
 

   
 

ใบอนุญาตธุรกิจน าเที่ยวเลขที่ 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกวา่ 20  ปี 

(เกาหล ีแดกู พูซาน เคียงจู เทศกาลซากุระ_5วัน3คืน_เม.ย. 63_BG) 

 
 

ฟินโฟร์! 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพร่ัง  

#JinhaeGunhangjeFestival #มหานครพูซาน เมืองท่าอนัดบัหนึ่ง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม#เมืองมรดกโลกเคียงจู 

*** (การบานของดอกพ็อตโกตแต่ละสถานที่แต่ละปี ประมาณช่วง 25 มนีาคม-10 เมษายน ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศ) *** 

โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคา (บาท) 17,900 

เดินทาง 01-10 เมษายน 2020 สายการบนิ BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

 

วันแรก (-

) 

วันท่ีสอง  

(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติแดกูหรือคิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงามภูเขาพัลกงซาน 

รวมบัตรนั่งเคเบิ้ลคาร์ – มหานครแดกู ฉลองเทศกาลดอกพ๊อตกต (ซากุระ) บานสะพร่ัง #หอคอย 83 TOWER – 

พาเดินถนนสายสำคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ถนน

เสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท 

วันท่ีสาม 

(B.L.-) 

เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง –  ปีละคร้ัง ! เทศกาลชมดอกซากุระ Jinhae Gunhangje Festival – ศูนย์

เคร่ืองสำอางเวชสำอาง – วัดแห่งทะเลตะวันออก "แฮดงยงกุงซา" – ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคาร

กระจกกันกระสุนโนริมารุ – The Bay 101  –  ย่านกินดื่มโรแมนติดชายหาดควังอาลิ มองเห็นสะพานควังอาลิ 

วันท่ีสี ่

(B.L.D) 

เท่ียวเมืองมรดกโลกเคียงจู* สมญานาม " พิพิธภัณฑ์ท่ีไร้กำแพง "  เมืองหลวงเก่าอายุพันกว่าปี – พระพุทธรูป

ศักดิส์ิทธ์ิ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต้ " – มรดกโลกวัดหลวงพันปี “ พุลกุกซา “ –  ผ่านชมหอดดูาวท่ีเก่าแก่

ท่ีสุดในโลกและสุสานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์ – ฉลองเทศกาลดอกพ๊อตกต (ซากุระ) บานสะพร่ัง #ทะเลสาบโพมุน – 

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู – ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง – ดิวตร้ีฟรี 

วันท่ีห้า 

(B.L) 

เมืองพูซาน – ศูนย์โสมเกาหลี - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน –  แวะตลาดปลาชากาลชิ – ย่านนัมโพดอง ท่ีตั้งของ 

BIFF สแควร์ – ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดซูาน – แวะซื้อของฝาก - สนามบินแดกูหรือคิมเฮ

พูซาน – กรุงเทพฯ                                                                         

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

ฟินโฟร์! 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพร่ัง  

#JinhaeGunhangjeFestival #มหานครพูซาน เมืองท่าอนัดบัหนึ่ง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม#เมืองมรดกโลกเคียงจู 

โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่ม (บาท) 17,900 

เดินทาง เมษายน 2020 สายการบนิ BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

ท่ีพัก 
ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จัดห้องพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรือ #เมืองพูซาน หรือ เมืองอื่นในจังหวัดเคียงบุก หรือ 

จังหวัดเคียงนมั  

รถโคช บริการด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเปน็ไปตามจำนวนของผูโ้ดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนั่ง   

อาหาร 

อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่ำ@ห้องอาหารท้องถิ่น 6 มือ้  เมนูจัดหลากหลายไม่ซ้ำกัน #บาร์

บีคิวไฟบลูโกกิ  

#หมูย่างคาลบี #หม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์พูซาน #ไก่ตุ๋นโสม #เมนูทัคคาลบี้ #ฮันชิซัมพับ ฟรี ! น้ำแร่ดื่มบนรถวัน

ละ 1 ขวด 

 

Departure เมษายน 2020 (ท่ีนัง่จำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนไดส้ิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมคา่ตั๋ว ) 

เชค็อนิ วันออกเดนิทาง วันเดนิทางกลับ 
ราคา/ทา่น

(บาท) 
หอ้งเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วันพุธ 01 เมษายน 20 05 เมษายน 20 17,900 4,900  

วันพฤหัส 02 เมษายน 20 06 เมษายน 20 17,900 4,900  

วันศุกร์ 03 เมษายน 20 07 เมษายน 20 17,900 4,900  

วันเสาร์ 04 เมษายน 20 08 เมษายน 20 17,900 4,900  

วันองัคาร 07 เมษายน 20 11 เมษายน 20 17,900 4,900  

วันพุธ 08 เมษายน 20 12 เมษายน 20 17,900 4,900  

วันพฤหัส 09 เมษายน 20 13 เมษายน 20 17,900 4,900  

โปรแกรมท่องเท่ียว  ฟินโฟร์! 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสีชมพู ชมดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพร่ัง 

#เม ืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ฉลองเทศกาลพ๊อตกตบาน #JinhaeGunhangjeFestival – สถานท่ีจัดงานภาพยนตร์

นานาชาติ – ตลาดปลาท่ีใหญ่สุด – วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สวนสาธารณะยง

ดูซาน ท่ีตั้งหอคอยพูซาน – สะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร – ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน) – ศูนย์พืช

สมุนไพร – ศูนย์โสมเกาหลี – เคร่ืองสำอางเกาหลี –  ย่านกินดื่มโรแมนติดชายหาดและสะพานควังอาลิ  #เมืองแฟชั่นแดกู  

เมืองแห่งสาวงาม – แอปเปิ้ลดงั – สิ่งทอแฟชั่น – ผังเมืองเจ๋ง – นั่งเคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซา – ชมมหานครแดกู

บนหอคอย 83 TOWER  – พาเดินถนนสายสำคญั 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถโ์ปรแตสแตนต์แห่งแรกในแด

ก ู– ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท #เมืองมรดกโลกเคียงจู เมืองหลวงเก่าอายุพันกว่าปี สมญานาม " 

พิพิธภัณฑ์ท่ีไร้กำแพง " – มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา – พระพุทธรูปศักดิส์ิทธ์ิ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต้ " – ผ่านชมหอดู

ดาวเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและสุสานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์  

เทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต (ซากุระเกาหลี) บานสะพร่ัง แดนใต้  

#พ็อตกตบานสะพร่ังขาวอมชมพูช่วงใบไม้ผลิท่ีเกาหลี ให้ผู้คนได้ช่ืนชมและเป็นสัญลักษณ์ของวัฏจักรชีวิต เทศกาลดงักล่าวเป็น

เวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างร่ืนเริงใต้ต้นซากุระท่ีครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพ่ือชื่นชมความสวยงามของ

ธรรมชาติ   การบานของดอกพ็อตกตแต่ละสถานท่ีของเมืองพูซาน เมืองเคียงจู เมืองแดกูแต่ละปี จะอยู่ประมาณช่วง 25 

มีนาคม-10 เมษายน ซึ่งอาจจะคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศ 
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สายการบนิ BKK-TAE เวลาออก เวลาถึง TAE-BKK เวลาออก เวลาถึง 

T-WAY TW106 0155 0915 TW105 2055 0040+1 

สายการบนิ 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 

ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติที่นั่งจำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั 

อาจตอ้งเพิ่มค่าตั๋ว ) 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมอีายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป และ

หนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี (ไม่ชำรดุ) 

DAY วันแรก  สนามบนิสุวรรณภูมิ    เช้า กลางวัน ค่ำ 

1 
เจ้าหน้าท่ีรอต้อนรับดแูล มอบเอกสาร และอธิบายเพ่ิมเติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก

เดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหนา้ก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

คำ่ หนา้เคาน์เตอร์ สายการบนิ ใกลป้ระตูทางเขา้  

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

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

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

การอนุญาตใหท้า่นผา่นดา่นตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว เป็น

อำนาจของเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก

ประเทศไทย หรือ ให้พำนักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพ่ือการท่องเท่ียว ทางผู้จัดไม่มีอำนาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

หากทา่นตอ้งซือ้บัตรโดยสารเครือ่งบนิ / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซือ้บัตรโดยสารประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได ้

ท้ังนี้เพ่ือปอ้งกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวันเดนิทาง 

 

ข้อแนะนำ 

• หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า 

• ห้ามนำผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ 

• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมท่ีพักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนำ ตลอดทริปจะต้องดแูลกระเป๋ายกขึ้นลง

ห้องด้วยตัวท่านเอง เพ่ือป้องกันหลายกรณีท่ีอาจเกิดขึ้นได้)   

• กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหนา้ท่ีสายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

• ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย  เช่น เงิน อัญมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ 

เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็นเงินได้  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูขึ้นเคร่ืองอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลา

เคร่ืองออก 

• นำเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเคร่ืองด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพ่ือการพักผ่อนท่ีอบอุ่น  (สำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลัว

วันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะนำ :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแก้เมา 

เพราะมีมีฤทธ์ิทำให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ำมากๆ) 



 

 

เกาหลี พูซาน   -4- 

www.avenue.co.th 

 

DAY วันท่ีสอง  สนามบนินานาชาติแดกู หรือ คิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต้  - เมืองแดกู เช้า 
กลางวั

น 
ค่ำ 

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

จากนัน้ ออกเดินทางสูป่ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบนิ T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มบีริการ Air Cafe จำหนา่ย  อาหาร เคร่ืองดื่ม และขนมคบเคี้ยวบนเคร่ืองบนิ 

(สายการบนิไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารข้างนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

จากนั้น Landing  ถึงสนามบินนานาชาติคิมเฮพูซาน หรือ แดกู  (เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ ทางผู้จัดจะเป็นผู้เลือกให้)  

หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค๊ชรอรับท่านเพ่ือท่องเท่ียวตามโปรแกรม   เพ่ือให้

รายการท่องเท่ียวเป็นไปตามกำหนดการ  ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 

1.30 ชั่วโมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเข้าเมือง  หากท่านผ่านเข้าเมืองเรียบร้อย ท่านต้องเดินทางไปพบ

กับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผู้จัดได้     

จากนั้น นำทา่นเที่ยว  เมืองแฟชั่นแดกู  นครบาลท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอันดบัสามของเกาหลี เมืองแห่งสาวงาม แอปเปิ้ลดงั 

สิ่งทอแฟชั่น ผังเมืองเจ๋ง เแหล่งรวมคาเฟ่สตรีทสุดชิก  และเป็นเมืองท่ีมีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี ค.ศ.

2002 

จากนัน้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

 เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเนื้อหมูสไลดห์มักซอสคันจังและเคร่ืองปรุงรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ 

 

   

จากนั้น  พาทา่นไปนัง่เคเบิล้คาร์ทีม่ีความยาว 1.2 กิโลเมตร ขึ้นไปสูจุ่ดชมววิของภูเขาพัลกงซาน ภูเขาพัลกงซานสถานท่ีมี

ชื่อเสียงของเมืองแดกูและเป็นเทือกเขาท่ีมียอดเขาอยู่หลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติท่ีหาดไูด้ยาก มี

ความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อว่าภูเขาพัลกงซานเป็นภูเขาศักดิ์สิทธ์ิเพราะภูเขามี

ลักษณะคล้ายกับรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค์ ภูเขาลูกนี้เกิดจากการก่อตัวของหินแกรนิตท่ีสวยงามผสมผสาน

กันได้อย่างลงตัวกับหินและป่าไม้ท่ีหนาแน่น จึงเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจสำหรับนักท่องเท่ียวตลอดท้ังปีและจะ

สวยงามท่ีสุดในช่วงฤดูใบไม้เปล่ียนสี (ฟรี ! บัตรกระเช้าเคเบิลคาร์ขึ้นจุดชมวิว หากปิดให้บริการ งดคืนเงินค่า

บัตร)   
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จากนั้น พาท่านขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิวมุมสูง บนชั้น 77 และ 78 บนหอคอย 83 ทาวเวอร์ รูปทรงแปดเหล่ียม  ท่ีมีความสูง 

202 เมตร ตั้งโดดเด่นในสวนสนุกอีเวิลด์ E-World บริเวณสวนสาธารณะสไตล์ยุโรบ ดูรยู Duryu ให้ท่านได้ชม

มหานครแดกูแบบรอบทิศ 360 องศา   ภายในหอคอยแห่งนี้ มีร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร และ ร้านคาเฟ่ 

 

จากนั้น นั่งรถชมเมืองแดกู เมืองแห่งนี้ยังเต็มไปด้วยความร่มร่ืนของต้นไม้ ผ่านชมสถานท่ีราชการ ผ่านสวนสาธารณะโด

โยใจกลางเมือง ผ่านศูนย์วัฒนธรรม  ผ่านมหาวิทยาลัยแห่งชาติแดกู ผ่านเทศบาลเมืองแดกู เดินสายสำคัญ 

เส้นถนน 3.1 กับบันได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์ แห่งแรกในแดกู   เกิดขึ้นจาก

ขบวนการอิสรภาพ 3.1 ท่ัวประเทศ ในเดอืนมีนาคม ปีค.ศ. 1919  โดยถนนบันไดนี้ถูกใช้เป็นทางเดินผ่าน และ ไม่

ไกลกัน มีจุดหลบซ่อนตัวนักเรียนจากตำรวจญี่ปุ่น  หากเราเดินผ่านถนนเส้นนี้ลงไป จะพบกับ โบสถ์คริสตจักร

คาทอลิกเคซาน Gyesan  โบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู 

 

จากนั้น คิมควางซอกสตรีท ถนนเสียงเพลงและคาเฟสุ่ดเก.๋..ทีด่อูบอุน่และแสนโรแมติก (มิสเตอร์ คิมควางซอก เป็นนัก

ดนตรีโฟลคซองระดับตำนานของเกาหลีในช่วงยุค ’80 และ ’90)  มิสเตอร์คิมกวางซอกเป็นคนแทกูแต่กำเนิด 

ก่อนท่ีครอบครัวจะย้ายไปอยู่กรุงโซล  ท่านได้สร้างผลงานและชื่อเสียงโด่งดังในวงการเพลงก่อนจะท่านจะ

เสียชีวิตในช่วงปี ค.ศ.  1996  ทางชาวเมืองแทกูจึงสร้างถนนศิลปิน เพ่ือเป็นเกียรติกับท่าน ปัจจุบันเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวสำคัญ  โดยในช่วงเย็นของทุกวัน หรือ ช่วงเสาร์และอาทิตย์  ก็จะมีศิลปินมาทำการแสดงเพลงของท่าน
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กันแบบสด  คนท้องถิ่นจะมานั่งฟังเพลงกันอย่างไม่ขาดสาย ปัจจุบันมีนักร้องศิลปินหลายท่านท่ียังนำเนื้อร้อง

และทำนองกลับมาร้องกันอยู่ 

จากนัน้ รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร 

เมนูหมูยา่งคาลบี #KALBI  อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีปิง้ย่างท่ีเล่ืองชื่อและรู้จักกนัดท่ัีวโลก 

เนื่องจากเปน็ราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผู้เลือกและจัดห้องพัก 3 คืน 

#เมืองแดกู หรือ #เมืองพูซาน หรือ เมืองอืน่ๆในจังหวัดเคยีงนัมหรือจังหวัดเคียงบุก) ระดบั 3 ดาวเกาหลี  

 

DAY วันท่ีสาม   เมืองพูซาน – เทศกาลพ๊อตกตบาน Jinhae Gunhangje Festival เช้า กลางวั

น 

ค่ำ 

3  x x - 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

จากนั้น เทศกาลชมดอกซากุระ Jinhae Gunhangje Festival ท่ีใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี ท่านจะได้เพลิดเพลินกับการชมดอก

ซากุระท่ีงดงามปกคลุมไปท่ัวท้ังเมืองจินเฮ ซึ่งไฮไลท์ของการชมเทศกาลซากุระนี้ มีอยู่ 2 ท่ี คือ Yeojwacheon 

Stream และ Gyeonghwa Station และแน่นอนเราไม่พลาดท่ีจะพาทุกท่านไปชมความงามของดอกซากุระท้ัง 2 

แห่งนี้ Yeojwacheon Stream เส้นทางท่ีคลอบคลุมไปด้วยต้นซากุระ ระยะทางกว่า 1.5 กิโลเมตร มีสะพานไม้

ทอดยาวขนานไปกับต้นซากุระสองข้างทาง ท่านจะได้ดื่มด่ำกับบรรยากาศสุดโรแมนติก  Gyeonghwa Station 

ดอกซากุระท่ีเบ่งบานอยู่สองขาทางของสถานีรถไฟ Gyeonghwa ระยะทาง 800 เมตร เวลาท่ีรถไฟว่ิงผ่านแนว

ซากุระสีชมพูบานสะพร่ังถือเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ให้ท่านได้เก็บภาพสวยๆ ขณะท่ีกลีบดอกซากุระร่วงหล่นปกคลุมไป

ท่ัวแนวรถไฟ 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เมนูเปบิพสิดาร-ไกตุ่น๋โสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกนัว่าบำรุงและเสริมสขุภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดนิร้อน 

 

จากนั้น ข้ามสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีท่ีทอดข้ามทะเล ท่ีเชื่อมโยงระหว่างใจ

กลา ง เมื อ งสู่ ช า ยหาดแ ละ ศูน ย์ป ระชุ ม  มี ค วาม ยา วก ว่ า  7.4 ก .ม . โดยช่ ว งก ลา งขอ งส ะพ าน
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ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกท้ังยังเป็นสะพานข้ามทะเลท่ียาวท่ีสุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้าง

เป็นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003  จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง

ถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน ท้ังบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยัง

เป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช  เกาะชื่อดัง Oryukdo Island  ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach 

เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค่ำคืนสะพานแห่งนี้ สว่างสไวไปด้วยไฟ ท่ีแสน

อบอุ่นและโรแมนติก   

จากนั้น ผู้หญิงชาวเกาหลีท้ังสาวท้ังไม่สาว ล้วนให้ความสำคัญกับเร่ืองผิวหน้าค่อนข้างมาก ให้ท่านได้ ฟังคำแนะนำการ

ดแูลผิวพรรณ จากผู้ชำนาญการ กลุ่มบำรุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care ท่ี ศูนย์ผลติภัณฑ์ความงาม เครื่องสำอางเวช

สำอาง  และให้ท่านได้เลือกซื้อคอสเมติกหลากย่ีห้อคุณภาพท่ีไม่มีจำหน่ายในท้องตลาดท่ัวไป 

 

 

 

 

จากนั้น วัดแหง่ทะเลตะวันออก "แฮดงยงกุงซา" ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ำทะเลสีฟ้า

ใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้อมด้วยธรรมชาติท่ีสวยงามราวกับภาพวาดท่ี

แต่งแต้มโดยจิตรกรฝีมือเอก ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย์ซึ่งความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดู

ลึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อท่ีตั้งไว้ ในบริเวณวัดมีเจดย์ีองค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย ทำบุญขอ

พรกับรูปปั้น 12 นักษัตร ผ่านซุ้มประตูมังกรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับทางเดินและบันไดหิน 108 

ขั้นไปยังจุดชมวิวท่ีอยู่ด้านบนเพ่ือดื่มด่ำกับวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขด

หินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผู้มองและเกลียวน้ำวนท่ีหมุนวนอยู่เบื้ องล่างทำให้เกิดเป็นภาพท่ี

สวยงามน่าประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดย์ีสูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก ความโกรธ 

ความเศร้า และความสุข  ความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมท่ีวัดแฮดง ยงกุงซา และภายในวัดก็มีสิ่งศักดิส์ิทธ์ิ

ให้ได้กราบไหว้ขอพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร่ำรวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ  

 

 

 

จากนั้น ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ด้านนอก) ไปเท่ียวชายหาด 

Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเร่ิมบริเวณแห่งนี้ มีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่ง ท่ีตั้งของน้ำพุร้อน และต่อมา

กลายเป็นแหล่งพักผ่อนท่ีได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว จะหนาแน่นไปด้วย

ผู้คน และถึงแม้ว่าในช่วงท่ีอากาศหนาวเย็น ผู้คนก็ยังคงนิยมเดินเล่นและเล่นว่าวท่ามกลางอากาศท่ีสดชื่นของ
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ชายฝั่ง ลักษณะของชายหาดเป็นหาดโค้ง เว้ายาว 2 ก.ม.  และน้ำไม่ลึกมากชื่อ Haseundae ได้มาจาก

นามปากกา Hae-un ของนาย  Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีท่ีหลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะนี้ และ 

ชมความงามของรูปปั้นเมอร์เมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC ท่ีใช้ในการประชุมสุดยอดผู้นำ

เอเปก ปี 2005   

จากนั้น แวะถ่ายรูปเก๋ไก๋ตามรอยพระเอกนางเอกเกาหลี ที่  ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101 #TheBay101 ศูนย์กีฬาทางน้ำท่ี

ทันสมัย อีกท้ังยังมีคลับเฮ้าส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีกจุดนั่งชิว กินลม ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยาม

เย็นและค่ำคืนท่ีเงาสะท้อนของตึกระฟ้าเปิดไฟส่องสว่างกระทบกับน้ำทะเลได้แสงสีสวย 

อสิระอาหารคำ่ ท่ี ยา่นชายหาดควังอาล ิ แหลง่รวมอาหารทะเลสุดชกิ และ เมนูอาหารเกาหลีหลากหลาย 

จากนั้น เดินเลน่ยามคำ่คืน #ชายหาดควังอาล ิ#Gwangalli Beach หนึ่งในชายหาดดงั ไม่แพ้ชายหาดแฮอึนแด ชายหาดค

วังกาลีมีตวามยาว 1.4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ำทะเลใสสะอาด ระหว่างวันจะมีกิจกรรมทางน้ำให้

ทำมากมายและท่ีนี่ยังดึงดดูนกัตกปลามากมาย  ด้านหน้าของชายหาดควังกาลีจะมองเห็นสะพานควังอัน ซึ่งเป็น

สะพานแขวนท่ีข้ามทะเลแห่งแรกของเกาหลีท่ีเชื่อมระหว่างย่านเมืองเก่าของเมืองปูซานกับย่าน Centum ท่ีเป็น

ย่านการค้าเกิดใหม่ของเมือง ช่วงกลางคืนจะเปิดไฟสะท้อนน้ำทะเลสวยงาม มีร้านค้า ร้านอาหาร ตั้งอยู่เรียง

รายให้ นั่งชิวๆ กินลมกันเพลินๆ 

จากนัน้ หลังจบรายการท่องเท่ียว ค่ำคนืนี้...ขอส่งทุกท่านกลับเขา้ท่ีพัก 

 

DAY วันท่ีสี่   เมืองมรดกโลกเคียงจู  เช้า กลางวัน ค่ำ 

4  x x x 

เช้า รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี ห้องอาหารโรงแรม 

 

จากนั้น ออกเดินทางไปเที่ยวชมเมืองเคียงจู - เมืองหลวงเก่าของคาบสมุทร อายุพันปีกว่า เปรียบเสมือนบานหน้าต่าง

เปิดให้เห็น ความรุ่งโรจน์ในอดตีของอาณาจักรชิลล่า  เมื่อราวพันปีท่ีผ่านมา ระหว่าง 57 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง 

ปี ค.ศ. 935   ช่วงนั้นราชอาณาจักรชิลล่า มีเคียงจูเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของยุคทองแห่งวัฒนธรรม 

ปัจจุบันจะพบท่ีฝังพระศพกษัตริย์ พระเจดีย์ อนุเสาวรีย์ วัด ตลอดจน ซากอนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ท่ีกระจัด

กระจายอยู่ท่ัวไปในเมืองและตามภูเขาท่ีล้อมรอบตัวเมือง  จึงได้รับสมญานามว่า " พิพิธภัณฑ์ท่ีไร้กำแพง "   

จากนั้น สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกท่ีถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ขี้นเขาโทฮัมซานเพื่อนมัสการ

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ " ซอกคูรัม กอตโต้ " ท่ีแกะสลักขึ้นจากหินแกรนิตขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในถ้ำ ณ 

ยอดเขาโทฮัมซาน ใช้เวลาแกะสลักกว่า 23 ปี   โดยมีรูปหินพระในแบบต่างๆ แกะสลักบนฝาผนังกว่า 38 องค์ 

ล้อมรอบซอกคูรัมกอตโต้ เชื่อกันว่าคอยปกป้องคุ้มครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวต่างชาติ  ดื่มน้ำแร่

เย็นชื่นใจ 
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จากนั้น สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกท่ีถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก  เดินทางสู่ทิศตะวันตกของเขาโทฮัน

ซาน ที่ตั้งของ “ วัดพุลคุกซา “ วัดใหญ่เก่าแก่และมีชื่อเสียงท่ีสุดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีใน

ปัจจุบัน สะท้อนถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะในอาณาจักรชิลล่า และถือว่าเป็นสุดยอดของงานศิลปวัฒนธรรมทาง

ศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวัดท่านจะพบสะพานหินท่ีสร้างตรงไปยังโบสกลาง เจดีย์ชั้นยอดสองลักษณะ  

พระพุทธรูปแกะสลักปรางต่างๆ ถือแบบงานแกะสลักท่ีสะท้อนถึงความฉลาดของผู้คนสถานท่ีแห่งนี้  

จากนั้น ผ่านชมสุสานหลวงอาณาจักรชิลลา ท่ีตั้งอยู่กระจายกว่า 200 แห่งในเคียงจู และ นัง่รถผ่านชมหอดูดาวชมซงแด  

จัดเป็นหอดูดาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและยังปรากฎให้เห็นจนทุกวันนี้  มีลักษณะเป็นรูปขวด สร้างด้วยหินใน

ศตวรรษท่ี 7 และเป็นท่ีชื่นชมของนักโบราณคดท่ัีวโลก เชื่อกันว่าทางเข้าหอคอยคือหน้าต่างทรงสี่เหล่ียม ซึ่งหัน

ไปทางใต้ตรงกลาง หอคอยและต้องใช้บันไดพาด 

จากนัน้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

เมนูอาหารชุดพืน้บา้นสไตล์  “ฮันชซัิมพับ ” มีรสชาติและกล่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์ ท่ีชาวเกาหลีทานกันมาตั้งแต่โบราณ 

 

 

ร่วมฉลองช่วงเทศกาลพ๊อตกตบาน 

บริเวณทะเลสาบโพมนุ 

#พ็อตกต (ซากุระเกาหลี)บานสะพร่ังขาวอมชมพูชว่งใบไม้ผลิท่ี

เกาหลี ให้ผู้คนได้ชื่นชมและเป็นสัญลักษณ์ของวัฏจักรชีวิต 

เทศกาลดังกล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างร่ืนเริงใต้

ต้นซากุระท่ีครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพ่ือชื่นชม

ความสวยงามของธรรมชาติ   การบานของดอกพ็อตกตของ

เมืองเคียงจูแต่ละปี จะอยู่ประมาณช่วง 01-10 เมษายน ซึ่ง

อาจจะคลาดเคล่ือนตามสภาวะอากาศ 

จากนั้น เดินทางเข้าเมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมือง

หน้าด่านในการติดต่อการค้าขายท้ังในอดีตและปัจจุบัน เย่ียมชมสินค้าท่ีชาวเกาหลีนิยมบริโภคเพ่ือดูแลสุขภาพ

ตับ ท่ี ศูนย์ฮอ๊กเก็ตนามู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง

เหนือน้ำทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธ์ุฮ๊อกเก็ตนี้..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนำมารับประทานเพ่ือช่วยดแูลตับให้

สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทำลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหร่ี สารตกค้างจากอาหารและ

ยา ชาวเกาหลีเรียกว่า มันคือเพ่ือนท่ีดีในการดำเนินชีวิต !   

 

 

 

 

จากนั้น งานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหมล่่าสุดของเกาหลีท่ีโด่งดงั ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผู้ท่ีมีปัญหา

เร่ืองไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นต้น 

กว่าจะมาทำเป็นน้ำมันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนำให้ทุกท่านเลือกซื้อ

เป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตัวท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจัย
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จากโรงพยาบาลชั้นนำในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง ท่ี ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง  

จากนั้น เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง ณ  ห้างปลอดภาษี  ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ 

โดยเฉพาะชาวจีน  เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทยักษ์ใหญ่ท่ีแข่งขันกัน)  มสีินค้าแบรนดเ์นมนำเข้าจาก

ต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด ท่ีมีความทันสมัยในโลกแฟชั่น รวมท้ังสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาว

เกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น  ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า กระเป๋า แว่นตา เคร่ืองสำอาง น้ำหอม หมวก รองเท้า  

เคร่ืองประดบั เป็นต้น 

จากนัน้ รับประทานอาหารคำ่ ณ ภัตตาคาร 

พเิศษ ! พาทา่นลิม้ลองหมอ้ไฟซีฟูด้ทะเลสไตล์เมืองพูซาน  เป็นอาหารชุดสำหรับ 4 ท่าน/โตะ๊/หมอ้ไฟ 

จากนัน้ หลังจบรายการท่องเท่ียว ค่ำคนืนี้...ขอส่งทุกท่านกลับเขา้ท่ีพัก 

 

DAY วันท่ีห้า  เมืองพูซาน  - สนามบนินานาชาติแดกู หรือ คมิเฮพูซาน  – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวัน ค่ำ 

5  x x - 

จากนัน้ รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลีชุด หรือ เซมิ ท่ี ห้องอาหารโรงแรม 

จากนั้น ทุกท่านจะได้รู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสม

เกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอันดบั 1 ของโลก  ท่ี ศูนย์โสมเกาหลี  ซึ่งใครใครท่ีได้มาเท่ียวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของ

ฝากเพราะราคาท่ีถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อย

อาหารและปอด ช่วยทำให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกำลังโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ 

ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง    

 

 

 

จากนั้น หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (นักท่องเท่ียวต่างชาติบอกว่า “ ซาโตรินี่  “ หรือ “ มาซูปิซู  “  ไปพิสูจน์กัน)  

หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยู่บนเนินเขา สถานท่ีทำให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย 

กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้านท่ีเกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของนัก

ศิลปะเกาหลีท่ีร่วมกันปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการท่ีเกิดจากเจ้าเมืองพูซาน (แต่

เดิมนั้นเป็นถิ่นฐานของผู้คนท่ีอพยพขึ้นมาคร้ังสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเสื่อม

โทรมในอดตี) อีกท้ังยังมีจุดชมวิวท่ีเห็นน้ำทะเลกว้างไกลสุดตา (ต้องเดินกันหน่อยนะ) 

 

จากนั้น #ย่านนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ท่ีตั้งของ BIFF สแควร์ (Busan International Film 
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Festival)  ท่ีนี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดองท่ีกรุงโซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าในใจกลางเมืองปซูาน ยังเป็น

ท่ีตั้งสถานท่ีตั้งโรงหนงัมากมายของเมืองพูซาน และ ยังเป็นสถานท่ีดาราฮอลีวู้ดเกาหลีท่ีได้รับรางวัลในแตล่ะปีได้

ประทับรอยมือไว้เป็นท่ีระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยู่โดยท่ัวไป เป็นจุดท่ีนักท่องเท่ียวควรค่าแก่การมา

เย่ียมชม  แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานท่ีเราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพ้ืนเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นท่ีรู้จัก

ตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็น

แหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนำมาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยัง

สามารถซื้อในราคาปลีกท่ีค่อนข้างถูก   

จากนัน้ รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร 

ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีแห่งเมอืงชนุชอน 

จากนั้น แวะถา่ยภาพดา้นหนา้ของ #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใต้ถึง 118 ม. เหนือระดบัน้ำทะเล  

ตั้งอยูท่ีส่วนสาธารณะยองดูซาน ชื่อ “ยงดซูาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลักษณะรูปร่างของภูเขาท่ีเหมือนกับ

หัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเล เพ่ือป้องกันและกำจัดศัตรูท่ีมาจากทะเล  และท่ีตั้งอนุเสาวรีย์ของ นักรบผู้

ยิ่งใหญ่ - นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรษุของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษท่ี 16 ในช่วงท่ีญี่ปุ่นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดย

รบชนะด้วยการใช้เรือรบพิเศษท่ีเรียกว่า โคบุกซอน หรือเรือเต่า สัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว  หอระฆัง 

นาฬิกาดอกไม้ เป็นต้น (บัตรลิฟท์ขึ้นหอคอยพูซาน ไม่ได้รวมไว้ในค่าทัวร์) 

จากนั้น แวะซือ้ของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอำลาเกาหลี แวะซื้อของฝากติดไม้

ติดมือท่ีศูนย์รวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ  ขนมอร่อยต่างๆ 

ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองสำอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ 

(ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า  เคร่ืองใช้ไฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นต้น  

เย็น ขึ้นอยู่กบัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลับกรุงเทพฯ  

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

มบีริการ Air Cafe จำหนา่ย  อาหาร เคร่ืองดื่ม และขนมคบเคี้ยวบนเคร่ืองบนิ  

(สายการบนิไม่อนุญาตให้ผู้โดยสารนำอาหารข้างนอกมารับประทานบนเคร่ือง) 

ค่ำ เดินทางถงึสนามบนิสุวรรณภูมิ 

 

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

 

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอท่ีต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกคร้ังหนึ่ง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน 

ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได้  โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืน

ค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาใน

การตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทำท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูก

ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นต้น 

ขอบคณุท่ีมาของภาพดดีจีากการสถานท่ีตา่งๆ และจากการท่องเท่ียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr และการท่องเท่ียวพูซาน 

www.bto.or.kr และการท่องเท่ียวแดกู www.tour.daegu.go.kr ภาพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ 

 

สนใจจองทัวร์ ตดิตอ่สอบถาม   :   โทร. 02-108-8666 

คุณอัน๋ / คุณเมย์ / คุณมิน้ / คุณนอ้ยหนา่ / คุณเฟริ์น 

 

http://www.visitkorea.co.kr/
http://www.bto.or.kr/
http://www.tour.daegu.go.kr/
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เกาหล ีใชเ้งนิสกุล วอน (KRW) 

 

 

 

 

 

เมนูอาหารทัวร์สำหรับคณะ (ภาพและคำอธิบายอาหารท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ) 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เสริฟเป็นชุดกะทะสำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้งเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนำเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ 

เมื่อนำมาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นำมาผัดย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะ

แบนพร้อมผักกะหล่ำและ…โดยจะมลัีกษณะออกเป็นแบบน้ำข้น เพ่ือเป็นน้ำซุปไว้คลุกคลิกทาน

กับข้าว เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจำวันคู่โต๊ะ  

เมนูชุดหมูย่างคาลบี เสริฟเป็นชุด สำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองชื่อและ

รู้จักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นำเนื้อหมูหมักปิ้งย่างบนกะทะ และ

ตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคำไทย  โดยใส่น้ำจ้ิมเต้าเจ้ียว (เคร่ืองจ้ิม

หมัก ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย  อย่าลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือ

ความสมดลุในการทานแบบหยินหยาง   

เมนูอาหารชุดพืน้บา้นสไตล์  “ฮันชซิัมพับ” เสริฟเป็นชุดสำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นตำรับอาหาร

ท่ีให้คุณค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกล่ินท่ีเป็นเอกลักษณ์ มีแคลลอร่ีต่ำโดยใช้คุณสมบัติ

ของอาหารจานเดี่ยวอย่างเป็นประโยชน์ท่ีสุดตามฤดกูาลและท้องท่ี จึงให้คุณค่าความลงตัวใน

รสชาติ มีกับข้าวถ้วยเล็กๆ หลากหลายชนิดและประเภทท่ีจัดเตรียมให้ได้เลือกชิมและทานคู่

กับข้าวสวย  ถือเป็นอาหารเพ่ือสุขภาพและอายุท่ียืนยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ ท่ี

ชาวเกาหลีทานกันมาตั้งแต่โบราณ   

เมนูหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์พูซาน เสริฟเป็นชุดสำหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ นำซี้ฟู้ดในท้องทะเล เช่น 

กุ้ง หอย ปลาหมึก ตกแต่งมาในหม้อไฟ พร้อมต้นกระเทียม ผัก เห็ด และโอเด้ง  เป็นต้น 

จัดเรียงสวยงามในหม้อไฟพร้อมน้ำซุปกลมกล่อมสูตรพิเศษของทางร้าน ดูน่าตาชวนหิว  มี

บริการเคร่ืองเคียง น้ำจ้ิมซีอิ๊วเกาหลี พริกสดหรือพริกป่นแดง  

 

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

บาร์บีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเล่ืองชื่อของเมืองชุนชอน นำไก่บาร์บีคิว ตกหรือข้าวเหนียวปั้น 

มันหวาน ผักต่าง ๆ ลงผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำ

ไทยโดยห่อกับผัดกาดเขียวเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่ง จะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัด

รวมกับทัคคาลบี เพ่ือให้เกิดอาหารชนิดใหม่คื่อทัคคาลบีโปคึมหรือข้าวผัดทัคคาลบีท่ีท้ังหอม

และน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง   

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังในสมัยก่อน ตั้งแต่

สมัยราชวงศ์โซซอน เชื่อกันว่าบำรุงและเสริมสุขภาพ  โดยใช้ไก่ท่ีมีอายุวัยรุ่น ภายในตัวไก่จะ

มีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพ่ือให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่ม

และย่อย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียงคู่โต๊ะ และ เหล้าโสม 
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Price & Conditions  

ฟินโฟร์! 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสีชมพู ดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพร่ัง  

#JinhaeGunhangjeFestival #มหานครพูซาน เมืองท่าอนัดบัหนึ่ง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม#เมืองมรดกโลกเคียงจู 

ราคานี้เปน็ราคาสำหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรือผูถ้ือหนังสือเดนิทางไทยเทา่นัน้ (นักทอ่งเที่ยวตา่งประเทศ โปรดเชค็)  

โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเริ่มต้น (บาท) 17,900 

เดินทาง เมษายน 2020 สายการบนิ BUDGET AIRLINE กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 

 

หมายเหตุสำคัญ  เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเท่ียว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรียนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า 

ทุกท่านต้องเข้าเย่ียมชมร้านค้าสินค้าพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายสาธารณรัฐเกาหลี เพ่ือรับฟัง

และเลือกซื้อสินค้าท่ีชื่นชอบเป็นเวลา 60 นาทีต่อร้านค้าพ้ืนเมือง อาทิเช่น ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์น้ำมันสน ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู 

ศูนย์เคร่ืองสำอางเวชสำอาง ร้านขนมพ้ืนเมือง เป็นต้น   

 

• เดินทางขั้นต่ำปกติ  25  ท่านผู้ใหญ่ (ท่ีนั่งจำกัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว)  

• หากต่ำกว่ากำหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวร์และอาจต้องมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชำระ

ค่าบริการเพ่ิมเพ่ือให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดท่ีีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 

• สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ำมันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที 

26.12.19 

• สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบนิ ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบ

ล่วงหน้า 

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

ทารก หมายถึง ผู้โดยสารท่ีมีอายุต่ำกว่า 24 เดอืน ณ วันท่ีเดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพ่ือขอราคาพิเศษ 

เดก็ทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่  โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนตอ่ผู้ใหญส่องคนเท่านั้น และห้ามมิ

ให้นำรถเขน็เด็ก หรือท่ีนัง่สำหรับเด็กขึน้บนเคร่ืองบนิ จำนวนเด็กทารกตอ่เท่ียวบินถูกจำกัดไว้เพ่ือความปลอดภัย และสาย

การบินสามารถปฏิเสธการนำเด็กทารกเดนิทางไปกับท่าน  ส่วนผู้จัด เราคำนงึถึงความปลอดภัยและเพ่ือสร้างความสุขแก่

คณะผู้เดินทาง 

ผู้ทุพลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผู้

ให้บริการ  เพราะอาจไมอ่นุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเคร่ืองบินได้  เข่นน้ำยา เข็มฉีดยา เคร่ืองใช้แบตเตอร่ี หรือ 

เคร่ืองหายใจ  

สตรีมคีรรภ์ ขอให้แจ้งผู้จัดกอ่นซื้อทัวร์  เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ   โดยท่ัวไป 

-อายุครรภ์ไม่ถงึ 27 สปัดาห ์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบนิ เมื่อทำการ

เช็คอินเพ่ือแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบนิ 

-อายุครรภ์ในช่วงสปัดาหท่ี์ 28 สปัดาห ์ ถงึ 34 สัปดาห์ : แสดงใบรบัรองแพทย์  ยืนยันสัปดาหท่ี์ตั้งครรภ์และกำกบัวนัท่ีไม่

เกินสามสิบ (30) วันนับจากเท่ียวบินขาออกท่ีกำหนดหรือเท่ียวบินขาเข้าท่ีกำหนด  และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจำกัด

ขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อทำการเช็คอนิเพ่ือแสดงความยินยอมไม่ทำการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายุครรภ์ตัง้แตส่ัปดาห์ท่ี 35 ขึ้นไป: สายการบนิปฏิเสธการให้บริการ 

ปกตผูิจั้ดจะสง่ใบนัดหมายเตรียมตัวการเดนิทาง กอ่นการเดนิทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วัน  
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ขอ้มูลสำหรับผูเ้ดนิทาง 

1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเล่มสีแดงท่ัวไป หรือหนังสือเดินทางข้าราชการไทย ไม่ต้องย่ืนขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง ฟรีวี

ซ่าเดินทางท่องเท่ียวในเกาหลีได้ 90 วัน   หมายเหตุ: สำหรับผู้เดินทางท่ีอายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา 

ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย 

2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) 

หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพท่ีดี (ไม่ชำรุด)  เพ่ือย่ืน ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง   เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจ

คนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่า สำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว หรือ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ท่ีมี Visa และ Work Permit พำนักในประเทศไทย 

จะต้องจัดเตรียมเอกสารเพ่ือย่ืนการขอวีซ่า ตามท่ีสถานทูตเกาหลีกำหนด  ผู้จัดจะเป็นผู้ช่วยดำเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดย

ท่านาต้องชำระค่าใช้จ่ายวีซ่าและค่าบริการต่างหาก (เจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทำเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะ

ย่ืนวีซ่า) ท่านอาจจะต้องแสดงตัวตนท่ีสถานทูต  สิทธ์ิการออกวีซ่าขึ้นอยู่กบัสถานทูตเท่านั้น   

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ  นามสกุล คำนำหน้าชื่อ เลขท่ีหนังสือเดินทาง 

และอื่นๆ เพ่ือใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิได้ส่งหน้าสำเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมท้ังหน้าเปล่ียนชื่อนามสกุล ถ้ามี) 

ให้กับทางผู้จัด 

 
 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ** กอ่นทำการจองทัวร์ทุกครัง้ กรุณาอ่านโปรแกรมอยา่งละเอียดทุกหนา้ และทุกบรรทัด 

เนือ่งจากทางบรษิัทฯ จะองิตามรายละเอียดของโปรแกรมทีข่ายเปน็หลกั ** 
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อัตรา

คา่บรกิาร

รวม   

ตามรายการ:  ค่าตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – พูซาน หรือ แดกู – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( 

ตามวันเวลาท่ีระบุในตั๋วเคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพัก  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็น

หรือค่ำ + บัตรเข้าชมสถานท่ี + รถนำเท่ียวตามรายการ + น้ำแร่บนรถวันละ1 ขวด + รวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% 

(ยกเว้นตั๋วเคร่ืองบิน) + สายการบินจำกัดน้ำหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกิน

จำนวน 1-2 ชิ้น) +  และถือขึ้นเคร่ืองได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 7 กก.  (ตามขนาดท่ีกำหนดของสายการบิน ไม่รวม

กระเป๋าสะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นต่ำวงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสน

บาท 1-15 ปี หรือ อายุ 75-85 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุต่ำกว่า 1 ปี หรือ อายุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่

คุ้มครองโรคประจำตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย) 

ตัว๋เครือ่งบนิและคา่ทัวร์ทีช่ำระแลว้ 

ตั๋วเคร่ืองบนิ ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือ

กลับ 

เปล่ียนวันเดินทางไปหรือ

กลับ 

เปล่ียนชื่อผู้

เดินทาง 

อัพเกรดท่ี

นั่ง 

คืนค่าบัตร

โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทย

หรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าท่ีแรงงานไทยหรือเจ้าหน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าท่ี

ตรวจคนเข้าเมืองท่ีประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี  

ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบิน

ถัดไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ท้ังนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผู้

จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ 

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพักไม่ได้อยู่

ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จัดจะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  3-5 วัน พร้อมท้ังใบนัดหมาย

เตรียมตัวการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน   รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การ

ตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็ก

มาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพักแบบ  3 ท่าน (ห้องครอบครัว Family 

Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบนํ้า มีสิ่งอำนวย

ความสะดวกครบ น้ำดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรีสอร์ท อาจไม่มีบริการนี้)   ส่วน

น้ำแร่ย่ีห้อและมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาต้มน้ำ+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับ

เมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็น

ผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม  ผู้จัดขอสงวนสิทธิในการจัดท่ีพักตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผู้จัดจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเนื้อวัวเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือ

มื้อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มักจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด 

แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี บลูโกกิ เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหาร

ชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย     

การนำเคร่ืองดื่มท้ังประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ 

หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ    สำหรับท่านท่ีมีข้อจำกัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชำระเพ่ิมเติม หรือ 

เตรียมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสำหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อย

ก่อน จึงจะทำอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงได้ตามความ

เหมาะสม ขึ้นอยู่กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนท้อง

ถนน  วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  หรือด้วยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทาง

กะทันหัน ทางสายการบินเรียกท่ีนั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นใน

ราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดว่ีาเหตุการณ์ดังกล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่น

ว่าผู้จัดได้พยายามอย่างสุดความสามารถ  โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มาเป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จัด  หาก

ลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดคีืนเงิน  
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ไมร่วม  

 

ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทำหนังสือ

เดินทาง ค่าซักรีด  ค่าสัมภาระท่ีเกินชิ้นหรือน้ำหนักเกินสายการบินกำหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือ

ต่างชาติ   

จัดเก็บ 60,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด ์)  

*** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงื่อนไขใน

การจอง   

ปกติมัดจำท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันท่ีทำการจองและ

ส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ชำระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  

วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เท่ียวบินเหมาลำ  มัดจำท่านละ 

10,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดำเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันท่ีทำการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  

และ ชำระส่วนท่ีเหลือก่อนวันเดินทางอย่างนอ้ย  35 วันล่วงหน้า  หากไม่ชำระมัดจำตามกำหนด ขออนุญาตตัดท่ี

นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นท่ีรออยู่   การชำระไม่ครบ ทางผู้จัดถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็ค

ธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวน

สิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

วธีิการชำระคา่บรกิาร 

กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ 

พร้อมชำระค่ามัดจำท่านละ 5,000.- บาท 

- ส่วนท่ีเหลือชำระก่อนการเดินทางอย่าง

น้อย 35 วัน 

- ชำระโดยเงินสด 

- ชำระด้วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่าย

ในนามบริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล 

กรุ๊ป จำกัด 

- ชำระด้วยการโอนเงนิผา่นบัญชีธนาคาร  

(กรุณาแฟกซ์ใบนำฝากมายังเบอร์ 02-231-

3399) 

 

กรณีชำระดว้ยบัตรเครดิตมีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทำการรูด 

ทางบริษัทเอฟวีนิว ฯ ไม่มนีโยบายให้ท่านชำระเงนิผ่านการโอนเงินเขา้บัญชีธนาคารส่วนบคุคล 

ท้ังนี้เพ่ือความปลอดภัยในการชำระเงนิของท่านเปน็สำคัญ 

 หมายเหตุ ท่านท่ีต้องการใบเสร็จในนามนติิบุคคล กรุณาแจ้งกับพนักงานขายให้ทราบล่วงหน้า มิฉะนัน้

ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จย้อนหลัง 

 

 

 

 

 

 



 

 

เกาหลี พูซาน   -17- 

www.avenue.co.th 

การยกเลกิ

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย  30 วันทำการ ก่อน

การเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจำ 5,000 บาท  ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาล

ตรุษจีน ตลอดเดอืนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสำคัญทางศาสนา ตลอดเดอืนตุลาคม ตลอด

เดอืนธันวาคม)  จะยึดเงินมัดจำ 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)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการท้ังหมด 100%   

(ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงือ่นไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัด

จำหรือค่าบริการท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดกูาลท่องเท่ียวของเกาหลี    

การคืนเงินทุกกรณี  ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีทำ

การของผู้จัดอย่างใดอย่างหนึ่งเพ่ือทำเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอำนาจพร้อมหลักฐาน

ประกอบการมอบอำนาจ หลักฐานการชำระเงินค่าบริการต่างๆ  และหน้าสมุดบัญชีธนาคารท่ีต้องการให้นำเงิน

เข้าให้ครบถ้วน 
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สายการบนิและตั๋วเครือ่งบนิ 

ในการสำรองทีน่ัง่และการใสช่ือ่ในระบบสำรองทีน่ัง่  ผู้เดินทางต้องส่งสำเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชัดเจน หรือ 

ส่งรายละะรายละเอียดท่ีสายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขท่ี

พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด )  หากไม่มีการส่ง

ข้อมูลท้ังหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมี

ผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ท่ีจะเกิดขึ้นท้ังหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพ่ือแก้ไขตัวสะกด

คำนำหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนชื่อผู้เดินทาง 

หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตร

โดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาการเดินทางได้      ท้ังนี้เพ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้าหรือการ

เปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวันเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 

เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กำหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทำการ Request ให้ได้เท่านั้น   

 

การเชค็อนิตั๋วเดนิทางท่ีเคาน์เตอร์สายการบนิ  เงือ่นไข 

• เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  

(90) นาที  ผู้โดยสารจำเป็นต้องดำเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีได้ระบุไว้ ท้ังนี้ไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบิน

สงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านได้ชำระไปแล้ว  

• ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน 

• ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางท่ีชำรุดไม่สมบูรณจั์ดว่าเป็นเอกสารท่ีไม่ถูกต้อง)  

• สำหรับท่านต้องมตีราอนญุาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจำเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานท่ีต่างๆ   หรือ  

เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก   หรือ  เอกสารด้านการทำงาน Work Permit 

• กระทำการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรือดหูมิ่น 

เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทำหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเคร่ืองบิน 

• หากสายการบินเห็นควรว่าไมส่มควรแก่การเดินทางเนือ่งจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการท่ีเป็นอันตรายอย่างเห็น

ได้ชัดในทางการแพทย์ และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือ

เงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสารอื่น 
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ขอ้ตกลงและเงือ่นไขการเดนิทางทอ่งเทีย่วกับเรา 

• จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวรท์ุกวันเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวรท์ุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวรเ์พียง

เพือ่การใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวรใ์นบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่าดำเนินการใน

การแยกท่องเที่ยวเอง 200 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)    

หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรอืญาติหรอืไปติดต่อธุรกิจหรอืท่องเที่ยวอิสระ ทำหลงัจากที่รายการเสร็จส้ินในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็นเหตทุี่ทาง

ผู้จดั จะตดัการให้บริการท่านแต่อย่างใด  

• ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรอืไม่ขายให้แก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรอื มีโรคประจำตัวบางอย่าง หรอื ท้องอ่อนหรอืท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 

1-2 ปี หรอื คนพิการ หรอื พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร ์จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคำนึงถึงความปลอดภัย

และเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลกัลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทํางาน หรอืเพื่อการอ่ืนใดอันมิใช่การท่องเที่ยว  

• การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์

ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนำเสนอ ช่วงสรปุ และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่

จะตามรายการสรปุให้ตรงมากที่สุด หรอืในระดับ หรอืในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุด 

• ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายใน

ทรพัย์สินหรอือย่างอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรอืทางอ้อม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรอืหน่วยงานที่เก่ียวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญ

หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ

เปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรอืเหตผุลทางด้านความ

ปลอดภัย เป็นต้น  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจำกัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ 

หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ  ที่จะส่งผลทำให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผู้เดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น   

ขอให้ทราบว่า  ผู้จดัจะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน  

• มคัคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มสิีทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผู้จัด  นอกจากมเีอกสารลงนามโดยผู้มอีำนาจของผู้จัด

กำกับ  

• ผู้จดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชำระค่าทัวร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น 

ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง 

เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น 

• ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้ จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดิน

ทางผ่าน  เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัย์สิน หรอืขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

(ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติตามคำชี้แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ ให้ความประพฤติ

ดังกล่าวดำเนินต่อไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ 

• การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่

คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจ

ส่วนตวัเสมอ  และ ทางผู้จดัขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน 

• กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เก่ียวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสาย

การบินมีกำหนดการจำกัดความรบัผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหต ุที่เกิดจากกรณี

ใดๆ ทั้งส้ิน  ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวัง

เรื่องสัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า 

ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบตัิตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคำตดัสินของผู้จดัเป็นที่ ส้ินสุด 
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*** ลูกค้าทา่นใดมีความประสงค์จะซือ้ประกันการเดนิทางเพิม่ความคุม้ครอง *** 

สำหรับครอบคลมุเรือ่งรักษาพยาบาล / การลา่ช้าของสายการบนิ / กระเป๋าเดินทาง 

กรุณาติดต่อ .... เจ้าหน้าที่เซลล์ที่ท่านติดต่อซื้อทัวร์    โทร. 02-108-8666 
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Attn : คุณ____________________   Fax :  02 – 231-3399 

ใบจองทัวร์กับ  บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จ ำกัด 

รายการทวัร์           เกาหลี แดกู พูซาน เคียงจู เทศกาลซากรุะ_5วนั3คืน           วนัเดินทาง      
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ ์    
ท่ีอยู่เพ่ือติดต่อรับเอกสาร            
จ านวนผูเ้ดินทางทั้งหมด   คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี   ท่าน) 
จ านวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด  ห้อง (ห้องพกัคู ่ ห้องพกัเด่ียว       ห้องพกั 3 เตียง       ) 
              รำยช่ือผู้เดินทำง (กรุณำจัดเรียงตำมห้องพัก และให้ช่ือทั้งภำษำไทย และภำษำอังกฤษ อย่ำงถูกต้องตำมหนังสือเดินทำง  

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

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมำยเหต ุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามที่ท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
อำหำร        ไม่ทานเน้ือววั                ไม่ทานเน้ือหมู          ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวิรัต 
รายระเอียดอ่ืนๆ              
ยืนยันรำคำ ผูใ้หญ่    เด็ก    ค่าตัว๋เพ่ิม / ลด  ___________   
ขา้พเจา้รับทราบเงื่อนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้  ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                             (     )  
                                          วนัที่      

 เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติใชบ้ริการของเรา  
 

 


