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ฟินโฟร!์ 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสีชมพู ชมดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพรั่ง  

#มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม #เมืองมรดกโลกเคียงจู 

โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน 
ราคาเริม่ 

(บาท) 
15,900 

เดนิทาง มนีาคม - พฤษภาคม 20 สายการบนิ BUDGET AIRLINE กรุป๊คณะ 25-30 ทา่นตอ่คณะ 

ทีพั่ก 
ระดับ 3 ดาวเกาหลี  จัดหอ้งพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรือ #เมืองพูซาน หรือ เมอืงอืน่ในจังหวัดเคียงบุก หรือ จังหวัด

เคียงนัม  

รถโคช บรกิารดว้ยรถซึง่มีขนาดของรถจะเปน็ไปตามจำนวนของผู้โดยสาร ปกตกิ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ทีน่ัง่   

อาหาร 

อาหารเชา้@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและคำ่@หอ้งอาหารท้องถิ่น 6 มื้อ  เมนูจัดหลากหลายไม่ซ้ำกัน #บาร์บีคิว

ไฟบลูโกกิ #หมยูา่งคาลบี #หมอ้ไฟซีฟูด้ทะเลสไตล์พูซาน #ไก่ตุน๋โสม #เมนทูัคคาลบี ้#ฮันชซิัมพับ ฟรี! น้ำแร่ดื่มบนรถ

วันละ 1 ขวด 

วันแรก (-) 

วันทีส่อง 

(-.L.D) 

สนามบนิสุวรรณภูม ิ– สนามบนินานาชาติแดกูหรือคิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงามภูเขาพัลกงซาน 

รวมบัตรนัง่เคเบิล้คาร์ – มหานครแดก ูฉลองเทศกาลดอกพอ๊ตกต (ซากุระ) บานสะพรั่ง #หอคอย 83 Tower – พา

เดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แหง่แรกในแดกู – ถนนเสียงเพลง

และคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท 

วันทีส่าม 

(B.L.-) 

เมืองพูซาน เมืองทา่อันดับหนึง่ – สะพานกระจกแกว้ Oryukdo Sunrise Park – อุทยานแห่งชาติแทจอนแด  (ฟรี ! 

บัตรนัง่รถ Danubi Tram ไปกลับขึน้ลงอุทยานแหง่นี ้) – ศูนย์เครือ่งสำอางเวชสำอาง – วัดแห่งทะเลตะวันออก "แฮ

ดงยงกุงซา" – ชายหาดแฮฮุนเด รูปปัน้เมอร์เมด อาคารกระจกกนักระสนุโนรมิารุ – The Bay 101  –  ยา่นกนิดืม่โร

แมนติดชายหาดควังอาลิ  

วันทีส่ี ่

(B.L.D) 

เทีย่วเมืองมรดกโลกเคียงจู* สมญานาม " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง "  เมืองหลวงเก่าอายุพันกว่าปี – พระพุทธรูป

ศักดิ์สทิธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต ้" – มรดกโลกวัดหลวงพันปี “ พุลกกุซา “ –  ผ่านชมหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุด

ในโลกและสสุานกษตัรยิ์เชือ้พระวงศ์ – หมู่บา้นโบราณเคียวชอนฮันนก – ศูนย์ฮอ๊กเกต็นามู – ศูนย์นำ้มันสนเขม็แดง 

– ดิวตรี้ฟรี 

วันทีห่า้ 

(B.L) 

เมืองพูซาน – ศูนย์โสมเกาหลี – หมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอน –  แวะตลาดปลาชากาลชิ – ย่านนัมโพดง ที่ตัง้ของ BIFF 

สแควร์ – ถ่ายรูปคูห่อคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน – แวะซือ้ของฝาก - สนามบินแดกูหรือคิมเฮพูซาน – 

กรุงเทพฯ                                                                         

บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร ์แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกดั 
   Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 
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Itinerary   

ฟินโฟร!์ 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสีชมพู ชมดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพรั่ง  

#มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม#เมืองมรดกโลกเคียงจู 

โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน  
ราคาเริ่ม 

(บาท) 
15,900 

เดินทาง 
25มีนาคม-พฤษภาคม 

20 

สายการ

บิน 
BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 

25-30 ท่านต่อ

คณะ 

โปรแกรมทอ่งเที่ยว #เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง  สถานที่จัดงานภาพยนตร์นานาชาติ – ตลาดปลาที่ใหญ่สดุ – 

วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " – ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล และ สะพานกระจกแก้ว Oryukdo 

Sunrise Park  – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สวนสาธารณะยงดูซาน ที่ตั้งหอคอยพูซาน – สะพานแขวนควังอัน 

หรือ สะพานเพชร – ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน) – ศูนย์พืชสมุนไพร – ศูนย์โสมเกาหลี – เคร่ืองสำอาง

เกาหลี –  ย่านกินด่ืมโรแมนติดชายหาดและสะพานควังอาลิ  #เมืองแฟชั่นแดกู  เมอืงแห่งสาวงาม – แอปเป้ิลดัง – 

สิ่งทอแฟชั่น – ผังเมืองเจ๋ง – นั่งเคเบ้ิลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซา – ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER  – 

พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ถนน

เสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท #เมืองมรดกโลกเคียงจู เมืองหลวงเก่าอายุพันกว่าปี สมญานาม " 

พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง " – มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา – พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต้ " – 

หมู่บ้านโบราณเคียวชอนฮันนก – ผ่านชมหอดูดาวเก่าแก่ที่สุดในโลกและสุสานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์  

เทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต (ซากุระเกาหลี) บานสะพรั่ง แดนใต้  

#พ็อตกตบานสะพรั่งขาวอมชมพูช่วงใบไม้ผลิที่เกาหลี ให้ผู้คนได้ชื่นชมและเป็นสัญลักษณ์ของวัฏจกัรชีวิต เทศกาล

ดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างรื่นเริงใต้ต้นซากุระที่ครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพื่อชื่น

ชมความสวยงามของธรรมชาติ   การบานของดอกพ็อตกตแต่ละสถานที่ของเมืองพูซาน เมืองเคียงจู เมืองแดกู

แต่ละป ีจะอยู่ประมาณช่วง 25 มีนาคม-10 เมษายน ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศ 

สายการบิน BKK-TAE เวลาออก เวลาถึง TAE-BKK เวลาออก เวลาถึง 

T-WAY TW106 0155 0915 TW105 2055 0040+1 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Jeju Air 7C2252 0050 0825 7C2251 2025 2345 

EASTAR JET ZE922 2250 0610+1 ZE921 1810 2130 

ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติที่นัง่จำกัดในแต่ละวัน จอง

และจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว ) 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง 

มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา 

หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด) 
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DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เช้า กลางวนั ค่ำ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  (นดัหมายแต่ละ

คณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก)   

- - - 

คำ่ หนา้เคาน์เตอร์ สายการบนิ ใกลป้ระตูทางเขา้  

พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  M   Eastar Jet (ZE) หมายเลข  6-7 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการ

ท่องเที่ยว เป็นอำนาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณา

และอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให้พำนักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผู้จดัไม่มี

อำนาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

หากท่านตอ้งซือ้บัตรโดยสารเครือ่งบนิ / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซื้อบตัรโดยสารประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได้ 

ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะนำ 

• หากท่านมีปญัหาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 

• ห้ามนำผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรบั 

• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนำ ตลอดทริปจะต้องดูแล

กระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้)   

• กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย

ของสายการบิน 

• ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป 

อุปกรณว์ีดโีอ เอกสารที่แลกเปล่ียนเป็นเงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30 

นาที ก่อนเวลาเครื่องออก 

• นำเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น  (สำหรับ มือใหม่ 

หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะนำ :  นอนให้

มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธ์ิทำให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ำมากๆ) 

 

DAY 
วันที่สอง  สนามบนินานาชาติแดกู หรือ คิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต้  - เมือง

แดกู 
เช้า กลางวนั ค่ำ 

2 เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มบีริการ Air Cafe จำหน่าย  อาหาร เครื่องดื่ม และขนมคบเคี้ยวบนเครื่องบิน  

(สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่อง) 
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จากนั้น ถึงสนามบินนานาชาติคิมแฮพูซาน หรือ แดกู  (เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ทางผู้จัดจะเป็นผู้เลือก

ให้) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค๊ชรอรับท่านเพื่อท่องเที่ยวตาม

โปรแกรม  เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามกำหนดการ  ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจาก

สนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1.30 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง  

หากท่านผ่านเข้าเมืองเรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถ

เรยีกร้องค่าเดินทางจากทางผู้จัดได ้    

จากนั้น นำท่านเที่ยว  เมืองแฟชั่นแดกู นครบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลี เมืองแห่งสาว

งาม แอปเปิ้ลดัง สิ่งทอแฟชั่น ผังเมืองเจ๋ง เแหล่งรวมคาเฟ่สตรีทสุดชิก  และเป็นเมืองที่มีการ

จดัการแข่งขันฟุตบอลโลก ในป ีค.ศ.2002 

กลางวนั รับประทาน เมนูหมูไฟ หรือ บลูโกกิ  เป็นเนื้อหมูสไลดห์มักซอสคันจงัและเครื่องปรงุรส ผัดย่าง

ขลุกขลิกบนกะทะ 

 

จากนั้น นำท่าน น ั่งเคเบิ้ลคาร ์ท ี่ม ีความยาว 1.2 กิโลเมตร ขึ้นไปสู่จ ุดชมวิวของภูเขาพ ัลกงซาน                  

ภูเขาพัลกงซานสถานที่มีชื่อเสียงของเมืองแดกูและเป็นเทือกเขาที่มียอดเขาอยู่หลายยอด                  

มีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติที่หาดูได้ยาก มีความสูงถึง 1 ,192 เมตร ตามความเชื่อของ              

คนเกาหลี เชื่อว่าภูเขาพัลกงซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ิเพราะภูเขามีลักษณะคล้ายกับรูปร่างของ

พระพุทธรูปสามองค์ ภูเขาลูกนี้เกิดจากการก่อตัวของหินแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันได้อย่าง

ลงตัวกับหินและป่าไม้ที่หนาแน่น จึงเป็นสถานที่ที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปีและจะ

สวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี (ฟรี ! บัตรกระเช้าเคเบิลคาร์ขึ้นจุดชมวิว หากปิดให้บริการ 

งดคืนเงินค่าบตัร)   

 

 

 

 

 

 



 

 

                -5- 

www.avenue.co.th 

จากนั้น นำท่านขึ้นลิฟท์สู่ จุดชมววิมุมสูง บนชั้น 77 และ 78 บนหอคอย 83 ทาวเวอร์ รูปทรงแปดเหล่ียม  

ที่มีความสูง 202 เมตร ตั้งโดดเด่นในสวนสนุกอีเวิลด ์E-World บริเวณสวนสาธารณะสไตล์ยุโรป 

ดรูยู Duryu ให้ท่านได้ชมมหานครแดกูแบบรอบทิศ 360 องศา   ภายในหอคอยแห่งนี้ มีร้านขาย

ของที่ระลึก ร้านอาหาร และ ร้านคาเฟ่ 

 

จากนั้น นำท่าน นั่งรถชมเม ืองแดกู เมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความร่มรื่นของต้นไม้ ผ่านชมสถานที่

ราชการ ผ่านสวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง ผ่านศูนย์วัฒนธรรม  ผ่านมหาวิทยาลัยแห่งชาติ

แดกู ผ่านเทศบาลเมืองแดกู เดินสายสำคัญ เส้นถนน 3.1 กับบนัได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอก

ของโบสถ์โปรแตสแตนต์ แห่งแรกในแดกู   เกิดขึ้นจากขบวนการอิสรภาพ 3.1 ทั่วประเทศ ใน

เดือนมีนาคม ปีค.ศ. 1919  โดยถนนบันไดนี้ถูกใช้เป็นทางเดินผ่าน และ ไม่ไกลกัน มีจุดหลบซ่อน

ตัวนักเรียนจากตำรวจญี่ปุ่น  หากเราเดินผ่านถนนเส้นนี้ลงไป จะพบกับ โบสถ์คริสตจักร

คาทอลิกเคซาน Gyesan  โบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู 

 

จากนั้น นำท่านสู่ คิมควางซอกสตรีท ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...ท ี่ด ูอบอุ่นและแสนโรแมติก 

(มิสเตอร์ คิมควางซอก เป็นนักดนตรีโฟลคซองระดับตำนานของเกาหลีในช่วงยุค ’80 และ ’90)  

มิสเตอร์คิมกวางซอกเป็นคนแทกูแต่กำเนิด ก่อนที่ครอบครัวจะย้ายไปอยู่กรุงโซล  ท่านได้สร้าง

ผลงานและชื่อเสียงโด่งดังในวงการเพลงก่อนจะท่านจะเสียชีวิตในช่วงปี ค.ศ.  1996  ทาง

ชาวเมืองแทกูจึงสร้างถนนศิลปิน เพื่อเป็นเกียรติกับท่าน ปัจจุบันเป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญ  

โดยในช่วงเย็นของทุกวัน หรือ ช่วงเสาร์และอาทิตย์  ก็จะมีศิลปินมาทำการแสดงเพลงของท่าน

กันแบบสด  คนท้องถิ่นจะมานั่งฟงัเพลงกันอย่างไม่ขาดสาย ปัจจบุันมีนักร้องศิลปินหลายท่านที่

ยังนำเนื้อร้องและทำนองกลับมาร้องกันอยู่ 

ค่ำ รับประทาน เมนูหมูยา่งคาลบ ี#KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลีปิ้งย่างที่เล่ืองชื่อและรู้จักกันดทีั่ว

โลก 
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จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก...เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผู้เลือกและจดัห้องพัก 3 คืน #เมืองแด

กู หรือ #เมืองพูซาน หรือ เมืองอื่นๆในจังหวัดเคียงนมัหรือจงัหวัดเคียงบุก) ระดบั 3 ดาวเกาหลี  

 

DAY วันที่สาม   เมืองพูซาน  เช้า กลางวนั ค่ำ 

3  x x - 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนั้น นำท่านสู่ อุทยานแทจงแด ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด บริเวณรอบอุทยานแห่งนี้ มีลักษณะเป็นภูเขา และ

หน้าผาสูงชันติดทะเลซึ่งอยู่ต่ำลงไป 150 เมตรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่ง

ในเมืองพูซาน  อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของรอบอุทยานที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ นับไม่

ถ้วน และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชัน พร้อมสวนสาธารณะที่หนาแน่นไป

ด้วยต้นไม้สีเขียว และสิ่งสันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำที่สามารถมองเห็น

ทะเล, ร้านค้าขายของขบเคี้ยว และร้านขายของที่ระลึกทิวทัศน์รอบ ๆ จะมองเห็นหินผา และ

ประภาคารสีขาวสวยงาม  (ฟรี !!! บัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้ หาก

สถานที่ปิดให้บริการนี้ ด้วยสาเหตุใดๆ ท่านอาจจะต้องเดินขึ้นลงไปกลับ) 

จากนั้น นำท่านสู่ Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล ซึ่งมีทางเดินเป็น Skywalk 

สูงถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะเหมือนกีบม้า พื้นเป็นกระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนา

ถึง 55.49 มิลลิเมตร ทำให้โครงสร้างปลอดภัย สร้างขึ้นมาภายใต้รูปแบบ “ เดินไปทั่วท้องฟ้า ” 

Oryukdo Sunrise Park ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซ่ึงถือเป็นจดุแบ่งระหว่างทะเล

ตะวันออกและภาคใต้ 

กลางวนั รับประทานเมนู ไกตุ่น๋โสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกนัว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 

1 ตัว ในหม้อดินร้อน 
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จากนั้น นำท่าน ข้ามสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้าม

ทะเล ที่เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดย

ช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของ

ประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน  ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-

2003  จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควาง

อันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน ทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิวของ

ท่าเรือยอร์ช  เกาะชื่อดงั Oryukdo Island  ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach 

เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค่ำคืนสะพานแห่งนี้ สว่างสไวไป

ด้วยไฟ ที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก   

จากนั้น ให้ท่านได้ฟังคำแนะนำการดูแลผิวพรรณ จากผู้ชำนาญการ กลุ่มบำรุงผิวพื้นฐาน Skin Care ที่ 

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวชสำอาง  และให้ท่านไดเ้ลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อ

คุณภาพที่ไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดทั่วไป  

 

จากนั้น นำท่านสู่ วัดแห่งทะเลตะวันออก "แฮดงยงกุงซา" ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหิน            

ริมทะเล มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ลมพัดสบายกายและใจ 

แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาดที่แต่งแต้มโดยจิตรกรฝีมือเอก ชื่อของวัด

หมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย์ซึ่งความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดลึูกลับน่าพิศวงด่ังชื่อที่ ตั้งไว้ 

ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย ทำบุญขอพรกับรูปปั้น 

12 นักษัตร ผ่านซุ้มประตูมังกรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับทางเดินและบันไดหิน 108 

ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพ

ของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผู้มองและเกลียวน้ำวนที่หมุนวน

อยู่เบื้องล่างทำให้เกิดเป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 

4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข  ความงดงามขององค์

เจ้าแม่กวนอิมที่วัดแฮดง ยงกุงซา และภายในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธ์ิให้ได้กราบไหว้ขอพรมากมาย 

เช่น ขอลูก ขอการเรยีน ขอเงิน ขอความร่ำรวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ..... 
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จากนั้น นำท่านสู่ ชายหาดแฮฮุนเด รูปปัน้เมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ด้านนอก) 

ไปเที่ยวชายหาด Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเริ่มบริเวณแห่งนี้ มีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่ง 

ที่ตั้งของน้ำพุร้อน และต่อมากลายเป็นแหล่งพักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน 

โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว จะหนาแน่นไปด้วยผู้คน และถึงแม้ว่าในช่วงที่อากาศหนาวเย็น 

ผู้คนก็ยังคงนิยมเดินเล่นและเล่นว่าวท่ามกลางอากาศที่สดชื่นของชายฝั่ง ลักษณะของชายหาด

เป็นหาดโค้งเว้ายาว 2 ก.ม.  และน้ำไม่ลึกมากชื่อ Haeundae ได้มาจากนามปากกา Hae-un ของ

นาย  Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีที่หลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะนี้ และ ชมความ

งามของรูปปั้นเมอร์เมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC ที่ใช้ในการประชุมสุดยอด

ผู้นำเอเปก ปี 2005  แวะถา่ยรูปเกไ๋กต๋ามรอยพระเอกนางเอกเกาหลี ที่  ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101 

#TheBay101 ศูนย์กีฬาทางน้ำที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีคลับเฮ้าส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบยีร์ อีก

จุดนั่งชิว กินลม ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเย็นและค่ำคืนที่เงาสะท้อนของตึกระฟ้าเปิดไฟ

ส่องสว่างกระทบกับน้ำทะเลได้แสงสีสวย 

อสิระอาหารคำ่ ที่ ยา่นชายหาดควังอาล ิ แหลง่รวมอาหารทะเลสุดชิก และ เมนูอาหารเกาหลีหลากหลาย 

จากนั้น ให้ท่านได้เดินเล่นยามค่ำคืน #ชายหาดควังอาลิ #Gwangalli Beach หนึ่งในชายหาดดัง ไม่แพ้

ชายหาดแฮอึนแด ชายหาดควังกาลีมีตวามยาว 1.4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวละเอียดและ              

น้ำทะเลใสสะอาด ระหว่างวันจะมีกิจกรรมทางน้ำให้ทำมากมายและที่นี่ยังดึงดูดนักตกปลา

มากมาย  ด้านหน้าของชายหาดควังกาลีจะมองเห็นสะพานควังอัน ซึ่งเป็นสะพานแขวนที่ข้าม

ทะเลแห่งแรกของเกาหลีที่เชื่อมระหว่างย่านเมืองเก่าของเมืองปูซานกับย่าน Centum ที่เป็นย่าน

การค้าเกิดใหม่ของเมือง ช่วงกลางคืนจะเปิดไฟสะท้อนน้ำทะเลสวยงาม มีร้านค้า ร้านอาหาร 

ตั้งอยู่เรียงรายให้ นั่งชิวๆ กินลมกันเพลินๆ 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก... 

DAY วันที่สี่   เมืองมรดกโลกเคียงจู  เช้า กลางวนั ค่ำ 

4  x x x 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนั้น นำท่านออกเดินทางไปเท ี่ยวชมเมืองเค ียงจู - เมืองหลวงเก่าของคาบสมุทร อายุพันปีกว่า 

เปรียบเสมือนบานหน้าต่างเปิดให้เห็น ความรุ่งโรจน์ในอดีตของอาณาจกัรชิลล่า  เมื่อราวพันปีที่

ผ่านมา ระหว่าง 57 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง ปี ค.ศ. 935   ช่วงนั้นราชอาณาจักรชิลล่า มีเคียงจู

เป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของยุคทองแห่งวัฒนธรรม ปัจจุบันจะพบที่ฝังพระศพกษัตริย์ 

พระเจดีย์ อนุเสาวรีย์ วัด ตลอดจน ซากอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปใน

เมืองและตามภูเขาที่ล้อมรอบตัวเมือง  จึงได้รบัสมญานามว่า " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กำแพง "   
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จากนั้น ให้ท่านได้สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ขี้นเขาโทฮัม

ซานเพื่อนมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ " ซอกคูรัม กอตโต้ " ที่แกะสลกัขึ้นจากหินแกรนิตขาว

ขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ ณ ยอดเขาโทฮมัซาน ใช้เวลาแกะสลักกว่า 23 ปี   โดยมีรูปหิน

พระในแบบต่างๆ แกะสลักบนฝาผนังกว่า 38 องค์ ล้อมรอบซอกคูรัมกอตโต้ เชื่อกันว่าคอย

ปกป้องคุ้มครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวต่างชาติ  ดื่มน้ำแร่เย็นชื่นใจ 

 

จากนั้น นำท่านสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก  เดินทางสู่ทิศ

ตะวันตกของเขาโทฮันซาน ที่ต ั้งของ “ วัดพุลคุกซา “ วัดใหญ่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของ

อาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบัน  สะท้อนถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะใน

อาณาจักรชิลล่า และถือว่าเป็นสุดยอดของงานศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวัด

ท่านจะพบสะพานหินที่สร้างตรงไปยังโบสกลาง เจดีย์ชั้นยอดสองลักษณะ  พระพุทธรูปแกะสลัก

ปรางต่างๆ ถือแบบงานแกะสลกัที่สะท้อนถึงความฉลาดของผู้คนสถานที่แห่งนี้  

จากนั้น ผ่านชมสุสานหลวงอาณาจักรชิลลา ที่ตั้งอยู่กระจายกว่า 200 แห่งในเคียงจู และ นั่งรถผ่านชม

หอดูดาวชมซงแด  จดัเป็นหอดดูาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังปรากฎให้เห็นจนทุกวันนี้ มลัีกษณะ

เป็นรูปขวด สร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 7 และเป็นที่ชื่นชมของนักโบราณคดีทั่วโลก เชื่อกันว่า

ทางเข้าหอคอยคือหน้าต่างทรงสี่เหล่ียม ซึ่งหันไปทางใต้ตรงกลาง หอคอยและต้องใช้บันไดพาด 

กลางวนั รับประทาน อาหารชุดพื้นบ้านสไตล์  “ฮันชิซัมพับ ” มีรสชาติและกล่ินที่เป็นเอกลักษณ์ ที่ชาว

เกาหลีทานกันมาตั้งแต่โบราณ 

 

จากนั้น ให้ท่านได้อิสระเดินเล่น ที่ หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน ในอดีตมีชื่อเสียงในด้านภูมิประเทศ 

โดยเฉพาะครอบครัวเศรษฐีราชการผู้ใจดีแห่งตระกูล Gyeongju Choi  ที่เป็นเจ้าของบ้าน 99 

ห้อง โดยทรัพย์สินของพวกเขาก็ผ่านรุ่นต่อรุ่นมามากกว่า 400ปี    ครั้งหนึ่งเคยเป็นโรงเรียน

แห่งชาติในช่วงยุคอาณาจักรชิลลา  เคยเป็นมหาวิทยาลัยในช่วงยุคโกเรียว และ เคยเป็น

โรงเรียนขงจื๊อในช่วงยุคโชซอน  ภายในหมู่บ้านมีสถานที่มากมายที่ควรแวะเยี่ยมชม เช่น
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โรงเรียนขงจื้อ สะพาน Woljeonggyo และบ้านของตระกูล Gyeongju Choi Clan ชาวเกาหลีนิยม

มาเดินเล่นชมอาคารโบราณต่างๆ  ชิมอาหาร ชิมของทานเล่น ขนม กาแฟ และ เครื่องด่ืม  

จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ เม ืองพ ูซาน  เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ เป็นเมือง

อุตสาหกรรมและเป็นเมืองหน้าด่านในการติดต่อการค้าขายทั้งในอดตีและปจัจุบนั เยี่ยมชมสินค้า

ที่ชาวเกาหลีนิยมบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพตับ ที่ ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ด

ของพันธ์ุฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง 

ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและ

ยา ชาวเกาหลีเรียกว่า มันคือเพื่อนที่ดีในการดำเนินชีวิต !   

 

จากนั้น นำท่านชมงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหม่ล่าสุดของเกาหลีที่โด่งดงั ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศ

เกาหลี  เพื่อช่วยผู้ที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม 

หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบ

สนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนำให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวท่านเองและ

คนที่ท่านรักหรือคนที่ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนำ

ในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง ที่ ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  

จากนั้น ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ  ห้างปลอดภาษี  ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากของ     

ชาวเกาหลีและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน  เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทยักษ์ใหญ่

ที่แข่งขันกัน)  มีสินค้าแบรนด์เนมนำเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด ที่มีความ

ทันสมัยในโลกแฟชั่น รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น  

ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า แว่นตา เครื่องสำอาง น้ำหอม หมวก รองเท้า  เครื่องประดับ เป็น

ต้น 

ค่ำ รับประทาน หม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตลเ์มืองพูซาน  เป็นอาหารชุดสำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ/หม้อไฟ 

จากนั้น นำท่านเข้าสู่ที่พัก.... 

DAY 
วันที่ห้า  เมืองพูซาน  - สนามบินนานาชาติแดกู หรือ คิมเฮพูซาน  – 

กรุงเทพฯ 
เช้า กลางวนั ค่ำ 

5  x x - 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น นำทุกท่านได้รู้จักกับ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็น

ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก  ที่ ศูนย์โสมเกาหลี  ซึ่งใครใคร

ที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์

นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและ
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เพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด 

เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง    

 

จากนั้น นำท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่า “ ซาโตรินี่  “ หรือ “ มาซูปิ

ซู “  ไปพิสูจน์กัน) หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยู่บนเนินเขา สถานที่ทำให้เราเพลิดเพลินไป

กับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้านที่เกิดจากการ

ร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกันปรับแต่งหมู่บ้าน

จนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองพูซาน (แต่เดิมนั้นเป็นถิ่นฐานของ

ผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเสื่อมโทรมใน

อดีต) อีกทั้งยังมีจดุชมวิวที่เห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา (ต้องเดินกันหน่อยนะ) 

 

จากนั้น นำท่านสู่ #ย่านนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ 

(Busan International Film Festival)  ที่นี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดองที่กรุงโซล เพราะเป็น

แหล่งช้อปปิ้งสินค้าในใจกลางเมืองปูซาน ยังเป็นที่ตั้งสถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน 

และ ยังเป็นสถานที่ดาราฮอลีวู้ดเกาหลีที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีได้ประทับรอยมือไว้เป็นที่ระลึก  มี

ประติมากรรมทองแดงตั้งอยู่โดยทั่วไป เป็นจดุที่นักท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม   

จากนั้น แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานที่เราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่

รู้จักตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลา

กลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนำมา

ประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก   

กลางวนั ให้ท่านไดล้ิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบ ี“  หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอส

เกาหลีแห่งเมืองชุนชอน 

จากนั้น แวะถ่ายภาพด้านหน้าของ #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใต้ถึง 118 ม. 

เหนือระดับน้ำทะเล ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะยงดูซาน ชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจาก

ลักษณะรูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเล เพื่อป้องกันและกำจัดศัตรู

ที่มาจากทะเล  และที่ตั้งอนุเสาวรีย์ของ นักรบผู้ยิ่งใหญ่ - นายพล ย ี ชุน ชิน วีรบุรุษของ                
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สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต)้ ใชเ้งนิสกุล วอน (KRW) 

คนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะด้วยการใช้เรือรบ

พิเศษที่เรียกว่า โคบุกซอน หรือเรือเต่า สัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว  หอระฆัง นาฬิกา

ดอกไม้ เป็นต้น (บัตรลิฟท์ขึ้นหอคอยพูซาน ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์)   

จากนั้น แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอำลาเกาหลีแวะซ้ือ

ของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลาก

รสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เครื่องสำอาง

โสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูก

บอลซกัผ้า  เครื่องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นต้น  

เย็น.....ขึ้นอยู่กับวันและเวลาที่เดินทาง  เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ  

โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มบีริการ Air Cafe จำหน่าย  อาหาร เครื่องดื่ม และขนมคบเคี้ยวบนเครื่องบิน  

(สายการบินไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่อง) 

ค่ำ.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จดัอีกครั้งหนึ่ง   สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตาราง

บินสายการบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผู้จัดจะไม่

รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่าย

กับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทำที่ส่อไป

ในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่

เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

 

รายการทอ่งเทีย่วนีอ้าจเปลีย่นแปลงหรือสลับกันไดต้ามความเหมาะสม 

ทัง้นีถ้ือเปน็เอกสทิธิ์ของผูจ้ดัโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเปน็สำคัญ 

*******รูปถา่ยสถานทีใ่ชป้ระกอบในการโฆษณาเทา่นัน้******** 

☺.............ขอบพระคุณค่ะที่ใช้บริการเอฟวีนวิทวัร์ค่ะ............☺ 
 

 

สนใจจองทัวร์ตดิต่อสอบถาม : โทร 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณนอ้ยหนา่ / คุณเฟริ์น 
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เมนูอาหารทัวร์สำหรับคณะ (ภาพและคำอธิบายอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ) 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เสริฟเป็นชุดกะทะสำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหาร

ดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบ ีโดยนำเนื้อหมูสไลดห์มักซอสคันจงัและ

เครื่องปรุงรสต่างๆ เมื่อนำมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นำมาผัดย่าง

ขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผักกะหล่ำและ…โดยจะมีลักษณะออกเป็น

แบบน้ำข้น เพื่อเป็นน้ำซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและ

เครื่องเคียงต่าง ๆ ประจำวันคู่โต๊ะ 

 

เมนูชุดหมูย่างคาลบี เสริฟเป็นชุด สำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่

เล่ืองชื่อและรู้จกักันดทีั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำเนื้อหมูหมัก

ปิ้งย่างบนกะทะ และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคำไทย  

โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าวสวยร้อน

เล็กน้อย  อย่าลืม ! ทานเครื่องเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินห

ยาง  

 

เมนูอาหารชุดพื้นบ้านสไตล์  “ฮันชิซัมพับ” เสริฟเป็นชุดสำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็น

ตำรับอาหารที่ให้คุณค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกล่ินที่เป็นเอกลักษณ์ มีแคลลอ

รีต่่ำโดยใช้คุณสมบัติของอาหารจานเด่ียวอย่างเป็นประโยชน์ที่สุดตามฤดูกาลและ

ท้องที่ จึงให้คุณค่าความลงตัวในรสชาติ มีกับข้าวถ้วยเล็กๆ หลากหลายชนิดและ

ประเภทที่จดัเตรียมให้ได้เลือกชิมและทานคู่กับข้าวสวย  ถือเป็นอาหารเพื่อสุขภาพ

และอายุที่ยืนยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ ที่ชาวเกาหลีทานกันมาตั้งแต่

โบราณ  

 

เมนูดังตามละคร Winter Love Song “ทัคคาลบี” เสริฟเป็นชุดสำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ 

หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเล่ืองชื่อของเมืองชุนชอน นำไก่บาร์บีคิว ตก

หรือข้าวเหนียวปั้น มันหวาน ผักต่าง ๆ ลงผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะ

แบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทยโดยห่อกับผัดกาดเขียวเกาหลี เมื่อทานไประยะ

หนึ่ง จะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิด

ใหม่คือทัคคาลบโีปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบีที่ทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเครื่อง

เคียง  

 

เมนูหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์พูซาน เสริฟเป็นชุดสำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ นำซี้ฟู้ดในท้อง

ทะเล เช่น กุ้ง หอย ปลาหมึก ตกแต่งมาในหม้อไฟ พร้อมต้นกระเทียม ผัก เห็ด 

และโอเด้ง  เป็นต้น จัดเรียงสวยงามในหม้อไฟพร้อมน้ำซุปกลมกล่อมสูตรพิเศษ

ของทางร้าน ดูน่าตาชวนหิว  มีบริการเครื่องเคียง น้ำจิ้มซีอิ๊วเกาหลี พริกสดหรือ

พริกป่นแดง   

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ต ุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังใน

สมัยก่อน ตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ  โดยใช้ไก่ที่

มีอายุวัยรุ่น ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋น

เพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย  เสริฟพร้อมเครื่องเคียงคู่โต๊ะ  และ 

เหล้าโสม 
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Price & Conditions  

ราคานีเ้ปน็ราคาสำหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรือผูถ้ือหนังสือเดินทางไทยเทา่นัน้ (นักทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ 

โปรดเชค็)  

โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน  
ราคาเริ่ม 

(บาท) 
15,900 

เดินทาง 
25มีนาคม-พฤษภาคม 

20 

สายการ

บิน 
BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 

25-30 ท่านต่อ

คณะ 

หมายเหตุสำคัญ  เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนให้ลูกค้าทุก

ท่านทราบว่า ทุกท่านต้องเข้าเยี่ยมชมร้านค้าสินค้าพื้นเมืองเกาหลีที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมาย

สาธารณรฐัเกาหลี เพื่อรับฟงัและเลือกซื้อสินค้าที่ชื่นชอบเป็นเวลา 60 นาทีต่อร้านค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ศูนย์โสม

เกาหลี ศูนย์น้ำมันสน ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู ศูนย์เครื่องสำอางเวชสำอาง ร้านขนมพื้นเมือง เป็นต้น   

• เดินทางขั้นต่ำปกติ  25  ท่านผู้ใหญ่ (ที่นั่งจำกัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว)  

• หากต่ำกว่ากำหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวร์และอาจต้องมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดี

ที่จะชำระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความ

ประสงค์ 

• สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิด

อัตรา ณ วันที 14.01.20 

• สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได้  โดยมิต้องแจ้ง

ให้ทราบล่วงหน้า 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพัก = ผูใ้หญ ่2 + เดก็ 1 ไมม่ีเตียง |  เดก็ 8-12 ปี  เตียงเสรมิหรือหอ้งครอบครัว 

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ำกว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอ

ราคาพิเศษ 

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคน

เท่านั้น และห้ามมิให้นำรถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสำหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จำนวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจำกัด

ไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน  ส่วนผู้จัด เรา

คำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง 

ผู้ทุพลภาพ/มีปญัหาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จดัก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบิน

และผู้ให้บริการ  เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณช์่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้  เข่นน้ำยา เข็มฉีดยา 

เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ  

สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จดัก่อนซื้อทัวร์  เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ   โดยทั่วไป 

-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน 

เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทำการเรยีกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยันสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และ

กำกับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กำหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่กำหนด  และต้องลง

นามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อทำการเช็คอินเพื่อแสดงความ

ยินยอมไม่ทำการเรยีกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ 
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ปกตผูิ้จดัจะสง่ใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วัน  

ขอ้มูลสำหรับผูเ้ดนิทาง 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงทั่วไป หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออก

เดินทาง ฟรีวีซ่าเดินทางท่องเที่ยวในเกาหลีได้ 90 วัน   หมายเหตุ: สำหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และ

ไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบใน

การเดินทางอออกนอกประเทศไทย 

2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 

หน้าเต็ม) หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรุด)  เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคาเตอร์

สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่า สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ที่มี Visa และ Work Permit พำนักใน

ประเทศไทย จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอวีซ่า ตามที่สถานทูตเกาหลีกำหนด  ผู้จัดจะเป็นผู้ช่วย

ดำเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านาต้องชำระค่าใช้จ่ายวีซ่าและค่าบริการต่างหาก (เจ้าของหนังสือเดินทาง

จะต้องทำเรื่องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) ท่านอาจจะต้องแสดงตัวตนที่สถานทูต  สิทธ์ิการออกวี

ซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น   

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ  นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขที่

หนังสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้ง

หน้าเปล่ียนชื่อนามสกลุ ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด 

 

Departure  มีนาคม 2020 (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วันออกเดนิทาง วันเดนิทางกลับ 
ราคา/ทา่น

(บาท) 

หอ้ง

เดีย่ว+ 
หมายเหตุ 

วันพุธ 25 มีนาคม 20 29 มีนาคม 20 15,900 4,900  

วันพฤหัส 26 มีนาคม 20 30 มีนาคม 20 15,900 4,900  

วันศุกร์ 27 มีนาคม 20 31 มีนาคม 20 15,900 4,900  

วันเสาร ์ 28 มีนาคม 20 01 เมษายน 20 15,900 4,900  

 

Departure  เมษายน 2020 (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว ) 

เชค็อนิ วันออกเดนิทาง วันเดนิทางกลับ 
ราคา/ทา่น

(บาท) 

หอ้ง

เดีย่ว+ 
หมายเหตุ 

วันพุธ 01 เมษายน 20 05 เมษายน 20 16,900 4,900  

วนัศุกร์ 03 เมษายน 20 07 เมษายน 20 16,900 4,900  

วันเสาร ์ 04 เมษายน 20 08 เมษายน 20 16,900 4,900  

วันพุธ 08 เมษายน 20 12 เมษายน 20 16,900 4,900  

วันพุธ 09 เมษายน 20 13 เมษายน 20 19,900 4,900 วันหยุดสงกรานต์ 

วันศุกร์ 10 เมษายน 20 14 เมษายน 20 23,900 5,900 วันหยุดสงกรานต์ 

วันเสาร ์ 11 เมษายน 20 15 เมษายน 20 23,900 5,900 วันหยุดสงกรานต์ 

วันอาทิตย ์ 12 เมษายน 20 16 เมษายน 20 19,900 4,900 วันหยุดสงกรานต์ 

วันพุธ 15 เมษายน 20 19 เมษายน 20 16,900 4,900  
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วันเสาร ์ 18 เมษายน 20 22 เมษายน 20 16,900 4,900  

วันพุธ 22 เมษายน 20 26 เมษายน 20 16,900 4,900  

 

Departure  พฤษภาคม 2020 (ที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่า

ตั๋ว ) 

เชค็อนิ วันออกเดนิทาง วันเดนิทางกลับ 
ราคา/ทา่น

(บาท) 

หอ้ง

เดีย่ว+ 
หมายเหตุ 

วันเสาร ์ 02 พฤษภาคม 20 06 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  

วันพุธ 06 พฤษภาคม 20 10 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  

วันเสาร ์ 09 พฤษภาคม 20 13 พฤษภาคม 20 15,900 5,900  

วันพุธ 13 พฤษภาคม 20 17 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  

วันเสาร ์ 16 พฤษภาคม 20 20 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  

วันพุธ 20 พฤษภาคม 20 24 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  

วันเสาร ์ 23 พฤษภาคม 20 27 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  

วันพุธ 27 พฤษภาคม 20 31 พฤษภาคม 20 15,900 4,900  

วันเสาร ์ 30 พฤษภาคม 20 03  มิถุนายน 20 15,900 4,900  

 

อัตรา

คา่บรกิา

รรวม   

ตามรายการ:  ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – พูซาน หรือ แดกู – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบ

หมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )  พร้อมที่พัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหาร

เช้า กลางวัน และเย็นหรือค่ำ + บตัรเข้าชมสถานที่ + รถนำเที่ยวตามรายการ + น้ำแร่บนรถวันละ1 

ขวด + รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (ยกเว้นตั๋วเครื่องบิน) + สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 

กก.  (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกินจำนวน 1-2 ชิ้น) +  และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 

7 กก.  (ตามขนาดที่กำหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตาม

กรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 

ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจำตัว

หรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) 

ตัว๋เครือ่งบนิและคา่ทัวร์ทีช่ำระแลว้ 

ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปล่ียนเที่ยวบินไป

หรือกลับ 

เปล่ียนวันเดินทางไป

หรือกลับ 

เปล่ียนชื่อผู้

เดินทาง 

อัพเกรดที่

นั่ง 

คืนค่าบตัร

โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอก

ประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอก

ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่

รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก

เก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่ งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋ว

เครื่องบิน  ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง

ได ้ 
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โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่

พักไม่ได้อยู่ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จดัจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  3-5 วัน 

พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมี

สไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ 

(Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพักแบบ  3 

ท่าน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาด

กะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ้า มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ น้ำดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 

ขวด (บางโรงแรมหรือรีสอร์ท อาจไม่มีบริการนี้)   ส่วนน้ำแร่ยี่ห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูง

กว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มน้ำ+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับ

นานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคา

โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมอืงเต็ม  ผู้จดัขอสงวนสิทธิในการจดัที่พักตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผู้จดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมู

หรือไก่หรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและ

สุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี บลูโกกิ เกาหลีมีวัฒนธรรมในการ

รับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดยีว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน 

และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย     การนำเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่

แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ    สำหรับ

ท่านที่มีข้อจำกัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชำระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตัว

ไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสำหรับกรุ๊ปให้เรยีบร้อยก่อน จึง

จะทำอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การ

จารจรบนท้องถนน  วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการ

เปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้    เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิก

การเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน  ฯลฯ ทางผู้จัดจะ

พยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่า

เหตุการณด์งักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่าผู้จดัไดพ้ยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้า

จะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรยีกร้องใดๆ กับผู้จดั  หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดคีืนเงิน  

ราคา

คา่บรกิา

รไม่รวม  

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำ

หนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่าสัมภาระที่ เกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด  ค่าวีซ่า

พาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ   

จดัเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบนิสุวรรณภมูิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ ) 

*** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เง ื่อ น ไข

ใ น ก า ร

จอง   

ปกติมดัจำทา่นละ 7,000 บาทต่อท่าน  โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนบัจากวันที่ทำการ

จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง ช่วง

เทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรษุจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  

วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาลำ  มัดจำ    
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ท่านละ 15,000 บาทตอ่ทา่น โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนบัจากวันที่ทำการจองและส่ง

ใบเรียกเก็บเงิน  และ ชำระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย  35 วันล่วงหน้า  หากไม่ชำระมดัจำ

ตามกำหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่   การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิก

การเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถกูระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิก

การจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- ชำระโดยเงินสด 

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด 

- ชำระด้วยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายังเบอร์ 02-231-3399) 

กรณีชำระด้วยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด  ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มี

นโยบายให้ท่านชำระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบญัชีธนาคารส่วนบุคคล  ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยในการ

ชำระเงินของท่านเป็นสำคัญ  

หมายเหต ุ ท่านที่ต้องการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ ทราบล่วงหน้า 

มิฉะนั้นทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

การ

ยกเลกิ

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันทำ

การ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 

(เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสำคัญ

ทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยึดเงินมดัจำ 10,000 บาท      

2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season  

12,000 - 18,000 บาท   

3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์  ยกเว้นช่วงเทศกาล 

High Season  เก็บค่าบริการ 100%   

4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   

(ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มี

การคืนเงินมัดจำหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ 

ฤดกูาลท่องเที่ยวของเกาหลี 
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การคืนเงินทุกกรณี  ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับ

เงินคืนที่ทำการของผู้จดัอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทำเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ

อำนาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้า

สมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้นำเงินเข้าให้ครบถ้วน 

สายการบนิและตัว๋เครือ่งบนิ 

ในการสำรองทีน่ัง่และการใสช่ือ่ในระบบสำรองที่นั่ง  ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) 

ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล 

วันเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร

ให้ทางผู้จัด )  หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อ

นามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่ จะเกิดขึ้น

ทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคำนำหน้าชื่อ  / ชื่อ / นามสกุล หรือ การ

เปล่ียนชื่อผู้เดินทาง 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณา

เลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาการเดินทางได้      ทั้งนี้เพื่อป้องกัน

ปญัหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสายการบนิไมส่ามารถระบุที่นัง่ ซื้อแบบใชว้ธีิ RANDOM คือสุม่เลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจดัที่นั่งบน

เครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จดัไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request 

ให้ได้เท่านั้น    

การเชค็อนิตัว๋เดินทางทีเ่คานเ์ตอร์สายการบนิ  เงือ่นไข 

• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลา

ออกเดินทาง  (90) นาที  ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่

ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้

ชำระไปแล้ว  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน 

• ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชำรุดไม่สมบรูณ์จดัว่าเป็นเอกสารที่

ไม่ถูกต้อง)  

• สำหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยัง

สถานที่ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  เอกสารด้านการทำงาน Work Permit 

• กระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการ

บิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 

• หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น

อันตรายอย่างเห็นได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทาง

โดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสาร

อื่น 
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✓ อุ่นใจเพิ่ม  เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อ

ผู้โดยสารนั้นมีจำกัด ดังนั้นจึงแนะนำให้ ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือก

ซื้อความคุ้มครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษา

ได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก  เพื่อ

ความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปอร์ตหาย  ทีม

แพทย์ฉุกเฉิน 

❖ แผนคุม้ครองสุขภาพ +220 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตัิเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์

ฉุกเฉิน 

❖ แผนคุ้มครองสุขภาพ +500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์

ฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจำนวนวันเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้าของ

ระบบขนส่งมวลชน – ความล่าช้าของสัมภาระ – การจี้โดยสลัดอากาศ – การพลาดต่อเที่ยวบิน – พาสปอร์ต

หาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหว่างรกัษาตัวในต่างประเทศ 
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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดนิทางทอ่งเทีย่วกับเรา 

• จดัให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์

ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏ

ว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบรษัิทจะคดิคา่ดำเนนิการในการแยกท่องเทีย่วเอง 200 USDต่อท่าน  (ก่อน

ซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จดัจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการ

ไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทำหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่

เป็นเหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อน

หรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้อง

แจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการ

อื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว  

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว 

เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จดัเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนำเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) 

ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือใน

ระดบั หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย 

อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  

และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปล่ียนแปลง การ

บริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิก

เที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณา

สถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภั ย 

เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน  )  บริษัทขนส่ง  รถ

โดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์

บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา  

ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   ขอให้ทราบว่า  ผู้จัดจะดำเนิน

โดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

• มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธ์ิในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จดั  นอกจากมีเอกสาร

ลงนามโดยผู้มีอำนาจของผู้จัดกำกับ  

• ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้  ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ใน

ลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  

การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธใน

กรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา 

เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือ
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ทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ 

(ตัวแทน) ทางผู้จดัอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

• การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศ

เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยัง

สถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ  และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธ์ิไม่

รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน 

• กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ ม 

เก่ียวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีกำหนดการจำกัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่

รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบตัิเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดย

ปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่อง

สัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบตัิตามข้อกำหนดและเง่ือนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำ

ตัดสินของผู้จดัเป็นที่สิ้นสุด 

 

 

 

สำคัญ ผูเ้ดนิทางทุกทา่นกรุณาตรวจสอบขอ้มูลเหลา่นี้  

** เนือ่งจากมีกรณีทีถู่กปฏเิสธการเขา้ประเทศ ** 

               หนังสือเดนิทางของทา่นตอ้งอยู่ในสภาพสมบูรณไ์มช่ำรุด เชน่ 

1. ปกหนา้-หลัง ไม่ ฉีก หรือ ขาดจากเล่ม 

2. หน้ากระดาษในเล่ม ต้องไม่ ฉีก ขาด หรือ หลุด จากเล่ม 

3. หน้ากระดาษในเล่ม ไม่ควรมีรอยขีดเขียน หรือ ตราประทับท่ีระลึก เช่น เมื่อท่านไปเท่ียวประเทศญี่ปุ่น 

ไม่ควรประทับของสถานี (Eki Stamp) และสถานท่ีท่องเท่ียว (Kinen Stamp) ใดๆ ลงในหน้าพาสปอร์ต 

4. เล่มหนังสอืเดินทางไมค่วรเปื่อยจากการเปียกนำ้ 

5. หน้าท่ีมีขอ้มูลส่วนบคุคล ไมค่วรมีรอยปากกา หมกึเลอะ รอยขีด ขูด ข่วน ฟันสัตว์เล้ียงแทะ ฯลฯ 

 

 

 

***** ลูกคา้ทา่นใดมีความประสงค์จะซื้อประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง **** 

สำหรับครอบคลุมเรื่องรักษาพยาบาล / การลา่ชา้ของสายการบนิ / กระเปา๋เดนิทาง 

สามารถแจง้เซลล์ทีท่า่นตดิตอ่จองทัวร์ไดเ้ลยคะ่
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Attn : คุณ____________________    Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จ ำกดั 

รายการทวัร์           เกำหลี แดกู คยองจู ปูซำน 5 วนั 3 คืน (BG)        วนัเดินทาง      
ช่ือผูต้ิดต่อ                 โทร                           แฟกซ์        
ที่อยู่เพื่อติดต่อรับเอกสาร                                      
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี  ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด  ห้อง (ห้องพกัคู ่ ห้องพกัเดี่ยว       ห้องพกั 3 เตียง       ) 
รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพัก และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง 

ล ำดบั ช่ือ-นำมสกุล (ภำษำไทย) ช่ือ-นำมสกุล(ภำษำอังกฤษ) วันเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

**หมำยเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

อำหำร    ไม่ทานเน้ือววั  ไม่ทานเน้ือหมู      ไม่ทานสัตวปี์ก  ทานมงัสาวิรัต 
รำยละเอียดอื่นๆ             
ยืนยันรำคำ ผูใ้หญ่   เด็ก   ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด___________ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์
เรียบร้อยแลว้                                                                                               
                                                                                              ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                        (     )  
                                                  วนัที่      
 

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอขอบคุณทกุท่านที่ให้เกยีรติใชบ้ริการ     
 


