก "แฮดงยงกุงซา" – ชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคาร
กระจกกนักระสุนโนริมารุ – The Bay 101  –  ย่านกินดื่มโรแมนติดชายหาดควงัอาลิ   

วนัท่ีส่ี 
(B.L.D) 

เท่ียวเมืองมรดกโลกเคียงจู* สมญานาม " พิพิธภณัฑท่ี์ไร้ก าแพง "  เมืองหลวงเก่าอายุพนักว่าปี – พระพุทธรูปศกัดิ์ สิทธ์ิ มรดกโลก " 
ซอกคูรัม กอตโต ้" – มรดกโลกวดัหลวงพนัปี “ พุลกุกซา “ –  หมู่บา้นโบราณเคียวชอนฮนันก – พิพิธภณัฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู - 
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ผ่านชมหอดูดาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและสุสานกษตัริยเ์ช้ือพระวงศ ์– ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู – ศูนยน์ ้ามนัสนเข็มแดง – ดิวตร้ีฟรี 

วนัท่ีห้า 
(B.L) 

ศูนยโ์สมเกาหลี – หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน –  แวะตลาดปลาชากาลชิ – ย่านนมัโพดอง ท่ีตั้งของ BIFF สแควร์ – ถ่ายรูปคู่หอคอยพู
ซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน – แวะซ้ือของฝาก (ละลายเงินวอน) - สนามบินแดกูหรือคิมเฮพูซาน – กรุงเทพฯ                                                                         

Itinerary   
โปรแกรม Premium DAEGU GYEONGJU BUSAN เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 23,900 

เดินทาง กนัยายน-พฤศจิกายน 2563 สายการบิน KOREAN AIR (KE)  กรุ๊ปคณะ 15-25 ท่านต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเที่ยว  #เมืองพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง  สถานท่ีจดังานภาพยนตร์นานาชาติ – ตลาดปลาท่ีใหญ่สุด – วดัแห่งทะเลตะวนัออก " 
แฮดงยงกุงซา " – ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล และ สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park  – หมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน  – 
สวนสาธารณะยงดูซาน ท่ีตั้งหอคอยพูซาน – สะพานแขวนควงัอนั หรือ สะพานเพชร – ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์พอ้ยพูซาน) – เคร่ืองส าอาง

เกาหลี –  ย่านกินดื่มโรแมนติดชายหาดและสะพานควงัอาลิ  #เมืองแฟช่ันแดกู  เมืองแห่งสาวงาม – แอปเป้ิลดงั – ส่ิงทอแฟชัน่ – ผงัเมืองเจ๋ง – 
นั่งเคเบ้ิลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพลักงซา – ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER  – พาเดินถนนสายส าคญั 3.1 กบับนัได 90 ขั้น และชม

ภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท  #เมืองมรดกโลกเคียงจู เมืองหลวง
เก่าอายุพนักว่าปี สมญานาม " พิพิธภณัฑท่ี์ไร้ก าแพง " – มรดกโลกวดัหลวงพุลกุกซา – พระพุทธรูปศกัดิ์ สิทธ์ิ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต ้" – 
หมู่บา้นโบราณเคียวชอนฮนันก – พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเมืองเคียงจู - ผ่านชมหอดูดาวเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและสุสานกษตัริยเ์ช้ือพระวงศ ์ 

ช่วงฤดูใบไมร่้วง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไมเ้ปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงหรือเหลอืงทอง ระหวา่งตุลาคมถึงพฤสจิกายน* 
*การเปลี่ยนสีของใบไมใ้นฤดูใบไมร่้วง เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติ ตามช่วงเวลาไม่ก่ีสัปดาห์ในฤดูใบไมร่้วง 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 
KOREAN AIR  KE662 0135 0900 KE661 2040 0015+1 
ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมที่ได้อนุมัติที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายุเหลือ ณ วนัเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอให้เจา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยู่ในสภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจา้หนา้ที่รอตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพ่ิมเติม  (นดัหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ชัว่โมงล่วงหนา้ก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค ่ำ หน้ำเคำน์เตอร์ สำยกำรบิน ใกล้ประตูทำงเข้ำ  

พร้อมกนัที่ชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข M Korean Air (KE) หมายเลข   6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว  เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ให้พ านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเที่ยว ทางผูจ้ดัไม่มีอ  านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารประเภทที่สามารถเลื่อนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง 
 



 
 
 
 

 
รหัสทัวร ์AKR04-07 

ขอ้แนะน า 
• หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
• ห้ามน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกขึ้นลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดขึ้นได)้   
• กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากให้กบัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
• ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปลี่ยนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ขึ้นเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูขึ้นเคร่ืองอย่างนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
• น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัขึ้นเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ดื่ม
สุราหรือของมึนเมา และดื่มน ้ามากๆ) 

 

DAY วนัท่ีสอง  สนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต ้- เมืองแดก ู เชา้ กลางวนั ค ่า 

2 เวลาที่เกาหลีใตเ้ร็วกว่าไทย 2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Korean Air (KE) 
(อาหารเชา้หรือค ่า ความบนัเทิง ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอื่นๆ บนเคร่ือง) 

GIMHAE Landing  ถึงสนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโค๊ชรอรับท่าน
เพ่ือท่องเท่ียวตามโปรแกรม  เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลา
เคร่ืองลงประมาณ 1.30 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผ่านเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้งเดินทาง
ไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้    
น าท่านเที่ยว  เมืองแฟช่ันแดกู  นครบาลท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาหลี เมืองแห่งสาวงาม แอปเป้ิลดงั ส่ิงทอแฟชัน่ ผงัเมืองเจ๋ง เแห
ล่งรวมคาเฟ่สตรีทสุดชิก  และเป็นเมืองท่ีมีการจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลก ในปี ค.ศ.2002 

อาหารกลางวนั 

 เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

พาท่านไปนั่งเคเบิ้ลคาร์ที่มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ขึน้ไปสู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน ภูเขาพลักงซานสถานท่ีมีช่ือเสียงของเมือง
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แดกูและเป็นเทือกเขาท่ีมียอดเขาอยู่หลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติท่ีหาดูได้ยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเช่ือของคน
เกาหลี เช่ือว่าภูเขาพลักงซานเป็นภูเขาศกัดิ์ สิทธ์ิเพราะภูเขามีลกัษณะคลา้ยกบัรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์ ภูเขาลูกน้ีเกิดจากการก่อตวัของ
หินแกรนิตท่ีสวยงามผสมผสานกนัได้อย่างลงตวักบัหินและป่าไมท่ี้หนาแน่น จึงเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจส าหรับนักท่องเท่ียวตลอดทั้งปีและจะ

สวยงามท่ีสุดในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสี (ฟรี ! บัตรกระเช้ำเคเบิลคำร์ขึน้จุดชมวิว หำกปิดให้บริกำร งดคืนเงินค่ำบัตร)   

 
พาท่านขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวมุมสูง บนช้ัน 77 และ 78 บนหอคอย 83 ทาวเวอร์ รูปทรงแปดเหลี่ยม  ท่ีมีความสูง 202 เมตร ตั้งโดดเด่น
ในสวนสนุกอีเวิลด์ E-World บริเวณสวนสาธารณะสไตลย์ุโรบ ดูรยู Duryu ให้ท่านไดช้มมหานครแดกูแบบรอบทิศ 360 องศา   ภายในหอคอย
แห่งน้ี มีร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร และ ร้านคาเฟ่ 

นั่งรถชมเมืองแดกู เมืองแห่งน้ียงัเต็มไปด้วยความร่มร่ืนของตน้ไม ้ผ่านชมสถานท่ีราชการ ผ่านสวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง ผ่านศูนย์
วฒันธรรม  ผ่านมหาวิทยาลยัแห่งชาติแดกู ผ่านเทศบาลเมืองแดกู เดินสายส าคญั เส้นถนน 3.1 กบับนัได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอก
ของโบสถโ์ปรแตสแตนต ์แห่งแรกในแดกู   เกิดขึ้นจากขบวนการอิสรภาพ 3.1 ทัว่ประเทศ ในเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 1919  โดยถนนบนัได

น้ีถูกใช้เป็นทางเดินผ่าน และ ไม่ไกลกนั มีจุดหลบซ่อนตวันักเรียนจากต ารวจญี่ปุ่น  หากเราเดินผ่านถนนเส้นน้ีลงไป จะพบกบั โบสถ์
คริสตจกัรคาทอลิกเคซาน Gyesan  โบสถโ์ปรแตสแตนตแ์ห่งแรกในแดกู 
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คิมควำงซอกสตรีท ถนนเสียงเพลงและคำเฟ่สุดเก๋...ที่ดูอบอุ่นและแสนโรแมติก (มิสเตอร์ คิมควำงซอก เป็นนักดนตรีโฟลค
ซองระดับต ำนำนของเกำหลีในช่วงยุค ’80 และ ’90)  มิสเตอร์คิมกวางซอกเป็นคนแทกูแต่ก าเนิด ก่อนท่ีครอบครัวจะยา้ยไปอยู่กรุงโซล  
ท่านไดส้ร้างผลงานและช่ือเสียงโด่งดงัในวงการเพลงก่อนจะท่านจะเสียชีวิตในช่วงปี ค.ศ.  1996  ทางชาวเมืองแทกูจึงสร้างถนนศิลปิน เพ่ือเป็น
เกียรติกบัท่าน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั  โดยในช่วงเย็นของทุกวนั หรือ ช่วงเสาร์และอาทิตย ์ ก็จะมีศิลปินมาท าการแสดงเพลงของ
ท่านกนัแบบสด  คนทอ้งถิ่นจะมานัง่ฟังเพลงกนัอย่างไม่ขาดสาย ปัจจุบนัมีนกัร้องศิลปินหลายท่านท่ียงัน าเน้ือร้องและท านองกลบัมาร้องกนัอยู่ 
หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 

อาหารค ่า 

เมนูหมูย่ำงคำลบี #KALBI  อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีป้ิงยา่งที่เลื่องช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผูเ้ลือกและจดัห้องพกั 3 คืน 
#เมืองแดกู หรือ #เมืองพูซาน หรือ เมืองอื่นๆ ในจงัหวดัเคียงบุก หรือ จงัหวดัเคียงนมั ระดบั 3*+ ดาวเกาหลี  

 

DAY วนัท่ีสาม   เมืองพูซาน  เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x x x 

รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี ห้องอาหารโรงแรม 

 
พำท่ำนเที่ยว อุทยำนแทจงแด ต้ังอยู่ที่เกำะยงโด บริเวณรอบอุทยานแห่งน้ี มีลกัษณะเป็นภูเขา และหนา้ผาสูงชันติดทะเลซ่ึงอยู่ต ่าลงไป 
150 เมตรซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากอีกแห่งหน่ึงในเมืองพูซาน  อิสระให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ของรอบอุทยานท่ีรายลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้
ดอกไม ้นบัไม่ถว้น และสัมผสักบัความสวยงามของทะเล และหนา้ผาสูงชัน พร้อมสวนสาธารณะท่ีหนาแน่นไปดว้ยตน้ไมสี้เขียว และส่ิงสันทนา
การต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน ้ าท่ีสามารถมองเห็นทะเล, ร้านคา้ขายของขบเคี้ยว และร้านขายของท่ีระลึกทิวทศัน์รอบ ๆ จะมองเห็น
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หินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม  (ฟรี !!! บตัรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งน้ี หากสถานที่ปิดให้บริการน้ี 
ดว้ยสาเหตุใดๆ ท่านอาจจะตอ้งเดินขึ้นลงไปกลบั) 
Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทศัน์ทอ้งทะเล ซ่ึงมีทางเดินเป็น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ท่ีมีลกัษณะเหมือนกีบมา้ พ้ืนเป็น
กระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ท าให้โครงสร้างปลอดภยั สร้างขึ้นมาภายใตรู้ปแบบ “ เดินไปทัว่ทอ้งฟ้า ” 
Oryukdo Sunrise Park ถูกสร้างขึ้น เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2012 ซ่ึงถือเป็นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวนัออกและภาคใต ้

อาหารกลางวนั 

เมนูเปิบพิสดำร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน 

หลงัอาหารกลางวนั 

 
ข้ำมสะพำนแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีท่ีทอดขา้มทะเล ท่ีเช่ือมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและ
ศูนยป์ระชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยงัเป็นสะพานขา้มทะเลท่ียาวท่ีสุดของประเทศ
เกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน  ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003  จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
ถึง 7,899 ลา้นวอน สะพานควางอนัเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของเมืองปูซาน ทั้งบริเวณทอ้งทะเลแห่งน้ี ยงัเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช  เกาะ
ช่ือดงั Oryukdo Island  ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค ่าคืน
สะพานแห่งน้ี สว่างสไวไปดว้ยไฟ ท่ีแสนอบอุ่นและโรแมนติก   
ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก ให้ท่านได้ ฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จาก
ผูช้ านาญการ กลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care ท่ี ศูนย์ผลิตภัณฑ์ควำมงำม เคร่ืองส ำอำงเวชส ำอำง  และให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือคอสเมติกหลาก 
ยี่ห้อคุณภาพท่ีไม่มีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป 
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วัดแห่งทะเลตะวันออก "แฮดงยงกุงซำ" ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน ้ าทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต ้มี
บรรยากาศท่ีร่มร่ืน ลมพดัสบายกายและใจ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามราวกบัภาพวาดท่ีแต่งแตม้โดยจิตรกรฝีมือเอก ช่ือของวดัหมายถึง
พระราชวงัของมงักรกษตัริยซ่ึ์งความเป็นมาของวดัแห่งน้ีก็ดูลึกลับน่าพิศวงดัง่ช่ือท่ีตั้งไว ้ในบริเวณวดัมีเจดียอ์งค์ใหญ่ซ่ึงมีผูค้นแวะเวียนไป
สักการะบูชาไม่ขาดสาย ท าบุญขอพรกบัรูปป้ัน 12 นกัษตัร ผ่านซุ้มประตูมงักรทอง ผ่านอุโมงคเ์ล็กๆ เขา้ไปก็จะพบกบัทางเดินและบนัไดหิน 108 
ขั้นไปยงัจุดชมวิวท่ีอยู่ดา้นบนเพ่ือดื่มด ่ากบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามจนลืมความเหน่ือยเม่ือยลา้ ภาพของวดักบัแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแลว้แต่
จินตนาการของผูม้องและเกลียวน ้าวนท่ีหมุนวนอยู่เบ้ืองล่างท าให้เกิดเป็นภาพท่ีสวยงามน่าประทบัใจ ยงัมีวิหารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 
ตวั เป็นสัญลกัษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข  ความงดงามขององคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีวดัแฮดง ยงกุงซา และภายในวดัก็มีส่ิง
ศกัดิ์ สิทธ์ิให้ไดก้ราบไหวข้อพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร ่ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ..... 

 
ชำยหำดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อำคำรกระจกกันกระสุนโนริมำรุ APEC (ด้ำนนอก) ไปเท่ียวชายหาด Haeundae บนเกาะ 
Dongbaek แรกเร่ิมบริเวณแห่งน้ี มีช่ือเสียงว่าเป็นแหล่ง ท่ีตั้งของน ้าพุร้อน และต่อมากลายเป็นแหล่งพกัผ่อนท่ีไดร้ับความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน 
โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดยาว จะหนาแน่นไปด้วยผูค้น และถึงแมว้่าในช่วงท่ีอากาศหนาวเย็น ผูค้นก็ยงัคงนิยมเดินเล่นและเล่นว่าวท่ามกลาง
อากาศท่ีสดช่ืนของชายฝ่ัง ลกัษณะของชายหาดเป็นหาดโคง้เวา้ยาว 2 ก.ม.  และน ้าไม่ลึกมากช่ือ Haeundae ได้มาจากนามปากกา Hae-un ของ
นาย  Choi-Choi Won นกัการเมืองของเกาหลีท่ีหลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะน้ี และ ชมความงามของรูปป้ันเมอร์เมด และ อาคารกระจกกนั

กระสุนโนริมารุ APEC ท่ีใช้ในการประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปก ปี 2005  แวะถ่ำยรูปเก๋ไก๋ตำมรอยพระเอกนำงเอกเกำหลี ที่  ท่ำเรือยอร์ช 
เบย์ 101 #TheBay101 ศูนย์กีฬาทางน ้ าท่ีทันสมัย อีกทั้งยงัมีคลับเฮ้าส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีกจุดนั่งชิว กินลม ชมบรรยากาศ 
โดยเฉพาะยามเยน็และค ่าคืนท่ีเงาสะทอ้นของตึกระฟ้าเปิดไฟส่องสว่างกระทบกบัน ้าทะเลไดแ้สงสีสวย 

อาหารค ่า 
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สุดฟิน ! อินเตอร์พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ The PARTY Premium Buffet แบบฉบบัชาวไฮโซพูซาน บรรยากาศ
หรู มีอาหารให้เลือกละลานตามากกว่า 100 ชนิด ให้เราอร่อยไดไ้ม่อั้น  ในสไตล์ครัวเปิด ทั้งอาหารสไตลยุ์โรป  อาหารญี่ปุ่น อาหาร
เกาหลี อาหารจีน อาหารของทะเล ไม่ว่าจะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา ปลาหมึก หอยเป๋าฮ้ือ ของแปลกทางทะเล ท่ีขบวนพาเหรดมาให้ท่านชิมไดห้ลาก
รูปแบบเมนูอาหาร ทั้งผดั ทั้งสด ทั้งป้ิง ทั้งทอด ทั้งย่าง สเต็กเน้ือ พิซซ่า ซูซิ ซาซิมิ พาสตา้ พิซซ่า อาหารคาวมากมาย  พร้อมของหวาน เคก้ ผลไม ้
ไอศกรีม ของหวาน ของอร่อยประจ าวนั เคร่ืองดื่มไม่มีแอลลกอฮอล ์ชา กาแฟ เป็นตน้ 

หลงัอาหารค ่า 
เดินเล่นยามค ่าคืน #ชายหาดควังอาลิ #Gwangalli Beach หน่ึงในชายหาดดงั ไม่แพช้ายหาดแฮอึนแด ชายหาดควงักาลีมีตวามยาว 1.4 
กิโลเมตร มีหาดทรายขาวละเอียดและน ้ าทะเลใสสะอาด ระหว่างวนัจะมีกิจกรรมทางน ้ าให้ท ามากมายและท่ีน่ียงัดึงดูดนักตกปลามากมาย  
ดา้นหน้าของชายหาดควงักาลีจะมองเห็นสะพานควงัอนั ซ่ึงเป็นสะพานแขวนท่ีขา้มทะเลแห่งแรกของเกาหลีท่ีเช่ือมระหว่างย่านเมืองเก่าของ
เมืองปูซานกบัย่าน Centum ท่ีเป็นย่านการคา้เกิดใหม่ของเมือง ช่วงกลางคืนจะเปิดไฟสะทอ้นน ้าทะเลสวยงาม มีร้านคา้ ร้านอาหาร ตั้งอยู่เรียงราย
ให้ นัง่ชิวๆ กินลมกนัเพลินๆ 

หลงัจบรายการท่องเที่ยว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ที่พกั 
 

DAY วนัท่ีส่ี   เมืองมรดกโลกเคียงจู  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x x x 

รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี ห้องอาหารโรงแรม 
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ออกเดินทำงไปเที่ยวชมเมืองเคียงจู - เมืองหลวงเก่าของคาบสมุทร อายุพนัปีกว่า เปรียบเสมือนบานหนา้ต่างเปิดให้เห็น ความรุ่งโรจน์ใน
อดีตของอาณาจกัรชิลล่า  เม่ือราวพนัปีท่ีผ่านมา ระหว่าง 57 ปีก่อนคริสต์ศกัราช ถึง ปี ค.ศ. 935   ช่วงนั้นราชอาณาจกัรชิลล่า มีเคียงจูเป็นเมือง
หลวงและเป็นศูนยก์ลางของยุคทองแห่งวฒันธรรม ปัจจุบันจะพบท่ีฝังพระศพกษัตริย ์พระเจดีย ์อนุเสาวรีย ์วดั ตลอดจ น ซากอนุสรณ์ทาง
ประวตัิศาสตร์ท่ีกระจดักระจายอยู่ทัว่ไปในเมืองและตามภูเขาท่ีลอ้มรอบตวัเมือง  จึงไดร้ับสมญานามว่า " พิพิธภณัฑท่ี์ไร้ก าแพง "   

สัมผสัมรดกทางวฒันธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองคก์ารยเูนสโก ขีน้เขำโทฮัมซำนเพื่อนมัสกำรพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ 
" ซอกคูรัม กอตโต้ " ท่ีแกะสลกัขึ้นจากหินแกรนิตขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในถ ้า ณ ยอดเขาโทฮมัซาน ใชเ้วลาแกะสลกักว่า 23 ปี   โดยมี
รูปหินพระในแบบต่างๆ แกะสลกับนฝาผนงักว่า 38 องค ์ลอ้มรอบซอกคูรัมกอตโต ้เช่ือกนัว่าคอยปกป้องคุม้ครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของ
ชาวต่างชาติ  ดื่มน ้าแร่เยน็ช่ืนใจ 

 
สัมผสัมรดกทางวฒันธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองคก์ารยเูนสโก  เดินทำงสู่ทิศตะวันตกของเขำโทฮันซำน ที่ต้ังของ 
 “ วัดพุลคุกซำ “ วดัใหญ่เก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของอาณาจกัรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบนั สะทอ้นถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะใน
อาณาจกัรชิลล่า และถือว่าเป็นสุดยอดของงานศิลปวฒันธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวดัท่านจะพบสะพานหินท่ีสร้างตรงไปยงัโบสกลาง 
เจดียช์ั้นยอดสองลกัษณะ  พระพุทธรูปแกะสลกัปรางต่างๆ ถือแบบงานแกะสลกัท่ีสะทอ้นถึงความฉลาดของผูค้นสถานท่ีแห่งน้ี  

พาท่านอิสระเดินเล่น ที่ หมู่บ้ำนโบรำณฮันนกเคียวชอน ในอดีตมีช่ือเสียงในดา้นภูมิประเทศ โดยเฉพาะครอบครัวเศรษฐีราชการผูใ้จดี
แห่งตระกูล Gyeongju Choi  ท่ีเป็นเจา้ของบา้น 99 ห้อง โดยทรัพยสิ์นของพวกเขาก็ผ่านรุ่นต่อรุ่นมามากกว่า 400ปี    ครั้ งหน่ึงเคยเป็นโรงเรียน
แห่งชาติในช่วงยุคอาณาจกัรชิลลา  เคยเป็นมหาวิทยาลยัในช่วงยุคโกเรียว และ เคยเป็นโรงเรียนขงจื๊อในช่วงยุคโชซอน  ภายในหมู่บา้นมีสถานท่ี
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มากมายท่ีควรแวะเยี่ยมชม เช่นโรงเรียนขงจื้อ สะพาน Woljeonggyo และบ้านของตระกูล Gyeongju Choi Clan ชาวเกาหลีนิยมมาเดินเล่นชม
อาคารโบราณต่างๆ  ชิมอาหาร ชิมของทานเล่น ขนม กาแฟ และ เคร่ืองดื่ม  

อาหารกลางวนั 

เมนูอำหำรชุดพ้ืนบ้ำนสไตล์  “ฮันชิซัมพับ ” มีรสชาติและกลิ่นที่เป็นเอกลกัษณ์ ที่ชาวเกาหลีทานกนัมาตั้งแต่โบราณ 

หลงัอาหารกลางวนั 

 
เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชำติเมืองเคียงจู เป็นสถานท่ีท่ีควรแก่การไปเย่ียมชมอย่างย่ิง เน่ืองจากเต็มไปดว้ยโบราณวตัถุต่าง ๆ จากอาณาจกัร
ชิลลา ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎทองค าท่ีงด งาม เคร่ืองป้ันดินเผา รูปป้ันท าจากหินและโบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับศาสนาพุทธ นอกจากน้ียงัเป็น
สถานท่ีเก็บรักษาระฆงัแห่งพระเจา้ซงดกมหาราชผูย่ิ้งใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า "ระฆงัเอมิลเล่" นับเป็นระฆงัท่ีใหญ่และมีเสียงดงักงัวาลมากท่ีสุดใบ

หน่ึงในเอเชีย ระฆงัน้ีท าจากทองสัมฤทธ์ิหนัก 19 ตนั และมีความสูง 11 ฟุต นาที  ผ่านชมสุสานหลวงอาณาจกัรชิลลา ท่ีตั้งอยู่กระจายกว่า 
200 แห่งในเคียงจู  และ นั่งรถผ่านชมหอดูดาวชมซงแด  จดัเป็นหอดูดาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและยงัปรากฎให้เห็นจนทุกวนัน้ี มีลกัษณะ
เป็นรูปขวด สร้างดว้ยหินในศตวรรษท่ี 7 และเป็นท่ีช่ืนชมของนักโบราณคดีทัว่โลก เช่ือกนัว่าทางเขา้หอคอยคือหนา้ต่างทรงส่ีเหลี่ยม ซ่ึงหันไป
ทางใตต้รงกลาง หอคอยและตอ้งใชบ้นัไดพาด 

เดินทำงเข้ำเมืองพูซำน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง ประตูสู่เกาหลีทางดา้นทิศใต ้เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองหนา้ด่านในการติดต่อการคา้ขาย

ทั้งในอดีตและปัจจุบนั เย่ียมชมสินคา้ที่ชาวเกาหลีนิยมบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพตบั ท่ี ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนำมู ตน้ไมฮ้๊อกเก็ตนามูชนิดน้ี
เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธุ์ฮ๊อกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
น ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท าลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหาร
และยา ชาวเกาหลีเรียกว่า มนัคือเพ่ือนท่ีดีในการด าเนินชีวิต !   

งานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลีที่โด่งดงั ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนั
ในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กว่าจะมาท าเป็นน ้ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้ง
ใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะ

เป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง ท่ี ศูนย์น ้ำมันสนเข็มแดง  
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษี  ดิวตีฟ้รี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน  เพราะ 
ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัยกัษ์ใหญ่ท่ีแข่งขนักนั)  มีสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด ท่ีมีความทนัสมยัใน
โลกแฟชัน่ รวมทั้งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า แว่นตา เคร่ืองส าอาง น ้าหอม 
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 หมวก รองเทา้  เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

อาหารค ่า 

พิเศษ ! พำท่ำนลิม้ลองหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์เมืองพูซำน  เป็นอาหารชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ/หมอ้ไฟ 

หลงัจบรายการท่องเที่ยว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ที่พกั 
 

DAY วนัท่ีห้า  เมืองพูซาน  - สนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน  – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

รับประทานอาหารเชา้ แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี ห้องอาหารโรงแรม 

ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มี
คุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ที่ ศูนย์โสมเกำหลี  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและ
คุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลังโดยส่วนรวม  
สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง    

หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (นักท่องเท่ียวต่างชาติบอกว่า “ ซาโตริน่ี  “ หรือ “ มาซูปิซู  “  ไปพิสูจน์กนั)  หมู่บา้นวฒันธรรมกมัชอน ตั้งอยู่
บนเนินเขา สถานท่ีท าให้เราเพลิดเพลินไปกบัการลดัเลาะไปตามตรอกซอกซอย กบับรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบา้นท่ีเกิดจากการร่วมมือ
ของชาวบา้นทอ้งถิ่นและความคิดสร้างสรรคข์องนักศิลปะเกาหลีท่ีร่วมกนัปรับแต่งหมู่บา้นจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการท่ีเกิดจาก
เจา้เมืองพูซาน (แต่เดิมนั้นเป็นถิ่นฐานของผูค้นท่ีอพยพขึ้นมาครั้ งสงครามเกาหลีซ่ึงภายหลงัสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเส่ือมโทรมในอดีต) 
อีกทั้งยงัมีจุดชมวิวท่ีเห็นน ้าทะเลกวา้งไกลสุดตา (ตอ้งเดินกนัหน่อยนะ) 

#ย่ำนนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพูซำน  มีขนมดัง Hotteok ที่ตั้ งของ BIFF สแควร์ (Busan International Film Festival)  ท่ีน่ี
เปรียบเสมือนย่านเมียงดองท่ีกรุงโซล เพราะเป็นแหล่งช้อปป้ิงสินคา้ในใจกลางเมืองปูซาน ยงัเป็นท่ีตั้งสถานท่ีตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพู
ซาน และ ยงัเป็นสถานท่ีดาราฮอลีวูด้เกาหลีท่ีได้รับรางวลัในแต่ละปีได้ประทบัรอยมือไวเ้ป็นท่ีระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยู่โดยทัว่ไป 

เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม  แวะตลำดปลำชำกำลชิ สถานท่ีเราจะสัมผสัชีวิตและอาชีพพ้ืนเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซ่ึง
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เป็นท่ีรู้จกัตั้งแต่สมยัสงครามเกาหลี 1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุก
ชนิด ทุกวนัจะมีของสดของทะเลมากมายน ามาประมูลกนัในยามเชา้มืด และช่วงสายยงัสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีค่อนขา้งถูก   

อาหารกลางวนั 

ลิม้ลองเมนูดังตำมละคร Winter Love Song “ ทัคคำลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน 

หลงัอาหารกลางวนั 

แวะถ่ำยภำพด้ำนหน้ำของ #หอคอยพูซำน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใตถ้ึง 118 ม. เหนือระดบัน ้าทะเล  ต้ังอยู่ที่สวนสำธำรณะ 
ยองดูซำน ช่ือ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลกัษณะรูปร่างของภูเขาท่ีเหมือนกบัหัวมงักร ซ่ึงหันหนา้เขา้สู่ฝ่ังทะเล เพ่ือป้องกนัและก าจดั 

ศตัรูท่ีมาจากทะเล  และท่ีตั้งอนุเสาวรียข์อง นักรบผู้ยิ่งใหญ่ - นำยพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมยัศตวรรษท่ี 16 ในช่วงท่ีญี่ปุ่น
บุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะด้วยการใช้เรือรบพิเศษท่ีเรียกว่า โคบุกซอน หรือเรือเต่า สัญลกัษณ์ของการมีอายุยืนยาว  หอระฆงั นาฬิกา

ดอกไม ้เป็นตน้ (บัตรลิฟท์ขึน้หอคอยพูซาน ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์)  แวะซ้ือของฝำกติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลำยเงิน
วอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอร่อย
ต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่า
เกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซักผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  

เยน็.....ขึ้นอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ  
ออกเดินทางจากประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน Korean Air (KE) 

เวลาท่ีไทยชา้กว่าเกาหลีใต ้2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. 
(อาหารเยน็หรือค ่า ความบนัเทิง ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอื่นๆ บนเคร่ือง) 

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งได้รับการยืนยนัจากผูจ้ดัอีกครั้ งหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 
ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดีจำกกำรสถำนท่ีต่ำงๆ และจำกกำรท่องเท่ียวเกำหล ี www.visitkorea.co.kr และกำรท่องเท่ียวพูซำน www.bto.or.kr และ
กำรท่องเท่ียวแดกู www.tour.daegu.go.kr กำรท่องเท่ียวเคียงจู https://www.gyeongju.go.kr ภำพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพและค าอธิบายอาหารท่ีแสดงใชเ้พ่ือประกอบความเขา้ใจ) 
เมนูบำร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เสริฟเป็นชุดกะทะส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ เม่ือน ามาปรุง
จะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัย่างขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและ…
โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เพ่ือเป็นน ้าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและ
เคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โต๊ะ  
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เมนูชุดหมูย่ำงคำลบี เสริฟเป็นชุด ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเลื่องช่ือและรู้จกักนั
ดีทัว่โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูหมกัป้ิงย่างบนกะทะ และตดัเป็นช้ินพอค า ห่อ
ทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจิ้มเตา้เจี้ยว (เคร่ืองจิ้มหมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ตามดว้ยขา้ว
สวยร้อนเล็กนอ้ย  อย่าลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง   

เมนูอำหำรชุดพื้นบ้ำนสไตล์  “ฮันชิซัมพับ” เสริฟเป็นชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นต ารับอาหารท่ี
ให้คุณค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกลิ่นท่ีเป็นเอกลกัษณ์ มีแคลลอร่ีต ่าโดยใชคุ้ณสมบตัิของอาหารจาน
เดี่ยวอย่างเป็นประโยชน์ท่ีสุดตามฤดูกาลและทอ้งท่ี จึงให้คุณค่าความลงตวัในรสชาติ มีกบัขา้วถว้ยเล็กๆ 
หลากหลายชนิดและประเภทท่ีจดัเตรียมให้ได้เลือกชิมและทานคู่กบัขา้วสวย  ถือเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพ
และอายุท่ียืนยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ ท่ีชาวเกาหลีทานกนัมาตั้งแต่โบราณ   
เมนูดังตำมละคร Winter Love Song “ทัคคำลบี” เสริฟเป็นชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ หรือไก่บาร์บี

คิวผดัซอสเกาหลีอาหารเลือ่งช่ือของเมืองชุนชอน น าไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน ผกัต่าง ๆ 
ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเม่ียงค าไทยโดยห่อกบัผดักาดเขียวเกาหลี 
เม่ือทานไประยะหน่ึง จะน าข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทัคคาลบี เพ่ือ ให้เกิดอาหารชนิดใหม่
คือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง   

เมนูหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์พูซำน เสริฟเป็นชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ น าซ้ีฟู้ดในทอ้งทะเล เช่น กุ้ง 

หอย ปลาหมึก ตกแต่งมาในหมอ้ไฟ พร้อมตน้กระเทียม ผกั เห็ด และโอเด้ง  เป็นตน้ จดัเรียงสวยงามใน
หม้อไฟพร้อมน ้ าซุปกลมกล่อมสูตรพิเศษของทางร้าน ดูน่าตาชวนหิว  มีบริการเคร่ืองเคียง น ้ าจิ้มซีอิ๊ว
เกาหลี พริกสดหรือพริกป่นแดง   
เมนูเปิบพิสดำร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศโ์ซซอน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพ่ือให้รสชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง
คู่โต๊ะ และ เหลา้โสม  
สุดฟิน ! อินเตอร์พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ The PARTY Premium Buffet แบบฉบับชาวไฮโซพู
ซาน บรรยากาศหรู มีอาหารให้เลือกละลานตามากกว่า 100 ชนิด ให้เราอร่อยได้ไม่อั้น  ในสไตล์ครัวเปิด 
ทั้งอาหารสไตล์ยุโรป  อาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน อาหารของทะเล ไม่ว่าจะเป็น กุง้ หอย ปู ปลา 
ปลาหมึก หอยเป๋าฮ้ือ ของแปลกทางทะเล ท่ีขบวนพาเหรดมาให้ท่านชิมไดห้ลากรูปแบบเมนูอาหาร ทั้งผดั 
ทั้งสด ทั้งป้ิง ทั้งทอด ทั้งย่าง สเต็กเน้ือ พิซซ่า ซูซิ ซาซิมิ พาสต้า พิซซ่า อาหารคาวมากมาย  พร้อมของ
หวาน เคก้ ผลไม ้ไอศกรีม ของหวาน ของอร่อยประจ าวนั เคร่ืองดื่มไม่มีแอลลกอฮอล ์ชา กาแฟ เป็นตน้  

 
หมายเหตุส าคญั  เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว จึงขอประชาสัมพนัธ์และขอเรียนให้ลูกคา้ทุกท่านทราบว่า ทุกท่านตอ้งเขา้
เย่ียมชมร้านคา้สินคา้พ้ืนเมืองเกาหลีท่ีไดร้ับการจดทะเบียนถูกตอ้งตามกฏหมายสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือรับฟังและเลือกซ้ือสินคา้ท่ีช่ืนชอบเป็น
เวลา 60 นาทีต่อร้านคา้พ้ืนเมือง อาทิเช่น ศูนยโ์สมเกาหลี ศูนยน์ ้ามนัสน ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง ร้านขนมพ้ืนเมือง เป็นตน้   

ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเที่ยวชาวไทยหรือผูถ้ือหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (หนงัสือเดินทางต่างชาติ + เพ่ิม 3,000บาท) 
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ราคาเด็กทารก (อายตุ ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัที่เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั) ราคาพิเศษ 6,500บาท* 
 *เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหนา้ตกัของผูใ้หญ่ (คุณพ่อหรือคุณแม่) โดยอนุญาตให้เด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และห้าม
มิให้น ารถเข็นเด็ก หรือท่ีนั่งส าหรับเด็กขึ้นบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถ
ปฏิเสธการน าเด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง จดัห้องพกั ผูใ้หญ่ 2 
ท่าน+1เด็กทารก   ทางทวัร์ไม่มีบริการอาหารเด็กทารก 

• เดินทางขั้นต ่าปกติ  15  ท่านผูใ้หญ ่(ที่นัง่จ  ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ่มค่าตัว๋)  
• หากต ่ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหัวหนา้ทวัร์และอาจตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่ม

เพื่อให้คณะเดินทางได ้ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
• สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัที 02.04.20 
• สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลีย่นได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบลว่งหนา้ 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ ่2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตให้ใชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ายา เข็มฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอให้แจง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้ห้บริการ   โดยทัว่ไป 
-อายุครรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายุครรภใ์นช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์  ยืนยนัสัปดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนั
นบัจากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยินยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  
เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความยินยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายุครรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วัน  

ข้อมูลส ำหรับผู้เดินทำง 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทั่วไป หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง ฟรีวีซ่าเดินทาง
ท่องเท่ียวในเกาหลีได้ 90 วนั   หมายเหตุ: ส าหรับผูเ้ดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกบับิดา มารดา ตอ้งมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย 
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหน้าว่างส าหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) หนังสือเดินทางอยู่ใน
สภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด)  เพ่ือยื่น ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่า ส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ท่ีมี Visa และ Work Permit พ านักในประเทศไทย จะตอ้งจดัเตรียม
เอกสารเพ่ือยื่นการขอวีซ่า ตามท่ีสถานทูตเกาหลีก าหนด  ผูจ้ดัจะเป็นผูช่้วยด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านาตอ้งช าระค่าใช้จ่ายวีซ่าและ
ค่าบริการต่างหาก (เจา้ของหนังสือเดินทางจะตอ้งท าเร่ืองแจง้ เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) ท่านอาจจะตอ้งแสดงตวัตนท่ีสถานทูต  สิทธ์ิ
การออกวีซ่าขึ้นอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น   
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค าน าหน้าช่ือ เลขท่ีหนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพ่ือใชใ้น
การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปลี่ยนช่ือนามสกุล ถา้มี) ให้กบัทางผูจ้ดั 
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*** โปรพิเศษเฉพาะจอยหนา้ร้านเท่านั้น ตดักรุ๊ปส่วนตวั เพ่ิมค่าใชจ่้ายท่านละ 1,500-3,000 บาท *** 
 

Departure กันยำยน 2020 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทำง วันเดินทำงกลับ รำคำ/ท่ำน(บำท) ห้องเดี่ยว+ หมำยเหตุ 
วนัพุธ 02 กนัยายน 20 06 กนัยายน 20 23,900 5,900  
วนัพุธ 09 กนัยายน 20 13 กนัยายน 20 23,900 5,900  
วนัพุธ 16 กนัยายน 20 20 กนัยายน 20 23,900 5,900  
วนัพุธ 23 กนัยายน 20 27 กนัยายน 20 23,900 5,900  
วนัพุธ 30 กนัยายน 20 04 ตุลาคม 20 23,900 5,900  
 

Departure ตุลำคม 2020 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทำง วันเดินทำงกลับ รำคำ/ท่ำน(บำท) ห้องเดี่ยว+ หมำยเหตุ 

วนัพุธ 07 ตุลาคม 20 11 ตุลาคม 20 24,900 5,900  
วนัศุกร์ 09 ตุลาคม 20 13 ตุลาคม 20 25,900 5,900 วนัหยุด 
วนัพุธ 14 ตุลาคม 20 18 ตุลาคม 20 24,900 5,900  
วนัพุธ 21 ตุลาคม 20 25 ตุลาคม 20 25,900 5,900 วนัหยุด 
วนัพฤหัส 22 ตุลาคม 20 26 ตุลาคม 20 25,900 5,900 วนัหยุด 

วนัพุธ 28 ตุลาคม 20 01 พฤศจิกายน 20 24,900 5,900  
 

Departure พฤศจิกำยน 2020 (ท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทำง วันเดินทำงกลับ รำคำ/ท่ำน(บำท) ห้องเดี่ยว+ หมำยเหตุ 

วนัพุธ 04 พฤศจิกายน 20 08 พฤศจิกายน 20 23,900 5,900  
วนัพุธ 11 พฤศจิกายน 20 15 พฤศจิกายน 20 23,900 5,900  
วนัพุธ 18 พฤศจิกายน 20 22 พฤศจิกายน 20 23,900 5,900  
วนัพุธ 25 พฤศจิกายน 20 29 พฤศจิกายน 20 23,900 5,900  
 

อัตรำ
ค่ำบริกำร
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – พูซาน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตั๋ว
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + รถน าเท่ียวตาม

รายการ + น ้าแร่บนรถวนัละ1 ขวด + รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% (ยกเวน้ตัว๋เคร่ืองบิน) + สายการบินจ ากดัน ้าหนกัเพียง
ท่านละ 23 กก.  (ขึ้นอยู่กบันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน)  และถือขึ้นเคร่ืองไดอ้ีกท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตาม
ขนาดท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบตัิเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำ
รักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุต ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่
คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถูกฆำตกรรมหรือถูกท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ต๋ัวเคร่ืองบินและค่ำทัวร์ท่ีช ำระแล้ว 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
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เปลี่ยนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปลี่ยนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 
และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ้่ายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลี
เรียกเก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่ว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรำยกำรทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ได้อยู่ในใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่ำงกัน   รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่  (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้อง
มีขนาดกะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้า มีส่ิงอ  านวยความสะดวกครบ น ้าดื่มฟรีอยู่ในห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือ
รีสอร์ท อาจไม่มีบริการน้ี)   ส่วนน ้าแร่ย่ีห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้า+ชากาแฟฟรี ช่วงการ
จดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผล
ให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 
เมนูอำหำรทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถิ่น เช่น หมู
ย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน 
คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้
ไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่าน
อาจตอ้งช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างม้ืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ขึ้นอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีท่ีเกิดเหตุใดๆ จนท ำให้คณะทัวร์ไม่สำมำรถออกเดินทำงได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสาย
การบินเรียกท่ีนั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ทดแทน ขอให้ลูกคา้ตระหนกัดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถ  โดย
ลูกคา้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงคร์ับเงินคืน ทางผูจ้ดัยินดีคืนเงิน  

รำคำ
ค่ำบริกำร
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ้่ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่า
สัมภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้าหนกัเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ   

จดัเก็บ 60,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เ ง่ื อ น ไข
ใ น ก ำ ร

ปกติมัดจ ำท่ำนละ 5,000 บำทต่อท่ำน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัที่ท าการจอง

และส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  
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จอง   ช่วงเทศกำล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยุดส าคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมำล ำ  มัดจ ำท่ำนละ 10,000 บำทต่อท่ำน โดย
ตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันับจากวนัที่ท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนที่เหลือก่อน
วนัเดินทางอยา่งน้อย  35 วนัล่วงหนา้  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีนั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่   การช าระ
ไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ
ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

กำรยกเลิก
กำรจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งอีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมดัจ า 
5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  
วนัหยุดส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยึดเงินมดัจ า 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-21 วนั - เก็บค่าใชจ้่าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั - เก็บค่าใชจ้่าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซื้อขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์เส้นทำงเกำหลี จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำร
ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหลี    
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งอีเมลล ์หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดัอย่างใด
อย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการให้น าเงินเขา้ให้ครบถว้น 

สำยกำรบินและตั๋วเคร่ืองบิน 
ในกำรส ำรองที่นั่งและกำรใส่ช่ือในระบบส ำรองที่นั่ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ้่ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 

หำกท่ำนต้องซ้ือบัตรโดยสำรภำยในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาการเดินทางได้      ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ
เปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง 

ต๋ัวสำยกำรบินไม่สำมำรถระบุที่นั่ง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสำยกำรบิน   การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้ าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ให้ไดเ้ท่านั้น    

กำรเช็คอินตั๋วเดินทำงที่เคำเตอร์สำยกำรบิน  เง่ือนไข 
• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  

ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีได้ระบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
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• ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ย่างครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
• ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้

แจง้ออก   หรือ  เอกสารดา้นการท างาน Work Permit 
• กระท าการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท าหรือโดยวาจา 
• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเคร่ืองบิน 
• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นได้ชัดในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเงื่อนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อให้เกิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื่น 

 

✓ อุ่นใจเพ่ิม  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผูโ้ดยสารนั้นมี
จ ากัด ดังนั้นจึงแนะน าให้ ซ้ือประกันภยัการเดินทางและสุขภาพเพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความคุม้ครองตามที่ท่าน
ตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวขึ้นใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  เพ่ือความคุม้ครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิก
เดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสุขภำพ +220 บำท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตัิเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสุขภำพ +500 บำท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตัิเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน – ยกเลิกการ
เดินทาง – ลดจ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าชา้ของระบบขนส่งมวลชน – ความล่าชา้ของ
สัมภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเที่ยวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงินชดเชย
ระหว่างรักษาตวัในต่างประเทศ 
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ขอ้ตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงคจ์ะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวรท์ุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทัวร์เพียง

เพื่อการใชตั้ว๋เครื่องบินและที่พกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าทา่นไม่รวมทัวรใ์นบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่าด าเนินการใน

การแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่

เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ท าหลงัจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละวนัแลว้ 

ไม่เป็นเหตุที่ทางผูจ้ดั จะตัดการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

• ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 

1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร ์จะตอ้งแจง้ เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัย

และเพื่อสรา้งความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัท่านผูเ้ดินทางที่มีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปท างาน หรือเพื่อการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเที่ยว  

• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พกั รถทัวร์ในแต่ละ

วนัที่ไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลก้นัมากที่สุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบตัิเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตัิ  และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที่เกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าชา้ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั  เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบตัิตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ  ที่จะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายที่บริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบว่า  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตัวแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

• ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า

ผูโ้ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจา้หน้าที่ (ตัวแทน) หรื อไม่

ปฏิบตัิตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ัดอาจใชม้าตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อ ไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต ้ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงที่คนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

• กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกนัเพิ่ม เกี่ยวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน  ซึ่งลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดินทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นที่ สิ้นสุด 
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