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ใบอนุญาตธุรกิจนําเท่ียวเลขที่ 11/01967 

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณมากกวา 20  ป 
                (เกาหลพีรีเมี่ยม ปูซาน แดก ู 5 วนั 3คืน ธ.ค.มี.ค..63 PM (JL) 

ขอเชิญทุกทานพักผอนกับเมอืงนารักของเกาหล ี5 วัน 3 คนื 
เที่ยวสนุก เลนหมิะ เสนสวยงาม ปซูาน แดก ูแฮดงยงกุงชา 

พเิศษ บินสบายสายการบินตัวใหญ เดินเลนชมววิบน SKY WALK อาหารอรอย ที่พักสบาย 
บินตรงโดยสายการบินโคเรยีนแอร (KE) 

 
 

หนาวนีท้ี่เกาหล ี สัมผัสหมิะ ตะลยุหิมะ เลนสก ีที่สดุของเมอืงเกไก เที่ยวไมเหมอืนใคร  
มหานครแดกู สาวงาม แฟชั่น ของกิน    เมืองทาอันดับหนึง่ มหานครพซูาน  หมูบานซาโตรนีีเ่กาหล ี      

โปรแกรม Premium Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน 
ราคาเร่ิม 
(บาท) 

23,900 บาท 

เดินทาง ธันวาคม19-มีนาคม20 สายการบิน KOREAN AIR (KE) กรุปคณะ 15-20 ทานตอคณะ 

ที่พัก 
ระดับ 3 ดาวเกาหล ี จัดหองพัก 3 คืน #เมืองแดก ูหรือ #พูซาน หรือ เมืองอื่นในจังหวัดเคียงซัม
โด  

รถโคช 
บริการดวยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเปนไปตามจํานวนของผูโดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 
หรือ 45 ท่ีนั่ง   

อาหาร 

อาหารเชา@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและคํ่า@หองอาหารทองถิ่น 6 มื้อ  เมนจัูดหลากหลาย #
หมูยางคาลบี  #บารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ #ไกตุนโสม #พิเศษ! หมอไฟซีฟูดทะเลสไตลพูซาน #
พิเศษ! เมนูหมูแปดส ี#อินเตอรพรเีมี่ยมบุฟเฟต The PARTY Premium Buffet    ฟร ี! นํ้าแรดื่มบน
รถวันละ 1 ขวด 

 
 
 
 

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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รายละเอยีดการเดินทางแบบยอ 
วันแรก  
(-) 

สนามบินสุวรรณภูมิ 

วันที่สอง  
(-.L.D)    

ถึงสนามบินนานาชาติพูซานหรือแดกู  ประเทศเกาหลีใต – พาชมมหานครแดกู – ชมความงาม
ภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรน่ังเคเบ้ิลคาร  – พาเดินถนนสายสําคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชม
ภายนอกของโบสถโปรแตสแตนตแหงแรกในแดกู – ยานชอปปงดงซองโนะ  – ถนนเสียงเพลงและ
คาเฟสุดเก...คิมควางซอกสตรีท 

วันที่สาม 
(B.L.D) 

เมอืงพูซาน เมืองทาอันดับหนึ่ง –  เทศกาลเลนสกีสโนว หิมะ ที่ #EDEN SKI Resort – ศูนยฮอก
เก็ตนามู – ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง –  ท่ีสุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด ชายหาด
ซงโด – หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน - แวะตลาดปลาชาลกาชิ 

วันที่สี ่
(B.-.D) 

เมอืงพูซาน – ศูนยโสมเกาหลี – ดิวตรี้ฟรี  – ยานซอเมียน –  สะพานแขวนควังอัน – วัดแหงทะเล
ตะวันออก " แฮดงยงกุงซา "  – ชายหาดแฮฮุนเด รูปปนเมอรเมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมา
รุ – The Bay 101 - BUSAN Cinema Center   

วันที่หา 
(B.L) 

เมอืงพูซาน – อุทยานแหงชาติแทจอนแด  (ฟรี!บัตรน่ังรถ DanubiTram ไปกลับข้ึนลงอุทยานแหงนี้) 
– ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง Red Pine – สะพานกระจกแกว Oryukdo Sunrise Park –  ถายรูปคู
หอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน – ยานนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร – เมืองแดกู – 
สนามบินนานาชาติพูซานหรือแดก ู– กรุงเทพฯ 

 
ไฟทและเวลาบิน 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 
KOREAN AIR  KE662 0140 0840 KE661 2035 0030+1 

(ขอสงวนสิทธิ์เปล่ียนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ไดอนุมัติที่นั่งจํากัดในแตละวนั จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาตั๋ว ) 
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโดยสาร วาจะตองคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกวา 6 เดือนข้ึนไป 

และหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาท่ีตรวจคนไดประทับตรา หนังสือเดินทางอยูในสภาพที่ดี (ไมชํารุด) 
 

DAY วันแรก  สนามบินสวุรรณภมิู    เชา กลางวนั คํ่า 

1 
เจาหนาที่รอตอนรบัดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นดัหมายแตละคณะกอนออก
เดินทาง 3 ชั่วโมงลวงหนากอนเครื่องออก)   

- - - 

ค่าํ หนาเคานเตอร สายการบนิ ใกลประตูทางเขา 

พรอมกันที่ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข M Korean Air (KE) หมายเลข   6 
การอนญุาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผานดานตรวจคนเขาประเทศเกาหลีเพือ่การทองเทีย่ว เปนอํานาจ

ของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย 

หรือ ใหพํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพ่ือการทองเท่ียว ทางผูจัดไมมีอํานาจและไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

หากทานตองซื้อบตัรโดยสารเครื่องบนิ / รถทัวร / รถไฟ ภายในประเทศเพือ่ไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได 

ท้ังนี้เพื่อปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
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ขอแนะนํา 
 หากทานมีปญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจงทางผูจดัทราบลวงหนา 
 หามนําผลไมและเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต หากพบจะตองเสียคาปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย (แนะนํา ตลอดทริปจะตองดูแลกระเปายกข้ึน

ลงหองดวยตัวทานเอง เพื่อปองกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได)   
 กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาท่ีสายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการ

บิน 
 ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย  เชน เงิน อัญมณี  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลองถายรูป อุปกรณวีดีโอ 

เอกสารท่ีแลกเปลี่ยนเปนเงินได  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 
 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเครื่องอยางนอย 30 นาที กอน

เวลาเคร่ืองออก 
 นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องดวย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผอนที่อบอุน  (สําหรับ มือใหม หรือ คนกลัว

วันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะนํา :  นอนใหมากท่ีสุด หรือ ทานยาแก
เมา เพราะมีมีฤทธิ์ทําใหนอนหลับ ไมด่ืมสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้าํมากๆ) 

 
DAY วันที่สอง  สนามบินนานาชาติแดกหูรอืพซูาน  ประเทศเกาหลใีต – เมอืงแดก ู เชา กลางวัน คํ่า 
2 เวลาท่ีเกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 

นําทาน ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน Korean Air (KE) 
.........  ถึงสนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน 
 เพื่อใหรายการทองเท่ียวเปนไปตามกําหนดการ  ทางคณะทัวรจะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลง

ประมาณ 1.30 ชั่วโมง ทานท่ีติดสัมภาษณท่ีดานตรวจคนเขาเมือง  หากทานผานเขาเมืองเรียบรอย ทานตอง
เดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทางผูจัดได  

 
 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น นําทานเท่ียว  เมืองแฟชั่นแดกู  นครบาลท่ีมีขนาดใหญเปนอันดับสามของเกาหลี เมืองแหงสาวงาม แอปเปลดัง 

สิ่งทอแฟชั่น ผังเมืองเจง เแหลงรวมคาเฟสตรีทสุดชิก  และเปนเมืองท่ีมีการจัดการแขงขันฟุตบอลโลก ในป ค.ศ.
2002   

จากนั้น ออกนอกเมืองแดกู ไปนั่งเคเบิ้ลคารท่ีมีความยาว 1.2 กิโลเมตร ขึ้นไปสูจุดชมวิวของภเูขาพัลกงซาน ภูเขาพัลกง
ซานสถานที่มีชื่อเสียงของเมืองแดกูและเปนเทือกเขาท่ีมียอดเขาอยูหลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเปนธรรมชาติท่ี
หาดูไดยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเช่ือของคนเกาหลี เชื่อวาภูเขาพัลกงซานเปนภูเขาศักด์ิสิทธิ์
เพราะภูเขามีลักษณะคลายกับรูปรางของพระพุทธรูปสามองค ภูเขาลูกนี้เกิดจากการกอตัวของหินแกรนิตท่ี
สวยงามผสมผสานกันไดอยางลงตัวกับหินและปาไมท่ีหนาแนน จึงเปนสถานท่ีท่ีนาสนใจสําหรับนักทองเท่ียว
ตลอดท้ังป จะสวยงามท่ีสุดในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี และชวงหิมะปกคลุมทั้งภูเขาในหนาหนาว  (ฟรี ! บัตรกระเชา
เคเบิลคารขึ้นจดุชมวิว หากปดใหบริการ งดคืนเงินคาบัตร) 
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จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน (เมนูดานลาง) 
เมนูหมูไฟหรอืบลโูกกิ  เปนเนื้อหมูสไลดหมักซอสคันจังและเคร่ืองปรุงรส ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ 

 

จากนั้น หลังอาหารกลางวัน  

 
 

จากนั้น นั่งรถชมเมืองแดกู เมืองแหงนี้ยังเต็มไปดวยความรมร่ืนของตนไม ผานชมสถานท่ีราชการ ผานสวนสาธารณะโด
โยใจกลางเมือง ผานศูนยวัฒนธรรม  ผานมหาวิทยาลัยแหงชาติแดกู ผานเทศบาลเมืองแดกู เดินสายสําคัญ      
เสนถนน 3.1 กบับันได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอกของโบสถโปรแตสแตนต แหงแรกในแดกู   เกิดขึ้นจาก
ขบวนการอิสรภาพ 3.1 ท่ัวประเทศ ในเดือนมีนาคม ปค.ศ. 1919  โดยถนนบันไดนี้ถูกใชเปนทางเดินผาน และ ไม
ไกลกัน มีจุดหลบซอนตัวนักเรียนจากตํารวจญี่ปุน  หากเราเดินผานถนนเสนนี้ลงไป จะพบกับ โบสถคริสตจักร
คาทอลิกเคซาน Gyesan   แวะยานบริเวณดงซองโนะตั้งใจกลางเมืองแดกู หรือ เมียงดองแหงแดกู (ใหญโตกวา
ยานเมียงดองประมาณ 5 เทา)  จุดเชื่อมสถานท่ีสําคัญและเชื่อมผูคนใหมารวมตัวกัน  ตลอดความยาวกวา 1 
กิโลเมตร จะพบรานอาหาร รานคาเฟ  รานขายสินคาเสื้อผาแฟชั่นท่ีเต็มไปดวยชีวิตชีวาและมีสีสัน อยากใหทาน
สังเกตุวา  ถนนทางเดินนั้นกวางขวาง เดินสบายกวาในโซล ทางฟุตบาทก็เรียบเสมอกัน  รานคาแบรนดจะมี
ขนาดใหญโต  แตละรานไมมีกันสาดยื่นออกมา  แขงกนัแตงรานไดสวยงาม  ท่ีสําคัญระวังหลง !  

 
 

จดุเดน คิมควางซอกสตรีท ถนนเสยีงเพลงและคาเฟสุดเก...ที่ดูอบอุนและแสนโรแมติก (มิสเตอร คิมควางซอก เปนนัก
ดนตรีโฟลคซองระดับตํานานของเกาหลีในชวงยุค ’80 และ ’90)  มิสเตอรคิมกวางซอกเปนคนแทกูแตกําเนิด 
กอนท่ีครอบครัวจะยายไปอยูกรุงโซล  ทานไดสรางผลงานและช่ือเสียงโดงดังในวงการเพลงกอนจะทานจะ
เสียชีวิตในชวงป ค.ศ.  1996  ทางชาวเมืองแทกูจึงสรางถนนศิลปน เพื่อเปนเกียรติกับทาน ปจจุบันเปนสถานท่ี
ทองเที่ยวสําคัญ  โดยในชวงเย็นของทุกวัน หรือ ชวงเสารและอาทิตย  ก็จะมีศิลปนมาทําการแสดงเพลงของทาน
กันแบบสด  คนทองถ่ินจะมานั่งฟงเพลงกันอยางไมขาดสาย ปจจุบันมีนักรองศิลปนหลายทานที่ยังนําเนื้อรองและ
ทํานองกลับมารองกันอยู 

จากนั้น รับประทานอาหารคํ่า 
เมนหูมูยางคาลบ ี#KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลีปงยางท่ีเล่ืองชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก 

 

จากนั้น หลังจบรายการทองเท่ียว คํ่าคืนนี้...ขอสงทุกทานพกั 
 เนื่องจากเปนราคาพิเศษ เกาหลีจะเปนผูเลือกและจัดหองพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรือ #พูซาน หรือ เมืองอ่ืนๆใน
จังหวัดเคียงซัมนัมโดหรือเคียงซังบุกโด) ระดับ 3 ดาวเกาหล ี 
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DAY วันที่สาม   เมืองพูซาน  เชา กลางวัน คํ่า 
3  x x x 

จากนั้น รบัประทานอาหารเชา แบบอเมริกนัเกาหลชีดุ หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น นําทานเที่ยวชม เทศกาลเลนสกีสโนว  #SKI Resort  ทานสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะท่ีกวางใหญ และเนิน
เลนสกีระดับตางๆ  กระเชาลิฟท ทางรีสอรทยังมีบริการกีฬาในรมชนิดอ่ืน รานอาหาร คอฟฟชอป ซุปเปอรมาร
เก็ตไวคอยบริการ ทานจะประทับใจกบัประสบการณแปลกใหมท่ีนี่     (ราคาอุปกรณการเชาโดยประมาณ)   1) 
อุปกรณการเลนสกี ประมาณ 50-55,000 วอนตอเช็ต (รวมคาไมสกี กระดานเล่ือน และรองเทาสกี)     2) 
กระเชาลิฟสําหรับทานท่ีเลนสกี คร่ึงวัน ประมาณ 50-55,000 วอนตอทาน  เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุง
มือสกี ผาพันคอ แวนกันแดด เสื้อแจคเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลน
จากไกดทองถ่ินกอนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ (หมายเหตุ.... ปริมาณของหิมะและ
การเปดใหบริการชองลานสกี ขึ้นอยูกับความเอื้ออํานวยของอากาศ หากไมมีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปด
ใหบริการ)   

จากนั้น รับประทานอาหารกลางวัน  
เมนเูปบพสิดาร-ไกตุนโสม อาหารวังในสมัยกอน เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสขุภาพ เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 

หลังอาหารกลางวัน 
จากนั้น นําทานสูศูนยฮอกเก็ตนามู เพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวิต ! “ ฮอกเก็ตนามู ” ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบน

ภูเขาท่ีปราศจากและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตนี้...ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกนัโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ 
สารตกคางจากอาหารและยา       

จากนั้น นําทานสูศูนยผลิตภัณฑความงาม เครื่องสําอางเวชสําอาง  ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอคุณภาพท่ีผูหญิง
ชาวเกาหลีท้ังสาวท้ังไมสาว ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน 
Skin Care และฟงคําแนะนําการดูแลผิวพรรณ จากผูชํานาญการ     

จากนั้น นาํทานกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด  ชายหาดซงโด Songdo จุดเช็คอินใหมสุดของ #ปูซาน หนึ่งใน
ชายหาดที่โรแมนติก   คร้ังหนึ่ง ชายหาดซงโด รูปโคงมนเหมือนคร่ึงเสี้ยงพระจันทรแหงนี้ ในยุคการยึดครอง
ของญ่ีปุน (1913)  ชาวญ่ีปุนพัฒนาเปนสถานท่ีพักผอน เนื่องดวยสภาพท่ีเต็มไปดวยปาสนและมีสภาพภูมิศาสตร
ตามธรรมชาติท่ีสวยงาม  ในชวงสงครามที่ผานมา ซงโดไดถูกท้ิงรางไป ปจจุบัน ชายหาดซงโด ไดถูกพลิกฟนให
กลับมามีสีสันและชีวิตดวยเงินลงทุนมหาศาล บริเวณสถานท่ีแหงนี้ เต็มไปดวยโรงแรมเล็กๆ มากมาย รานอาหาร 
รานกาแฟ และสถานที่เดินเลน ไมวาจะเปนสะพานกระจกแกว Skywalk ท่ีเพิ่งเปดเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ดวย
ระยะทางเดินยาว 365 เมตร รูปทรงทางเดินโคงและยื่นออกไปในทะเล คลายกับมังกรท่ีบินเหนือทะเล และใน
บริเวณใกลกนั จะมีเกาะเล็กๆ รูปรางคลายเตา ชื่อ โกบุกซอน Geobukseom  จะมีตํานานความรักระหวางหนุม
หาปลา กับ นางเงือกท่ีเปนลูกสาวของราชามังกร ใหเราไดฟลของคนที่เปนแฟนซ่ีรียละครเกาหลี (คาบัตรเคเบ้ิล
ไมรวมไวในคาทัวร)  
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จากนั้น นําทานเที่ยวชมหมูบานวัฒนธรรมคัมชอน (นักทองเท่ียวตางชาติบอกวา “ ซาโตรินี่  “ หรือ “ มาซูปซู  “  ไป
พิสูจนกัน)  หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยูบนเนินเขา สถานท่ีทําใหเราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตาม
ตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแตละบานท่ีเกิดจากการรวมมือของชาวบานทองถ่ินและความคิด
สรางสรรคของนักศิลปะเกาหลีท่ีรวมกันปรับแตงหมูบานจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการท่ีเกิดจาก
เจาเมืองพูซาน (แตเดิมนั้นเปนถ่ินฐานของผูคนท่ีอพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และ
เปนแหลงเสื่อมโทรมในอดีต) อีกทั้งยังมีจุดชมวิวท่ีเห็นน้าํทะเลกวางไกลสุดตา (ตองเดินกันหนอยนะ) 

จากนั้น แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานท่ีเราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซ่ึงเปนท่ีรูจักตั้งแตสมัย
สงครามเกาหลี 1950 เปนตนมา  ตลอดแนวทาเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เปนแหลงรวม
ขายสงปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเชามืด และชวงสายยังสามารถซ้ือ
ในราคาปลีกท่ีคอนขางถูก   

จากนั้น รับประทานอาหารคํ่า  
พาทานลิ้มลองหมอไฟซีฟูดทะเลสไตล สตูรพิเศษเมืองพซูาน   
จากนั้น หลังจบรายการทองเท่ียว คํ่าคืนนี้...ขอสงทุกทานพกั 

 
DAY วันที่สี่   เมืองพูซาน  เชา กลางวัน คํ่า 

4  x - - 

จากนั้น รบัประทานอาหารเชา แบบอเมรกินัเกาหลชีดุ หรอื เซม ิท่ี หองอาหารโรงแรม 
จากนั้น นาํทานเดินทางสูศนูยโสมเกาหล ี ทุกทานจะไดรูจกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลี

ใตเปนประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครที่ไดมาเท่ียวก็จะชื่นชอบหาซ้ือ
เปนของฝากเพราะราคาท่ีถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบ
ยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ 
ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและปองกันมะเร็ง    

 
 

จากนั้น นาํทานชอปปงดิวตี้ฟร ี (ปจจุบันเปนท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทแขงขันกัน)  เพลิดเพลิน
กับการชอปปง ณ  หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก  ใหทานไดเลือกซ้ือสินคาแบรนดเนมนําเขาจาก
ตางประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมท้ังสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุน  
นิยมมาเลือกซ้ือหากันมากมาย    

 
อิสระอาหารทีย่านโซเมยีง เพือ่ใหไดเวลาในการเดินเลนบริเวณถนนโซเมยีงหนึง่   “ First Soemyung Street “ 
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จากนั้น เพลิดเพลินตอ ณ จดุศนูยรวมยานการคาของชาวเมืองพูซาน  ไมวาจะเปน ชอปปงมอลใตดิน หางบูติกหลากยี่หอ
ตั้งแตแบรนดเนมตางชาติถึงเกาหล ีรานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ  ราน Creative Lifestyle  

จากนั้น นําทานขามสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เปนสะพานแหงแรกในเกาหลีท่ีทอดขามทะเล ท่ีเช่ือมโยง
ระหวางใจกลางเมืองสูชายหาดและศูนยประชุม มีความยาวกวา 7.4 ก.ม. โดยชวงกลางของสะพาน
ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกท้ังยังเปนสะพานขามทะเลท่ียาวท่ีสุดของประเทศเกาหลี ไดรับการออกแบบสราง
เปนสะพานแขวน ใชเวลาถึง 4 ป ตั้งแตป 1994-2003  จึงสรางเสร็จสมบูรณ ใชงบประมาณในการกอสราง
ถึง 7,899 ลานวอน สะพานควางอันเปนสัญลักษณอีกอยางหนึ่งของเมืองปูซาน ท้ังบริเวณทองทะเลแหงนี้ ยัง
เปนจุดชมวิวของทาเรือยอรช  เกาะชื่อดัง Oryukdo Island  ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach 
เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค่ําคืนสะพานแหงนี้ สวางสไวไปดวยไฟ ท่ีแสน
อบอุนและโรแมนติก   

 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น นาํทานชมวัดแหงทะเลตะวันออก " แฮดงยงกงุซา " กอตั้งขึ้นในป 1376 โดยสรางอยูบนโขดหินริมทะเล มองเห็น

น้าํทะเลสีฟาใสของทะเลใต มีบรรยากาศท่ีรมร่ืน ลมพัดสบายกายและใจ แวดลอมดวยธรรมชาติท่ีสวยงามราวกับ
ภาพวาดท่ีแตงแตมโดยจิตรกรฝมือเอก ช่ือของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริยซ่ึงความเปนมาของวัดแหง
นี้ก็ดูลึกลับนาพิศวงดั่งช่ือท่ีตั้งไว ในบริเวณวัดมีเจดียองคใหญซ่ึงมีผูคนแวะเวียนไปสักการะบูชาไมขาดสาย ทําบุญ
ขอพรกับรูปปน 12 นักษัตร ผานซุมประตูมังกรทอง ผานอุโมงคเล็กๆ เขาไปก็จะพบกับทางเดินและบันไดหิน 108 
ขั้นไปยังจดุชมวิวท่ีอยูดานบนเพื่อด่ืมดํ่ากับวิวทิวทัศนท่ีสวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยลา ภาพของวัดกับแนวโขด
หินรูปรางแปลกตาสุดแลวแตจินตนาการของผูมองและเกลียวน้ําวนท่ีหมุนวนอยูเบื้องลางทําใหเกิดเปนภาพท่ี
สวยงามนาประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดียสูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เปนสัญลักษณของความสนุก ความโกรธ 
ความเศรา และความสุข  ความงดงามขององคเจาแมกวนอิมท่ีวัดแฮดง ยงกุงซา และภายในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให
ไดกราบไหวขอพรมากมาย เชน ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความรํ่ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสขุภาพ ขอ..... 

 
 
 
 
 
 
จากนั้น นําทานชมชายหาดแฮฮุนเด รูปปนเมอรเมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ดานนอก) ไปเท่ียว

ชายหาด Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเร่ิมบริเวณแหงนี้ มีชื่อเสียงวาเปนแหลง ท่ีตั้งของน้ําพุรอน และ
ตอมากลายเปนแหลงพักผอนท่ีไดรับความนิยมมากในชวงฤดูรอน โดยเฉพาะในชวงวันหยุดยาว จะหนาแนนไป
ดวยผูคน และถึงแมวาในชวงท่ีอากาศหนาวเย็น ผูคนก็ยังคงนิยมเดินเลนและเลนวาวทามกลางอากาศท่ีสดชื่น
ของชายฝง ลักษณะของชายหาดเปนหาดโคงเวายาว 2 ก.ม.  และน้ําไมลึกมากช่ือ Haseundae ไดมาจาก
นามปากกา Hae-un ของนาย  Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีท่ีหลงเสนหของความงามบนเกาะนี้ และ 
ชมความงามของรูปปนเมอรเมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC ท่ีใชในการประชุมสุดยอดผูนํา
เอเปก ป 2005  แวะถายรูปเกไกตามรอยพระเอกนางเอกเกาหลี ท่ี  ทาเรือยอรช เบย 101 #TheBay101 ศูนย
กีฬาทางน้ําท่ีทันสมัย อีกท้ังยังมีคลับเฮาสและรานอาหาร รานบารเบียร อีกจุดนั่งชิว กินลม ชมบรรยากาศ 
โดยเฉพาะยามเย็นและคํ่าคืนที่เงาสะทอนของตึกระฟาเปดไฟสองสวางกระทบกับน้าํทะเลไดแสงสีสวย 
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จากนั้น รบัประทานอาหารคํ่า 
สดุฟน ! อนิเตอรพรเีมี่ยมบฟุเฟต The PARTY Premium Buffet แบบฉบบัชาวไฮโซพซูาน  

 
 
 
 
 
 
 
 

 

จากนั้น หลังจบรายการทองเท่ียว คํ่าคืนนี้...ขอสงทุกทานพกั 
 

DAY วนัที่หา  เมืองพซูาน  - สนามบินนานาชาตแิดกหูรอืพซูาน  – กรุงเทพฯ เชา กลางวัน คํ่า 
5  x x - 

จากนั้น รบัประทานอาหารเชา แบบอเมรกินัเกาหลชีดุ หรอื เซม ิท่ี หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
จากนั้น นาํทานสูอุทยานแทจงแด ตั้งอยูท่ีเกาะยงโด บริเวณรอบอุทยานแหงนี้ มีลักษณะเปนภูเขา และหนาผาสูงชันติด

ทะเลซึ่งอยูต่ําลงไป 150 เมตรซ่ึงเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีชื่อเสียงมากอีกแหงหนึ่งในเมืองพูซาน  อิสระใหทานชมวิว
ทิวทัศนของรอบอุทยานท่ีรายลอมไปดวยตนไม ดอกไม นับไมถวน และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหนา
ผาสงูชนั พรอมสวนสาธารณะที่หนาแนนไปดวยตนไมสีเขียว และส่ิงสันทนาการตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนสระ
วายน้าํท่ีสามารถมองเห็นทะเล, รานคาขายของขบเคี้ยว และรานขายของที่ระลึกทิวทัศนรอบ ๆ จะมองเห็นหินผา 
และประภาคารสีขาวสวยงาม  (ฟร ี! บัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแหงนี้ ) 

จากนั้น นําทานสูศูนยน้ํามันสนเข็มแดง Red Pine  พาทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบ
สนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เปนงานนวัตกรรมวิจัยช้ินใหมลาสุดของเกาหลี เพื่อชวยผูท่ีมีปญหาเรื่องไขมันอุดตัน
ในเสนเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอเสื่อม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เปนตน กวาจะมาทําเปน
น้ํามันสนสกัดได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนําใหทุกทานเลือกซ้ือเปนของฝาก
สุขภาพเพื่อตัวทานเองและคนท่ีทานรักหรือคนท่ีทานเคารพ  เพราะเปนสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจัยจาก
โรงพยาบาลชั้นนําในเกาหลีแลววา ไมมีผลขางเคียง 

จากนั้น รบัประทานอาหารกลางวนั เมนหูม ู8 ส ีเกาหลี  ดวยสตูรคิดคนเฉพาะตัวของทางรานโดยนําหมูสดสามชั้นแปดสี
แปดรสชาติโดยใชหมูสดสามชั้นของพื้นเมืองเกาหลีแท  หมักเคร่ืองปรุงแตงละรสชาติ จะถูกรังสรรคเพื่อสุขภาพ
และความแปลกใหม 
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จากนั้น นาํทานชม Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศนทองทะเล ซึ่งมีทางเดินเปน Skywalk สูงถึง 35 

เมตร ท่ีมีลักษณะเหมือนกีบมา พื้นเปนกระจกสามารถมองเห็นดานลางได มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทําให
โครงสรางปลอดภัย สรางขึ้นมาภายใตรูปแบบ “ เดินไปทั่วทองฟา ” Oryukdo Sunrise Park ถูกสรางขึ้น เม่ือ
วันท่ี 12 กันยายน 2012 ซ่ึงถือเปนจุดแบงระหวางทะเลตะวันออกและภาคใต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

จากนั้น ชมยานนัมโพดอง เซ็นเตอรพอยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ท่ีตั้งของ BIFF สแควร (Busan International Film 
Festival)  ท่ีนี่เปรียบเสมือนยานเมียงดองที่กรุงโซล เพราะเปนแหลงชอปปงสินคาในใจกลางเมืองปูซาน ยังเปน
ท่ีตั้งสถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ ยังเปนสถานท่ีดาราฮอลีวูดเกาหลีท่ีไดรับรางวัลในแตละปได
ประทับรอยมือไวเปนท่ีระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโดยท่ัวไป เปนจุดท่ีนักทองเท่ียวควรคาแกการมา
เยี่ยมชม แวะถายภาพดานหนาของ #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใตถึง 118 ม. เหนือ
ระดับน้ําทะเล  ตั้งอยูท่ีสวนสาธารณะยองดูซาน ช่ือ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลักษณะรูปรางของ
ภูเขาท่ีเหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหนาเขาสูฝงทะเล เพื่อปองกันและกําจัดศัตรูท่ีมาจากทะเล  และท่ีตั้งอนุเสาวรีย
ของ นักรบผูยิ่งใหญ - นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษท่ี 16 ในชวงที่ญ่ีปุนบุกคาบสมุทร
เกาหลี โดยรบชนะดวยการใชเรือรบพิเศษท่ีเรียกวา โคบุกซอน หรือเรือเตา สัญลักษณของการมีอายุยืนยาว  หอ
ระฆงั นาฬิกาดอกไม เปนตน  

เย็น..... ขึ้นอยูกับวันและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟากลับกรุงเทพฯ  
จากนั้น ออกเดินทางโดยสายการบิน Korean Air บินประมาณ 5 ช.ม. 
 (อาหารเชาหรือคํ่า ความบันเทิง ภาพยนตร และ เครื่องด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 
คํ่า..... เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 

รายการนี้เปนเพยีงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหนึ่ง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน 
ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณ ีเนื่องจากเปนการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาใน
การตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไมถูกตอง การถูก
ปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไมเท่ียวบางรายการ เปนตน 

ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการทองเที่ยวเกาหล ี www.visitkorea.co.kr และการทองเท่ียวพูซาน www.bto.or.kr  
และการทองเที่ยวแดก ู www.tour.daegu.go.kr   |  www.palgongcablecar.com ภาพทั้งหมดที่แสดงใชเพ่ือประกอบความ

เขาใจ 
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เมนอูาหารทัวรสําหรบัคณะ (ภาพอาหารและคําอธิบายเพื่อใชประกอบความเขาใจ) 
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเปนชุดกะทะ สําหรับ 4 ทาน/โตะ เปนอาหารดั้งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี กอนเมนูคาลบี โดยนําเนื้อหมูสไลดหมักซอสคันจังและเคร่ืองปรุงรสตางๆ 
เม่ือนํามาปรุงจะมีรสออกหวานนุม  เวลาทาน นํามาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะ
แบน อาจจมีผักกะหลํ่าใสมาเปนสวนประกอบ โดยจะมีลักษณะออกเปนแบบน้ําขน เพื่อเปน
น้าํซุปไวคลุกคลิกทานกบัขาว เสริฟพรอมขาวสวยรอนและเคร่ืองเคียงตางๆ ประจําวันคูโตะ  
เมนหูมูยางคาลบี เสริฟเปนชุด สําหรับ 4 ทาน/โตะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองชื่อและรูจัก
กันดีท่ัวโลก มีรสชาติออกหวาน นุมและกลมกลอม นําเนื้อหมูสต็กหรือหมูช้ินหมัก ปงยางบน
กะทะ และตัดเปนช้ินพอคํา หอทานกับผักกาดเขียวแบบเม่ียงคําไทย  โดยใสน้ําจิ้มเตาเจี้ยว 
(เครื่องจิ้มหมัก ท่ีชวยชูรสอยางดี) ตามดวยขาวสวยรอนเล็กนอย  อยาลืม ! ทานเครื่องเคียง
ตางๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง   
เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม  เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน  อาหารวังในสมัยกอน ตั้งแต
สมัยราชวงศโซซอน เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไกท่ีมีอายุวัยรุน ภายในตัวไกจะ
มีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเพื่อใหรสชาติกลมกลอม เนื้อไกนุม
และยอย  เสริฟพรอมเคร่ืองเคียงคูโตะ 

 
เมนูหมอไฟซีฟูดทะเลสไตลพูซาน เสริฟเปนชุดสําหรับ 4 ทาน/โตะ นําซี้ฟูดในทองทะเล เชน 
ปู กุง หอย ปลาหมึก ตกแตงมาในหมอใหญพิเศษ พรอมตนกระเทียม ผัก เห็ด โอเดง  เปน
ตน จัดเรียงสวยงามในหมอไฟ  พรอมไกตมน้ําซุปกลมกลอมสูตรพิเศษของทางราน ดูนาตา
ชวนหิว  มีบริการเครื่องเคียง น้ําจิ้มซีอ๊ิวเกาหลี พริกสดหรือพริกปนแดง ตบทายความอรอย
เวอร กับ  เสนกวยเตี๋ยวสดทํามือ ท่ีจะมารวมตมในหมอใบนี้   เพื่อรับประทานเปนกวยเตี๋ยวซี้
ฟูด อีกหนึ่งเมนูท่ีไมควรพลาดเม่ือมาเย่ียมเยือนเมืองพูซาน     

เมนูหมู 8 สี เกาหลี  เสริฟเปนชุดสําหรับ 4 ทาน/โตะ ดวยสูตรคิดคนเฉพาะตัวของทางราน
หมูแปดสีแหงนี้ จึงไดเกิดเมนูหมูสดสามชั้นแปดสีแปดรสชาติ  ทางรานใชหมูสดสามชั้นของ
พื้นเมืองเกาหลีแท  หมูหมักเครื่องปรุงแตงละรสชาติ จะถูกรังสรรคเพื่อสุขภาพและความ
แปลกใหม  เชน หมูสดสด หมูหมักใบไมสน หมูสมุนไพร หมูหมักไวน หมูหมักโสมเกาหลี หมู
หมักผงกระหร่ี หมูหมักเตาเจี้ยวเกาหลี หมูหมักพริกปน ยังมีเครื่องเคียงท่ีตองทานคูกัน เชน 
น้ําจิ้มเตาเจี้ยวซัมจัง ผักกาดซังชู กระเทียม กิมจิรสจัดจานกําลังดีไวผัดทานเลน  เปนตน  
เพิ่มชุดผักสด ทานเปนโพซัม + หมอซุปหมอไฟ + เคร่ืองเคียง + ขาวสวย 

 

สุดฟน ! อินเตอรพรีเม่ียมบุฟเฟต The PARTY Premium Buffet แบบฉบับชาวไฮโซพูซาน 
บรรยากาศหรู มีอาหารใหเลือกละลานตามากกวา 100 ชนิด ใหเราอรอยไดไมอั้น  ในสไตล
ครัวเปด ท้ังอาหารสไตลยุโรป  อาหารญี่ปุน อาหารเกาหลี อาหารจีน อาหารของทะเล ไมวา
จะเปน กุง หอย ปู ปลา ปลาหมึก หอยเปาฮื้อ ของแปลกทางทะเล ท่ีขบวนพาเหรดมาใหทาน
ชิมไดหลากรูปแบบเมนูอาหาร ท้ังผัด ท้ังสด ท้ังปง ท้ังทอด ท้ังยาง สเต็กเนื้อ พิซซา ซูซิ ซา
ซิมิ พาสตา พิซซา อาหารคาวมากมาย  พรอมของหวาน เคก ผลไม ไอศกรีม ของหวาน 
ของอรอยประจําวัน เคร่ืองด่ืมไมมีแอลลกอฮอล ชา กาแฟ เปนตน 
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Price & Conditions  
ราคานีเ้ป็นราคาสําหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถอืหนังสือเดนิทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเท่ียวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Premium Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 23,900 
เดินทาง ธันวาคม19-มีนาคม20 สายการบิน KOREAN AIR (KE)  กรุปคณะ 15-20 ทานตอคณะ 
 

 เดินทางขั้นต่ําปกติ  25  ทานผูใหญ (ที่น่ังจํากัด จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว)  
 หากตํ่ากวากําหนด อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิม

เพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค 
 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที 09.10.19 
 สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 
ทารก หมายถึง ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวา 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดตอเพ่ือขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหนาตักของผูใหญ  โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญสองคนเทาน้ัน และหามมิใหนํารถเข็นเด็ก 
หรือท่ีนั่งสําหรับเด็กข้ึนบนเครื่องบิน จํานวนเด็กทารกตอเที่ยวบินถูกจํากัดไวเพ่ือความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็ก
ทารกเดินทางไปกับทาน  สวนผูจัด เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง 
ผูทุพลภาพ/มีปญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บปวย ขอใหแจงผูจัดกอนซ้ือทัวร เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ  เพราะอาจไม
อนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ ข้ึนเคร่ืองบินได  เขนนํ้ายา เข็มฉีดยา เครื่องใชแบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ  
สตรีมีครรภ ขอใหแจงผูจัดกอนซ้ือทัวร  เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ   โดยทั่วไป 
-อายุครรภไมถึง 27 สัปดาห : ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือทําการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภในชวงสัปดาหที่ 28 สัปดาห ถึง 34 สัปดาห : แสดงใบรับรองแพทย  ยืนยันสัปดาหที่ตั้งครรภและกํากับวันท่ีไมเกินสามสิบ (30) วัน
นับจากเที่ยวบินขาออกที่กําหนดหรือเที่ยวบินขาเขาท่ีกําหนด  และตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  
เม่ือทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภตั้งแตสัปดาหที่ 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  
ข้อมูลสําหรับผู้เดนิทาง 

1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไมตองย่ืนขอวีซากอนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย 2 หนาเต็ม) เพื่อยื่น ณ ดานตรวจคน
เขาเมือง   เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดานตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของทาน 
3. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอรต (2) ใบประจําตัวคนตางดาว (3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู (4) สําเนา

ทะเบียนบาน(ถามี) (5)รูปถายสี 2 น้ิวทานละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ดาํเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้อง

ทาํเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) สิทธ์ิการออกวีซ่าขึน้อยู่ กับสถานทูตเท่าน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชใน

การจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือเดินทาง (พรอมทั้งหนาเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถามี) ใหกับทางผูจัด 
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Departure  ธันวาคม 2019 (ที่น่ังจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 
วนัพธุ 04 ธนัวาคม 19 08 ธนัวาคม 19 24,900 5,500  
วนัพธุ 11 ธนัวาคม 19 15 ธนัวาคม 19 24,900 5,500  
วนัพธุ 18 ธนัวาคม 19 22 ธนัวาคม 19 24,900 5,500  
วนัพธุ 25 ธนัวาคม 19 29 ธนัวาคม 19 26,900 5,500  
วนัเสาร์ 28 ธนัวาคม 19 01 มกราคม 20 30,900 6,500 วันหยุดปใหม 

 

Departure  มกราคม 2020 (ที่น่ังจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิม่คาตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 
วนัพธุ 08 มกราคม 20 12 มกราคม 20 24,900 5,500  
วนัพธุ 15 มกราคม 20 19 มกราคม 20 23,900 5,500  
วนัพธุ 22 มกราคม 20 26 มกราคม 20 23,900 5,500  

 
Departure  กมุภาพนัธ 2020 (ท่ีนั่งจํากดัในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดินทาง วนัเดินทางกลบั ราคา/ท่าน(บาท) ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 
วนัพธุ 05 กมุภาพนัธ์ 20 09 กมุภาพนัธ์ 20 23,900 5,500  
วนัพธุ 12 กมุภาพนัธ์ 20 16 กมุภาพนัธ์ 20 23,900 5,500  
วนัพธุ 19 กมุภาพนัธ์  20 23 กมุภาพนัธ์  20 23,900 5,500  
วนัพธุ 26 กมุภาพนัธ์  20 01 มีนาคม  20 23,900 5,500  

 

Departure  มนีาคม 2020 (ที่น่ังจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาตั๋ว ) 

เชค็อนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ทาน

(บาท) 
หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ

วันพุธ 04 มีนาคม 20 08 มีนาคม 20 23,900 5,500  
วันพุธ 11 มีนาคม 20 15 มีนาคม 20 23,900 5,500  
วันพุธ 18 มีนาคม 20 22 มีนาคม 20 23,900 5,500  

 
 

อัตรา
คาบรกิาร

รวม 

ตามรายการ:  คาตั๋วเคร่ืองบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – พูซาน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมูคณะ ( ตามวันเวลาที่
ระบุในตั๋วเคร่ืองบิน )  พรอมท่ีพัก  3  คืน (หองละ  2-3  ทาน) + อาหารเชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่า + บัตรเขา
ชมสถานท่ี + รถนําเที่ยวตามรายการ + น้าํแรบนรถวันละ1 ขวด + รวมคาภาษมูีลคาเพิม่ 7% (ยกเวนตั๋วเครื่องบิน) 
+ สายการบินจํากัดน้ําหนกัเพียงทานละ 23 กก.  (ขึ้นอยูกับนโยบายสายการบิน ไมเกินจํานวน 1-2 ช้ิน)  และ
ถือขึ้นเครื่องไดอีกทานละ 1 ชิ้น 10 กก.  (ตามขนาดท่ีกําหนดของสายการบิน ไมรวมกระเปาสะพาย) +  ประกัน
อุบัติเหตุตามกรมธรรม (ขั้นต่ําวงเงินประกัน 1 ลานบาท คารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ป หรือ อายุ 75-85 
ความคุมครองเหลือ 50% อายุตํ่ากวา 1 ป หรือ อายุเกิน 85 ปไมคุมครอง ไมคุมครองโรคประจําตัวหรือการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย)  
ตั๋วเครื่องบนิและคาทัวรที่ชําระแลว 

ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับแบบหมูคณะ ไมสามารถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือ

กลับ 
เปล่ียนวันเดินทางไปหรือ

กลับ 
เปล่ียนชื่อผู
เดินทาง 

อัพเกรดที่
นั่ง 

คืนคาบัตร
โดยสาร 
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และหากยกเลิกการเดินทาง  ไมมีระบบ คืนเงินบางสวน    หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทย
หรือเขาประเทศเกาหลี จากเจาหนาท่ีแรงงานไทยหรือเจาหนาท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาท่ีตรวจ
คนเขาเมืองท่ีประเทศเกาหลี ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดขึ้นทุกกรณี  ผูโดยสาร
อาจจะตองรับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ี
นั่งวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ท้ังนี้แลวแตทางเจาหนาท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไม
สามารถเขาไปแทรกแซงได 
* โรงแรมที่พกัที่ระบุในรายการทัวร อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไมไดอยู
ในใจกลางเมือง) ปกติผูจัดจะแจงใหทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  3-5 วัน พรอมท้ังใบนัดหมาย
เตรียมตัวการเดินทาง 
* รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน  รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน และอาจมีสไตลการ
ตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน หองพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) หองคู (Twin เตียงเล็ก
มาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญมาตราฐาน 1 เตียง)  และหองพักแบบ  3 ทาน  (Family Room 1 เตียง
ใหญ+1เตียงเล็ก) หองพักอาจจะไมติดกัน หองมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไมมีอางอาบนํ้า มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ 
น้าํดื่มฟรีอยูในหองพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด สวนน้ําแรยี่หอและมินิบารในโรงแรมราคาจะสูงกวาปกติ  อาจมีบริการ
กาตมน้ํา+ชากาแฟฟรี ชวงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เชน Trade Fair, Convention, 
Festival, Conference, Expo เปนตน เปนผลใหราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม  ผูจัดขอสงวน
สิทธิในการจัดท่ีพักตามความเหมาะสม 
* เมนูอาหารทัวร  โดยปกติทางผูจัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อสวนรวม จะบริการเปนหมูหรอืไกหรือ
ม้ือพิเศษตามรายการ โดยสวนมากอาหารทัวรมักจะเปนอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไมออกรสจัด 
แบบอาหารทองถ่ิน เชน หมูยางเกาหลี ไกตุนโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหาร
ชนิดเดียว มักจะเปนการทานแบบแบงปน คือ 1 ชุดตอ 4 ทาน และมีเคร่ืองเคียงแบบตางๆ พรอมขาวสวย  
การนําเครื่องด่ืมท้ังประเภทแอลกอฮอลและไมแอลกอฮอลเขาไปในรานอาหาร ทางรานอาจจะเก็บคาบริการ หรือ 
คาเปดขวดเสมอ      สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือศาสนา ทานอาจตองชําระเพิ่มเติม หรือ เตรียม
อาหารสวนตัวไป ระหวางม้ืออาหาร กรุณารอจนกวาทางรานอาหารเสิรฟอาหารสําหรับกรุปใหเรียบรอยกอน จึง
จะทําอาหารพิเศษเสิรฟใหทานไดในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู
กับสถานการณ   เชน เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแตละสายการบิน  การจารจรบนทองถนน  วันเวลาเปด
ปดของรานอาหาร  หรือดวยสาเหตตุางๆ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   
* ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได   เชน มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการเดินทาง
กะทันหัน ทางสายการบินเรียกท่ีนั่งคืนดวยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนใน
ราคาและชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดังกลาวถือเปนเหตุสดุวิสัยและเชื่อม่ันวา
ผูจัดไดพยายามอยางสุดความสามารถ  โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอนี้มาเปนขอเรียกรองใดๆ กับผูจัด  หากลูกคา
ประสงครับเงินคืน ทางผูจัดยินดีคืนเงิน  

ราคา
คาบริการ
ไมรวม 

 

คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือ
เดินทาง คาซักรีด  คาสัมภาระท่ีเกินช้ินหรือน้ําหนักเกินสายการบินกําหนด  คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือ
ตางชาติ  จดัเก็บ 50,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( คาบริการของ คนขบัรถ+ไกด )  

*** หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน *** 
เงื่อนไขใน
การจอง   

ปกติมัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  โดยตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจองและสง
ใบเรียกเก็บเงิน  และ ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันกอนเดินทาง  
ชวงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  
วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาลํา  มัดจําทานละ 10,000 
บาทตอทาน โดยตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันท่ีทําการจองและสงใบเรียกเก็บเงิน  และ 
ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย  35 วันลวงหนา   
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หากไมชําระมัดจําตามกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนท่ีรออยู   การชําระไมครบ ทางผูจัดถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข หรอืเช็คธนาคารถกูระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการ
จดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

 
 

การ
ยกเลิก
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตองแฟกซหรืออีเมลแจงยกเลิกการจองลวงหนาอยางนอย  30 วันทําการ กอน
การเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจํา 5,000 บาท  ยกเวนชวงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาล
ตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอด
เดอืนธนัวาคม)  จะยึดเงินมัดจํา 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บคาใชจาย 10,000  ยกเวนชวงเทศกาล High Season  12,000 - 
18,000 บาท   

3)  ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร  ยกเวนชวงเทศกาล High Season 
เก็บคาบริการ 100%   

4)  ยกเลิกกอนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บคาบริการท้ังหมด 100%   
(ราคาทัวรเปนการซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผูจัดทัวรเสนทางเกาหลี จะไมมีการคืนเงินมัด
จาํหรอืคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดใด) โดยเฉพาะชวงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลทองเท่ียวของเกาหล ี  
การคืนเงินทุกกรณ ี ผูมีช่ือในเอกสารการจอง จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน
ท่ีทําการของผูจัดอยางใดอยางหนึ่งเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอม
หลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ  และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการให
นําเงินเขาใหครบถวน 

สายการบนิและตั๋วเครื่องบนิ 
ในการสํารองท่ีนั่งและการใสชื่อในระบบสํารองที่นั่ง  ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชัดเจน หรือ 
สงรายละะรายละเอียดท่ีสายการบินตองการ (ภาษาอังกฤษ) เชน คํานําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปเกิด เลขท่ี
พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นตชื่อและเขยีนยืนยันรับรองเอกสารเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด )  หากไมมีการสงขอมูล
ท้ังหมดในพาสปรอตเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให
ผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมท่ีจะเกิดขึ้นท้ังหมด และสายการบินไมมีระบบเสียคาใชจายเพื่อแกไขตัวสะกดคํา
นําหนาชื่อ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนชื่อผูเดินทาง 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร, รถไฟ) เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบัตร
โดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาการเดินทางได       ท้ังนี้เพื่อปองกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการ
เปลี่ยนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
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ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุท่ีนั่ง ซื้อแบบใชวิธี RANDOM คือสุมเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหไดเทานั้น    

การเชค็อนิตั๋วเดนิทางที่เคาเตอรสายการบิน  เง่ือนไข 
 เคานเตอรเช็คอินจะเปดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคานเตอร จะปดใหบริการกอนเวลาออกเดินทาง  

(90) นาที  ผูโดยสารจําเปนตองดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาท่ีไดระบุไว ท้ังนี้ไมวาในกรณีใดๆ  สายการบิน
สงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไมมีการคืนเงินคา โดยสารท่ีทานไดชําระไปแลว  

 ไมแสดงตนหรือยืนยันความเปนตัวทานตอพนักงานของสายการบิน 
 ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง (เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวาเปนเอกสารที่ไมถูกตอง)  
 สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ (วีซา) ซึ่งจําเปนตอการเดินทางไปยังสถานท่ีตางๆ   หรือ  

เอกสารการเจงเขาแจงออก   หรือ  เอกสารดานการทํางาน Work Permit 
 กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน หรือกอใหเกิดความวุนวาย ณ เคานเตอรของสายการบิน หรือดูหม่ิน 

เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหนวยงานอ่ืนไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 
 หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เปนอันตรายอยางเห็น

ไดชัดในทางการแพทย และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวาไมเหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย หรือ
เง่ือนไขทางการแพทยของทานอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอื่น 

 

อุนใจเพิ่ม  เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปดวยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีตอผูโดยสารนั้นมีจํากัด 
ดังนั้นจึงแนะนําให ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพ่ิมเติม ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามท่ีทานตองการ 
โดยเฉพาะกรณ ีเกิดเหตุเจ็บปวยจะมีความสามารถในการจายคารักษาได เนื่องจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึ้นในตางประเทศ เชน 
ประเทศเกาหลีใต จะมีคาใชจายท่ีสูงมาก 

เพื่อความคุมครองบาดเจ็บ เจบ็ปวย ไฟลยกเลิก ตกเครือ่ง ยกเลกิเดนิทาง กระเปาหาย พาสปรอรตหาย ทีมแพทยแกเฉกิ 

 แผนคุมครองสขุภาพ เพยีง 200 บาท  รักษาพยาบาล+สขุภาพ – อุบัติเหต ุ– ยายฉุกเฉิน+สงศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สงศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน – 
ยกเลิกการเดินทาง – ลดจํานวนวันเดินทาง – กระเปาเดินทางหายหรือเสียหาย – ความลาชาของระบบขนสงมวลชน – 
ความลาชาของสัมภาระ – การจี้โดยสลัดอากาศ – การพลาดตอเท่ียวบิน – พาสปอรตหาย – ความรับผิดตอ
บุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวางรักษาตัวในตางประเทศ 
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ขอตกลงและเง่ือนไขการเดนิทางทองเท่ียวกบัเรา 
 จัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทวัรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียง

เพื่อการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการใน
การแยกทองเที่ยวเอง 300 USDตอทาน  (กอนซื้อทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการท่ีเหมาะสม)  
หมายเหต ุหากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดตอธุรกิจหรือทองเท่ียวอิสระ ทําหลังจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแตละวันแลว ไมเปนเหตุที่ทาง
ผูจัด จะตัดการใหบริการทานแตอยางใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมขายใหแกทานท่ีตองใชรถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอยาง หรือ ทองออนหรือทองแกมาก หรือ มีเด็กอายุ 
1-2 ป หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ หรือ นักบวช (กอนซื้อทัวร จะตองแจง เพื่อหาขอตกลงรวมกัน เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัย
และเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมรบัทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไปทํางาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการทองเที่ยว  
 การเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี รายการทองเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวรใน

แตละวันที่ไดจัดเตรียมไว (ท้ังชวงนําเสนอ ชวงสรุป และชวงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะ
ตามรายการสรุปใหตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรอืในคุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต รางกาย การเจ็บปวย การถูกทําราย ความตาย อุบัติเหตุตางๆ  สูญหายใน
ทรัพยสินหรืออยางอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การกอจลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญ
หายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการ
เปลี่ยนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความ
ปลอดภัย เปนตน  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดความรับผิดชอบของแตละสายการบิน )  บริษัทขนสง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ 
หนวยงานท่ีใหบริการ  ท่ีจะสงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเท่ียวทัวรบางรายการหรือทั้งหมด  ผูเดินทางไมสามารถเรียกรอง
คาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆ ท้ังส้ิน ทั้งคาเสียเวลา  คาเสียโอกาส คาเสียความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน   ขอใหทราบ
วา  ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัด
กํากับ  

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน 
ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง 
เอกสารเดินทางไมถูกตอง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไมรบัประทานอาหารบางม้ือ ไมเท่ียวบางรายการ เปนตน 

 ขอความรวมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู จัดหรือตัวแทนของประเทศท่ีทานไดเดินทางมา เดินทางไปสู หรือเดิน
ทางผาน  เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนท่ีอาจกอใหเกิดอันตรายตอผูเดินทางอื่นๆ หรือทรัพยสิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี 
(ตัวแทน) หรือไมปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจาหนาท่ี (ตัวแทน) ทางผูจัดอาจใชมาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันไมใหความประพฤติ
ดังกลาวดําเนินตอไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธใหบริการ 

 การชอปปงการเลือกซื้อของนักทองเท่ียว เปนสวนหน่ึงของการทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเท่ียวประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนแหลงชอปปงท่ี
คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพาไปชอปปงยังสถานที่ตางๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอยางเปนเรื่องการตัดสินใจ
สวนตัวเสมอ  และ ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบทุกการซื้อของทาน 

 กระเปาลูกคาตองยอมรับในความเส่ียงของกระเปาทุกใบของตัวเอง (ทานสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเปา เพราะสาย
การบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอสัมภาระ)  ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย ลาชา อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณี
ใดๆ ทั้งส้ิน  ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา โดยปกติทุกฝาย เชน คนขับรถ  มัคคุเทศก หรือ หัวหนาทัวร  ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวัง
เรื่องสัมภาระกระเปาเดินทางลูกคา 
ผูรวมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณีมีขอพิพาท ใหถือคําตัดสินของผูจัดเปนท่ีส้ินสุด 

 
 
 
 
 
 
 



เลขท่ี 191  อาคารสีลมคอมเพลก็ซ์ ชั้น 22 ยนิูต3  ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทม. 10500  โทร. 02-108-8666, แฟกซ์. 02-231-3399, LINE ID:@avenuetour 

191 Silom Complex Building, 22 nd.FL.,Unit 3, Silom Road, Silom, Bang Rak, Bangkok 10500. Tel:02-108-8666, Fax:02-231-3399 LINE ID:@avenuetour 

*** ลกูคาทานใดมคีวามประสงคจะซื้อประกันการเดินทางเพิม่ความคุมครอง *** 
สาํหรับครอบคลมุเรื่องรักษาพยาบาล / การลาชาของสายการบิน / กระเปาเดนิทาง 

กรุณาติดตอ .... เจาหนาท่ีฝายขาย   โทร. 02-108-8666 
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Attn : คุณ     Fax :  02-231-3399 
ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     
ท่ีอยูเ่พือ่ติดต่อรับเอกสาร             
               
จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด    คน  (ผูใ้หญ่   ท่าน / เดก็อายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 
จาํนวนหอ้งพกัท่ีใชท้ั้งหมด   หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว        หอ้งพกั 3 เตียง  ) 
รายช่ือผู้เดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือท้ังภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง) 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกลุ (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกลุ(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 
 
อาหาร                ไม่ทานเน้ือววั             ไม่ทานเน้ือหมู              ไม่ทานสัตวปี์ก          ทานมงัสาวิรัต 
รายละเอียดอ่ืนๆ              
               
ยนืยนัราคา                    ผูใ้หญ่    เดก็    ค่าตัว๋เพิม่ / ลด     
ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ      ผูจ้อง 
                                                                                                                      (     ) 

    วนัท่ี      

  
 
 
 
 
 

เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการ


