
 
 
 
 
 
 

รหัสโปรแกรม : 8719 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 
 

หนาวน้ีท่ีเกาหลี  ลุยหิมะ เล่นสกี ท่ีสุดของเมืองเก๋ไก๋ เท่ียวไม่เหมือนใคร #มหานครแดก ู#เมืองท่าพูซาน 
โปรแกรม Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 16,900 

เดินทาง ธนัวาคม18-กุมภาพนัธ์19 สายการบิน Budget Airline กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 
ท่ีพกั ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จดัหอ้งพกั 3 คืน #เมืองแดก ูหรือ #พซูาน หรือ เมืองอ่ืนในจงัหวดัเคียงซมัโด  

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

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถ่ิน 5 ม้ือ  เมนูจดัหลากหลาย #หมูยา่งคาลบี  #บาร์บีคิวไฟหรื
อบลูโกกิ #ไก่ตุ๋นโสม #พิเศษ ! หมอ้ไฟซีฟู้ดทะเลสไตลพ์ซูาน #พิเศษ ! เมนูหมูแปดสี  ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

 

วนัแรก (-) 
วนัท่ีสอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติพซูานหรือแดก ู ประเทศเกาหลีใต ้– พาชมมหานครแดก ู– ชมความงามภูเขาพลักงซาน 
รวมบตัรนัง่เคเบ้ิลคาร์  – พาเดินถนนสายส าคญั 3.1 กบับนัได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถโ์ปรแตสแตนตแ์ห่งแรกในแดก ู– 
ยา่นชอ้ปป้ิงดงซองโนะ  – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท 

วนัท่ีสาม 
(B.L.D) 

เมืองพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง –  เทศกาลเล่นสกีสโนว ์หิมะ ท่ี #EDEN SKI Resort – ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวช
ส าอาง –  ท่ีสุดกินลมชมววิ Skywalk บนทะเลท่ียาวท่ีสุด ชายหาดซงโด – หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน - แวะตลาดปลาชาลกาชิ 

วนัท่ีส่ี 
(B.-.-) 

เมืองพซูาน – ศูนยโ์สมเกาหลี – ดิวตร้ีฟรี  – ยา่นซอเมียน –  สะพานแขวนควงัอนั – วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกุงซา "  – 
ชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ – The Bay 101 - BUSAN Cinema Center  -  ชายหาดควงัอาลิ  

วนัท่ีหา้ 
(B.L) 

เมืองพซูาน – อุทยานแห่งชาติแทจอนแด  (ฟรี ! บตัรนัง่รถ Danubi Tram ไปกลบัข้ึนลงอุทยานแห่งน้ี )  – ศูนยน์ ้ ามนัสนเขม็แดง 
Red Pine – สะพานกระจกแกว้ Oryukdo Sunrise Park –  ถ่ายรูปคู่หอคอยพซูาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน – ยา่นนมัโพดอง 
ท่ีตั้งของ BIFF สแควร์ – เมืองแดก ู–  สนามบินนานาชาติพซูานหรือแดก ู– กรุงเทพฯ 



Itinerary   
โปรแกรม Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 16,900 

เดินทาง ธนัวาคม18-กุมภาพนัธ์19 สายการบิน Budget Airline กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเท่ียว เทศกาลเล่นสกีสโนวหิ์มะ # EDEN SKI Resort – สมัผสัประสบการณ์เก๋ไก๋ เท่ียว #เมืองพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง 

ประตูสู่เกาหลีทางดา้นทิศใต ้ สถานท่ีจดังานภาพยนตร์นานาชาติ  ตลาดปลาท่ีใหญ่สุด  – ชมความงามของทิวทศัน์ทอ้งทะเล และ สะพานกระจก
แกว้ Oryukdo Sunrise Park – วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกุงซา " – สวนสาธารณะยงดูซาน ท่ีตั้งหอคอยพูซาน – สะพานแขวนควงัอนั 
หรือ สะพานเพชร – หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน - ยา่นนมัโพดอง (เซ็นเตอร์พอ้ยพูซาน) – นัง่รถไฟไต่เขา #อุทยานแห่งชาติแทจอนแด – ยา่น
แฟชัน่และศลัยกรรมโซเมียง หน่ึงเเลนดม์าร์คของหนุ่มสาวชาวปูซาน – BUSAN Cinema Center – ชายหาดควงัอาลิ Gwangalli Beach & Bridge 

– ท่ีสุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลท่ียาวท่ีสุด ชายหาดซงโด #เมืองแฟช่ันแดกู  เมืองแห่งสาวงาม – แอปเป้ิลดงั – ส่ิงทอแฟชัน่ – ผงัเมือง
เจ๋ง – นัง่เคเบ้ิลคาร์สู่จุดชมววิของภูเขาพลักงซา – อินเทรนไปกบัสาวเกาหลี#ยา่นดงซองโนะ (สยามสแควร์แดก)ู – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋
...คิมควางซอกสตรีท – พาเดินถนนสายส าคญั 3.1 กบับนัได 90 ขั้น – ชมโบสถโ์ปรแตสแตนตแ์ห่งแรกในแดกู – ศูนยพ์ืชสมุนไพร – ศูนยโ์สม
เกาหลี – เคร่ืองส าอางเกาหลี 

ขอสงวนสิทธ์ิเปลีย่นแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีได้อนุมติั 
 

สายการบิน BKK-TAE เวลาออก เวลาถึง TAE-BKK เวลาออก เวลาถึง 
T-WAY TW106 0225 0920 TW105 2125 0110+1 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 
JEJU AIR  7C2252 0050 0810 7C2251 2025 2345 

ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 



 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

ขอ้แนะน า 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกคา้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยา่งนอ้ย 30 นาที ก่อนเวลาเคร่ืองออก 
 น าเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพราะอากาศอาจจะเยน็และเพ่ือการพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส าหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ ามากๆ) 

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติแดกูหรือพูซาน  ประเทศเกาหลใีต้ – เมืองแดกู เชา้ กลางวนั ค ่า 

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

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน T-WAY (TW), JEJU AIR (7C) 

ไม่มอีำหำรบริกำรบนเคร่ือง แต่มบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 
เชา้ Landing  ถึงสนามบินนานาชาติเมืองพูซาน หรือ แดกู  (เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ ทางผูจ้ดัจะเป็นผูเ้ลือกให้)  หลงัผ่านพิธี

การตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช๊รอรับท่านเพ่ือท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

น าท่านเที่ยว  เมืองแฟช่ันแดกู  นครบาลท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาหลี เมืองแห่งสาวงาม แอปเป้ิลดงั ส่ิงทอ
แฟชัน่ ผงัเมืองเจ๋ง เแหล่งรวมคาเฟ่สตรีทสุดชิก  และเป็นเมืองท่ีมีการจดัการแข่งขนัฟตุบอลโลก ในปี ค.ศ.2002   
ออกนอกเมืองแดกู ไปน่ังเคเบิล้คาร์ทีม่ีความยาว 1.2 กโิลเมตร ขึน้ไปสู่จุดชมววิของภูเขาพลักงซาน ภูเขาพลักง 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 
 
 
 
 
 
 
ซานสถานท่ีมีช่ือเสียงของเมืองแดกูและเป็นเทือกเขาท่ีมียอดเขาอยูห่ลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติท่ีหาดูไดย้าก 
มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเช่ือของคนเกาหลี เช่ือวา่ภูเขาพลักงซานเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิเพราะภูเขามีลกัษณะคลา้ยกบั
รูปร่างของพระพทุธรูปสามองค ์ภูเขาลูกน้ีเกิดจากการก่อตวัของหินแกรนิตท่ีสวยงามผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวักบัหินและ
ป่าไมท่ี้หนาแน่น จึงเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจส าหรับนกัท่องเท่ียวตลอดทั้งปี จะสวยงามท่ีสุดในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี และช่วง 
หิมะปกคลุมทั้งภูเขาในหนา้หนาว   

(ฟรี ! บัตรกระเช้าเคเบิลคาร์ขึน้จุดชมววิ หากปิดใหบ้ริการ งดคืนเงินค่าบตัร)  
เท่ียง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ#Bulkoki  เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  

บ่าย น่ังรถชมเมืองแดกู เมืองแห่งน้ียงัเต็มไปดว้ยความร่มร่ืนของตน้ไม ้ผ่านชมสถานท่ีราชการ ผ่านสวนสาธารณะโดโยใจ
กลางเมือง ผ่านศูนยว์ฒันธรรม  ผ่านมหาวิทยาลยัแห่งชาติแดกู ผ่านเทศบาลเมืองแดกู เดินสายส าคัญ เส้นถนน 3.1 กับ
บันได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์ แห่งแรกในแดกู   เกิดข้ึนจากขบวนการอิสรภาพ 3.1 
ทัว่ประเทศ ในเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 1919  โดยถนนบนัไดน้ีถูกใชเ้ป็นทางเดินผา่น และ ไม่ไกลกนั มีจุดหลบซ่อนตวันกัเรียน

จากต ารวจญ่ีปุ่น  หากเราเดินผ่านถนนเส้นนีล้งไป จะพบกบั โบสถ์คริสตจักรคาทอลกิเคซาน Gyesan    
แวะย่านบริเวณดงซองโนะตั้งใจกลางเมืองแดกู หรือ เมียงดองแห่งแดกู (ใหญ่โตกว่าย่านเมียงดองประมาณ 5 เท่า)  

จุดเช่ือมสถานท่ีส าคญัและเช่ือมผูค้นให้มารวมตวักนั  ตลอดความยาวกวา่ 1 กิโลเมตร จะพบร้านอาหาร ร้านคาเฟ่  ร้านขาย
สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีเตม็ไปดว้ยชีวติชีวาและมีสีสนั อยากใหท่้านสงัเกตุวา่  ถนนทางเดินนั้นกวา้งขวาง เดินสบายกวา่ในโซล 
ทางฟตุบาทก็เรียบเสมอกนั  ร้านคา้แบรนด์จะมีขนาดใหญ่โต  แต่ละร้านไม่มีกนัสาดยื่นออกมา  แข่งกนัแต่งร้านไดส้วยงาม  
ท่ีส าคญัระวงัหลง !  



คิมควางซอกสตรีท ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...ที่ดูอบอุ่นและแสนโรแมติก (มิสเตอร์ คิมควางซอก เป็น
นักดนตรีโฟลคซองระดับต านานของเกาหลีในช่วงยุค ’80 และ ’90)  มิสเตอร์คิมกวางซอกเป็นคนแทกูแต่ก าเนิด 

ก่อนท่ีครอบครัวจะยา้ยไปอยูก่รุงโซล  ท่านไดส้ร้างผลงานและช่ือเสียงโด่งดงัในวงการเพลงก่อนจะท่านจะเสียชีวิตในช่วงปี 
ค.ศ.  1996  ทางชาวเมืองแทกจึูงสร้างถนนศิลปิน เพ่ือเป็นเกียรติกบัท่าน ปัจจุบนัเป็นสถานท่ีท่องเท่ียวส าคญั  โดยในช่วงเยน็
ของทุกวนั หรือ ช่วงเสาร์และอาทิตย ์ ก็จะมีศิลปินมาท าการแสดงเพลงของท่านกนัแบบสด  คนทอ้งถ่ินจะมานัง่ฟังเพลงกนั
อยา่งไม่ขาดสาย ปัจจุบนัมีนกัร้องศิลปินหลายท่านท่ียงัน าเน้ือร้องและท านองกลบัมาร้องกนัอยู ่

ค ่า  เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI  อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีป้ิงยา่งท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก 
หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผูเ้ลือกและจดัหอ้งพกั 3 คืน #เมืองแดกู หรือ #พูซาน หรือ เมืองอ่ืนๆใน
จงัหวดัเคียงซมันมัโดหรือเคียงซงับุกโด) ระดบั 3 ดาวเกาหลี  

 

DAY วนัทีส่าม   เมืองพูซาน  เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เมืองพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง ประตูสู่เกาหลีทางดา้นทิศใต ้เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองหนา้ด่านในการติดต่อ
การคา้ขายทั้งในอดีตและปัจจุบนั   
เทศกาลเล่นสกีสโนว์  #SKI Resort  ท่านสามารถ

เพลิดเพลินกบัลานหิมะท่ีกวา้งใหญ่ และเนินเล่นสกีระดบัต่างๆ  
กระเช้า ลิฟท์ ทางรีสอร์ทยังมีบริการกีฬาในร่มชนิดอ่ืน 
ร้านอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ซุปเปอร์มาร์เก็ตไวค้อยบริการ ท่านจะ
ประทบัใจกบัประสบการณ์แปลกใหม่ท่ีน่ี      
(ราคาอุปกรณ์การเช่าโดยประมาณ)    
1) อุปกรณ์การเล่นสกี ประมาณ 50-55,000 วอนต่อเช็ต (รวม
ค่าไมส้กี กระดานเล่ือน และรองเทา้สกี)      
2) กระเชา้ลิฟส าหรับท่านท่ีเล่นสกี คร่ึงวนั ประมาณ 50-55,000 วอนต่อท่าน   
เตรียมตัวก่อนเล่นสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผา้พนัคอ แว่นกันแดด เส้ือแจ๊คเก็ตกันน ้ าหรือผา้ร่ม และกางเกงรัดรูป ขอ
ค าแนะน าและฝึกวิธีการเล่นจากไกด์ทอ้งถ่ินก่อนลงสนามจริง เพ่ือความปลอดภยัของท่านเองเป็นส าคญั     (หมายเหตุ.... 
ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการชองลานสกี ข้ึนอยู่กบัความเอ้ืออ านวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกี
อาจจะปิดใหบ้ริการ)   

เท่ียง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   



บ่าย ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวติ ! “ ฮอ๊กเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากและ
ระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตบัให้
สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้ง
สาวทั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักับเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และฟัง
ค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ     

ทีสุ่ดกนิลมชมววิ Skywalk บนทะเลที่ยาวทีสุ่ด  ชายหาดซงโด Songdo จุดเช็คอนิใหม่สุดของ #ปูซาน หน่ึง

ในชายหาดที่โรแมนติก   คร้ังหน่ึง ชายหาดซงโด รูปโคง้มนเหมือนคร่ึงเส้ียงพระจนัทร์แห่งน้ี ในยคุการยดึครองของ
ญ่ีปุ่น (1913)  ชาวญ่ีปุ่นพฒันาเป็นสถานท่ีพกัผอ่น เน่ืองดว้ยสภาพท่ีเตม็ไปดว้ยป่าสนและมีสภาพภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติท่ี
สวยงาม  ในช่วงสงครามท่ีผา่นมา ซงโดไดถู้กท้ิงร้างไป ปัจจุบนั ชายหาดซงโด ไดถู้กพลิกฟ้ืนใหก้ลบัมามีสีสนัและชีวติดว้ย
เงินลงทุนมหาศาล บริเวณสถานท่ีแห่งน้ี เตม็ไปดว้ยโรงแรมเลก็ๆ มากมาย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสถานท่ีเดินเล่น ไม่วา่
จะเป็นสะพานกระจกแกว้ Skywalk ท่ีเพ่ิงเปิดเม่ือเดือนมิถุนายน 2559 ดว้ยระยะทางเดินยาว 365 เมตร รูปทรงทางเดินโคง้
และยืน่ออกไปในทะเล คลา้ยกบัมงักรท่ีบินเหนือทะเล และในบริเวณใกลก้นั จะมีเกาะเลก็ๆ รูปร่างคลา้ยเต่า ช่ือ โกบุก
ซอน Geobukseom  จะมีต านานความรักระหวา่งหนุ่มหาปลา กบั นางเงือกท่ีเป็นลูกสาวของราชามงักร ใหเ้ราไดฟิ้ลของคน
ท่ีเป็นแฟนซ่ีรียล์ะครเกาหลี (ค่าบัตรเคเบิล้ไม่รวมไว้ในค่าทัวร์)  

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (นักท่องเท่ียวต่างชาติบอกว่า “ ซาโตริน่ี  “ หรือ “ มาซูปิซู  “  ไปพิสูจน์กนั)  หมู่บา้น
วัฒนธรรมกัมชอน ตั้ งอยู่บนเนินเขา สถานท่ีท าให้เรา
เพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับ
บรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้านท่ีเกิดจากการร่วมมือ
ของชาวบา้นทอ้งถ่ินและความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะ
เกาหลีท่ีร่วมกนัปรับแต่งหมู่บา้นจนออกมาสวยงาม ภายใน
รูปแบบโครงการท่ีเกิดจากเจา้เมืองพซูาน (แต่เดิมนั้นเป็นถ่ิน
ฐานของผูค้นท่ีอพยพข้ึนมาคร้ังสงครามเกาหลีซ่ึงภายหลงั
สงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเส่ือมโทรมในอดีต) อีกทั้งยงัมีจุดชมววิท่ีเห็นน ้ าทะเลกวา้งไกลสุดตา (ตอ้งเดินกนัหน่อยนะ) 

 แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานท่ีเราจะสัมผสัชีวิตและอาชีพพ้ืนเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัตั้งแต่สมยัสงคราม
เกาหลี 1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพซูาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวนั
จะมีของสดของทะเลมากมายน ามาประมูลกนัในยามเชา้มืด และช่วงสายยงัสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีค่อนขา้งถูก   

ค ่า พาท่านลิม้ลองหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์เมืองพูซาน  เป็นอาหารชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ/หม้อไฟ  
หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 
 

http://busanhaps.com/all-sections-of-skywalk-opened-to-public-at-songdo-beach/


DAY วนัทีส่ี่   เมืองพูซาน  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x - - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เยีย่ม ศูนย์โสมเกาหล ี ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี
การผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก
วา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ
และเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง

เพศ ลดและป้องกันมะเร็ง   ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบันเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักัน)  
เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  หา้งปลอดภาษีลอ๊ตเตห้รือชินเซเก  ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนดเ์นมน าเขา้จากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น  นิยมมาเลือกซ้ือหากนั
มากมาย    

 อิสระอาหารที่ย่านโซเมียง เพ่ือให้ได้เวลาในการเดินเล่นบริเวณถนนโซเมียงหน่ึง   “ First Soemyung 

Street “  จุดศูนย์รวมย่านการค้าของชาวเมืองพูซาน  ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปป้ิงมอลใ์ตดิ้น  หา้งบูติกหลากยีห่้อตั้งแต่แบ
รนดเ์นมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มีสไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านท าผม ร้านเคร่ืองประดบั 
ร้านคอสเมติก ร้านอาหาร  ร้านกาแฟ  ร้านไอศครีม ร้านขนม ร้านหนงัสือ ธนาคาร โรงหนงัภาพยนต ์แหล่งบนัเทิงยามราตรี   
และ จุดศูนยร์วมคลีนิคทางดา้นศลัยกรรมความงาม 

บ่าย ข้ามสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีท่ีทอดขา้มทะเล ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งใจกลาง
เมืองสู่ชายหาดและศูนยป์ระชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยงัเป็น

สะพานขา้มทะเลท่ียาวท่ีสุดของประเทศเกาหลี ไดรั้บการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน  ใชเ้วลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-
2003  จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใชง้บประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ลา้นวอน สะพานควางอนัเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่างหน่ึง
ของเมืองปูซาน ทั้ งบริเวณท้องทะเลแห่งน้ี ยงัเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช  เกาะช่ือดัง Oryukdo Island  ภูเขา 
Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค ่าคืนสะพานแห่ง
น้ี สวา่งสไวไปดว้ยไฟ ท่ีแสนอบอุ่นและโรแมนติก   
วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกุงซา " ก่อตั้งข้ึนในปี 1376 โดยสร้างอยูบ่นโขดหินริมทะเล มองเห็นน ้ าทะเลสีฟ้า
ใสของทะเลใต ้มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน ลมพดัสบายกายและใจ 
แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามราวกบัภาพวาดท่ีแต่งแตม้
โดยจิตรกรฝีมือเอก ช่ือของวดัหมายถึงพระราชวงัของมงักร
กษตัริยซ่ึ์งความเป็นมาของวดัแห่งน้ีก็ดูลึกลบัน่าพิศวงดัง่ช่ือ
ท่ีตั้งไว ้ในบริเวณวดัมีเจดียอ์งคใ์หญ่ซ่ึงมีผูค้นแวะเวียนไป
สักการะบูชาไม่ขาดสาย ท าบุญขอพรกบัรูปป้ัน 12 นกัษตัร 
ผา่นซุม้ประตูมงักรทอง ผ่านอุโมงคเ์ล็กๆ เขา้ไปก็จะพบกบั
ทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้นไปยงัจุดชมวิวท่ีอยู่ดา้นบน



เพ่ือด่ืมด ่ ากับวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงามจนลืมความเหน่ือยเม่ือยล้า ภาพของวดักับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่
จินตนาการของผูม้องและเกลียวน ้ าวนท่ีหมุนวนอยูเ่บ้ืองล่างท าใหเ้กิดเป็นภาพท่ีสวยงามน่าประทบัใจ ยงัมีวิหารหลกั มีเจดีย์
สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสัญลกัษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข  ความงดงามขององคเ์จา้แม่
กวนอิมท่ีวดัแฮดง ยงกุงซา และภายในวดัก็มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ไดก้ราบไหวข้อพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอ
ความร ่ ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ..... 

ชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ด้านนอก) ไปเท่ียวชายหาด 
Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเร่ิมบริเวณแห่งน้ี มีช่ือเสียงวา่เป็นแหล่ง ท่ีตั้งของน ้ าพุร้อน และต่อมากลายเป็นแหล่ง
พกัผ่อนท่ีไดรั้บความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดยาว จะหนาแน่นไปดว้ยผูค้น และถึงแมว้า่ในช่วงท่ี
อากาศหนาวเยน็ ผูค้นก็ยงัคงนิยมเดินเล่นและเล่นวา่วท่ามกลางอากาศท่ีสดช่ืนของชายฝ่ัง ลกัษณะของชายหาดเป็นหาดโคง้
เวา้ยาว 2 ก.ม.  และน ้ าไม่ลึกมากช่ือ Haseundae ไดม้าจากนามปากกา Hae-un ของนาย  Choi-Choi Won นกัการเมืองของ
เกาหลีท่ีหลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะน้ี และ ชมความงามของรูปป้ันเมอร์เมด และ อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ 

APEC ท่ีใชใ้นการประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปก ปี 2005  แวะถ่ายรูปเก๋ไก๋ตามรอยพระเอกนางเอกเกาหล ีที ่ ท่าเรือยอร์ช 
เบย์ 101 #TheBay101 ศูนยกี์ฬาทางน ้ าท่ีทนัสมยั อีกทั้งยงัมีคลบัเฮา้ส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีกจุดนัง่ชิว กินลม 
ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเยน็และค ่าคืนท่ีเงาสะทอ้นของตึกระฟ้าเปิดไฟส่องสวา่งกระทบกบัน ้ าทะเลไดแ้สงสีสวย 

 ถ่ายรูปเก๋ๆ ที่ด้านหน้าของศูนย์ภาพยนตร์ปูซาน #Busan Cinema Center สถานท่ีจดังาน เทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติปูซาน (Busan International Film Festival, BIFF) งานท่ีใหญ่และดงัระดบัโลก  อาคารแห่งน้ีมีรูปทรงแปลกตา 
อาคารหลกัของศูนยภ์าพยนตร์ปูซานในมุมมองทางดา้นสถาปัตกรรมนั้น ได้ใช้แนวคิด deconstructivism เพื่อแสดงให้
เห็น formativeอาคารท่ีตอ้งการน าเสนอ นั่นก็คือสายน ้ าและภูเขา มีหลงัคาขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลก ใหญ่กว่าสนามฟุตบอล
เกือบ 3 เท่าตวั ติดตั้งดว้ยหลอดไฟ LED 4 หม่ืนกวา่ดวงเพ่ือเนน้ขบัรูปแบบของอาคารใหเ้ด่นมากยิง่ข้ึนในตอนกลางคืน  

ค ่า อสิระอาหารค ่า ที ่ย่านชายหาดควงัอาล ิ แหล่งรวมอาหารทะเลสุดชิก และ เมนูอาหารเกาหลีหลากหลาย  และ 
เดินเล่นยามค ่าคืน #ชายหาดควังอาลิ #Gwangalli Beach หน่ึงในชายหาดดงั ไม่แพช้ายหาดแฮอึนแด ชายหาดควงั
กาลีมีตวามยาว 1.4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวละเอียดและน ้ าทะเลใสสะอาด ระหวา่งวนัจะมีกิจกรรมทางน ้ าให้ท ามากมาย
และท่ีน่ียงัดึงดูดนักตกปลามากมาย  ดา้นหน้าของชายหาดควงักาลีจะมองเห็นสะพานควงัอนั ซ่ึงเป็นสะพานแขวนท่ีขา้ม
ทะเลแห่งแรกของเกาหลีท่ีเช่ือมระหวา่งยา่นเมืองเก่าของเมืองปูซานกบัยา่น Centum ท่ีเป็นยา่นการคา้เกิดใหม่ของเมือง ช่วง
กลางคืนจะเปิดไฟสะทอ้นน ้ าทะเลสวยงาม มีร้านคา้ ร้านอาหาร ตั้งอยูเ่รียงรายให ้นัง่ชิวๆ กินลมกนัเพลินๆ 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ท่ีพกั 

 

DAY วนัที่ห้า  เมืองพูซาน  - สนามบินนานาชาติแดกหูรือพูซาน  – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 อุทยานแทจงแด ตั้งอยู่ทีเ่กาะยงโด บริเวณรอบอุทยานแห่งน้ี มีลกัษณะเป็นภูเขา และหนา้ผาสูงชนัติดทะเลซ่ึงอยูต่  ่าลงไป 

150 เมตรซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากอีกแห่งหน่ึงในเมืองพซูาน  อิสระใหท่้านชมววิทิวทศันข์องรอบอุทยานท่ีราย



ลอ้มไปดว้ยตน้ไม ้ ดอกไม ้ นบัไม่ถว้น และสมัผสักบัความสวยงามของทะเล และหนา้ผาสูงชนั พร้อมสวนสาธารณะท่ี
หนาแน่นไปดว้ยตน้ไมสี้เขียว และส่ิงสนัทนาการต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นสระวา่ยน ้ าท่ีสามารถมองเห็นทะเล, ร้านคา้ขาย

ของขบเค้ียว และร้านขายของท่ีระลึกทิวทศันร์อบ ๆ จะมองเห็นหินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม  (ฟรี ! บตัรนัง่รถ 
Danubi Tram ไปกลบัข้ึนลงอุทยานแห่งน้ี ) 
ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวจิยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนั
อุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  
เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  
แนะน าให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่าน
เคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจัยจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้ว่า ไม่มี
ผลขา้งเคียง 

เท่ียง เมนูหมู 8 สี เกาหลี  ดว้ยสูตรคิดคน้เฉพาะตวัของทางร้านโดยน าหมูสดสามชั้นแปดสีแปด
รสชาติโดยใช้หมูสดสามชั้นของพ้ืนเมืองเกาหลีแท้  หมักเคร่ืองปรุงแต่งละรสชาติ จะถูก
รังสรรคเ์พ่ือสุขภาพและความแปลกใหม่   

บ่าย Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทศันท์อ้งทะเล ซ่ึงมีทางเดินเป็น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ท่ีมีลกัษณะ
เหมือนกีบมา้ พ้ืนเป็นกระจกสามารถมองเห็นดา้นล่างได ้มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ท าใหโ้ครงสร้างปลอดภยั สร้าง 
ข้ึนมาภายใตรู้ปแบบ “ เดินไปทัว่ทอ้งฟ้า ” Oryukdo Sunrise Park ถูกสร้างข้ึน เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2012 ซ่ึงถือเป็นจุดแบ่ง
ระหวา่งทะเลตะวนัออกและภาคใต ้

 
 
 
 

แวะถ่ายภาพด้านหน้าของ #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใตถึ้ง 118 ม. เหนือระดบัน ้ าทะเล  

ตั้งอยู่ทีส่วนสาธารณะยองดูซาน ช่ือ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลกัษณะรูปร่างของภูเขาท่ีเหมือนกบัหัวมงักร 

ซ่ึงหันหนา้เขา้สู่ฝ่ังทะเล เพ่ือป้องกนัและก าจดัศตัรูท่ีมาจากทะเล  และท่ีตั้งอนุเสาวรียข์อง นักรบผู้ยิ่งใหญ่ - นายพล ย ี
ชุน ชิน วรีบุรุษของคนเกาหลีในสมยัศตวรรษท่ี 16 ในช่วงท่ีญ่ีปุ่นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะดว้ยการใชเ้รือรบพิเศษท่ี
เรียกวา่ โคบุกซอน หรือเรือเต่า สญัลกัษณ์ของการมีอายยุนืยาว  หอระฆงั นาฬิกาดอกไม ้เป็นตน้  
ชมย่านนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ (Busan International 

Film Festival)  ท่ีน่ีเปรียบเสมือนยา่นเมียงดองท่ีกรุงโซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ในใจกลางเมืองปูซาน ยงัเป็นท่ีตั้ง
สถานท่ีตั้งโรงหนงัมากมายของเมืองพซูาน และ ยงัเป็นสถานท่ีดาราฮอลีวูด้เกาหลีท่ีไดรั้บรางวลัในแต่ละปีไดป้ระทบัรอยมือ
ไวเ้ป็นท่ีระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโ่ดยทัว่ไป เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวควรค่าแก่การมาเยีย่มชม   

เยน็.....ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ 
ไม่มอีำหำรบริกำรบนเคร่ือง แต่มบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

 
 
 



รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

ขอบคุณท่ีมำของภำพดีดจีำกกำรท่องเท่ียวเกำหล ี www.visitkorea.co.kr และกำรท่องเท่ียวพูซำน www.bto.or.kr  
และกำรท่องเท่ียวแดกู  www.tour.daegu.go.kr   |  www.palgongcablecar.com ภาพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ 

 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารและค าอธิบายเพื่อใชป้ระกอบความเขา้ใจ) 
เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้ งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ เม่ือน ามาปรุง
จะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัยา่งขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบน อาจจมีผกักะหล ่าใส่มา
เป็นส่วนประกอบ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ เพ่ือเป็นน ้ าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อม
ขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่างๆ ประจ าวนัคู่โตะ๊  
เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟเป็นชุด ส าหรับ 4 ท่าน/โตะ๊ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกั ป้ิงยา่งบนกะทะ และตดัเป็น
ช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) 
ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยนิหยาง   
เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน  อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศโ์ซซอน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก
โสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง
คู่โตะ๊  
เมนูหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์พูซาน เสริฟเป็นชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ น าซ้ีฟู้ดในทอ้งทะเล เช่น ปู 

กุง้ หอย ปลาหมึก ตกแต่งมาในหมอ้ใหญ่พิเศษ พร้อมตน้กระเทียม ผกั เห็ด โอเดง้  เป็นตน้ จดัเรียงสวยงาม
ในหมอ้ไฟ  พร้อมไก่ตม้น ้ าซุปกลมกล่อมสูตรพิเศษของทางร้าน ดูน่าตาชวนหิว  มีบริการเคร่ืองเคียง 
น ้ าจ้ิมซีอ๊ิวเกาหลี พริกสดหรือพริกป่นแดง ตบทา้ยความอร่อยเวอร์ กบั  เส้นก๋วยเต๋ียวสดท ามือ ท่ีจะมาร่วม
ตม้ในหมอ้ใบน้ี   เพื่อรับประทานเป็นก๋วยเต๋ียวซ้ีฟู้ด อีกหน่ึงเมนูท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยีย่มเยอืนเมืองพซูาน     

เมนูหมู 8 สี เกาหล ี เสริฟเป็นชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ ดว้ยสูตรคิดคน้เฉพาะตวัของทางร้านหมูแปด
สีแห่งน้ี จึงไดเ้กิดเมนูหมูสดสามชั้นแปดสีแปดรสชาติ  ทางร้านใชห้มูสดสามชั้นของพ้ืนเมืองเกาหลีแท ้ 
หมูหมกัเคร่ืองปรุงแต่งละรสชาติ จะถูกรังสรรคเ์พ่ือสุขภาพและความแปลกใหม่  เช่น หมูสดสด หมูหมกั
ใบไมส้น หมูสมุนไพร หมูหมกัไวน์ หมูหมกัโสมเกาหลี หมูหมกัผงกระหร่ี หมูหมกัเตา้เจ้ียวเกาหลี หมู
หมกัพริกป่น ยงัมีเคร่ืองเคียงท่ีตอ้งทานคู่กนั เช่น น ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียวซมัจงั ผกักาดซงัชู กระเทียม กิมจิรสจดัจา้น
ก าลงัดีไวผ้ดัทานเล่น  เป็นตน้  เพ่ิมชุดผกัสด ทานเป็นโพซมั + หมอ้ซุปหมอ้ไฟ + เคร่ืองเคียง + ขา้วสวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.visitkorea.co.kr/
http://www.bto.or.kr/
http://www.tour.daegu.go.kr/
http://www.palgongcablecar.com/


Price & Conditions  

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 16,900 

เดินทาง ธนัวาคม18-กุมภาพนัธ์19 สายการบิน Budget Airline กรุ๊ปคณะ 20-30 ท่านต่อคณะ 
 

 เดินทางขั้นต ่าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
 หากต ่ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 09/10/18 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

เด็ก 2-12 ปี  หอ้งครอบครวั พกักบัผูใ้หญ่ 2 ท่าน  

ผูใ้หญ่พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน (หอ้งพกั 3 ท่านจะเป็นหอ้งครอบครวั) 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่เพ่ือขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเขน็เด็ก หรือ
ท่ีนัง่ส าหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั
จากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เม่ือ
ท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคน
เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว (3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีำ) สิทธ์ิกำรออกวซ่ีำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

 

 

 



Departure  ธันวาคม 2018 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัเสาร์  01 ธนัวาคม 18 05 ธนัวาคม 18 16,900 4,900  

วนัพธุ  05 ธนัวาคม 18 09 ธนัวาคม 18 18,900 4,900 เทศกาลวนัหยดุ 

วนัเสาร์  08 ธนัวาคม 18 12 ธนัวาคม 18 16,900 4,900  

วนัพธุ  12 ธนัวาคม 18 16 ธนัวาคม 18 17,900 4,900  

วนัเสาร์  15 ธนัวาคม 18 19 ธนัวาคม 18 18,900 4,900  

วนัพธุ 19 ธนัวาคม 18 23 ธนัวาคม 18 20,900 4,900  

วนัเสาร์  22 ธนัวาคม 18 26 ธนัวาคม 18 21,900 6,900 เทศกาลคริสมาส 

วนัพธุ 26 ธนัวาคม 18 30 ธนัวาคม 18 23,900 6,900 เทศกาลส่งทา้ยปีเก่า 
 

Departure  มกราคม 2019 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพธุ 02 มกราคม 19 06 มกราคม 19 18,900 4,900  

วนัเสาร์  05 มกราคม 19 09 มกราคม 19 18,900 4,900  

วนัพธุ 09 มกราคม 19 13 มกราคม 19 18,900 4,900  

วนัเสาร์  12 มกราคม 19 16 มกราคม 19 18,900 4,900  

วนัพธุ 16 มกราคม 19 20 มกราคม 19 18,900 4,900  

วนัเสาร์  19 มกราคม 19 23 มกราคม 19 18,900 4,900  

วนัพธุ 23 มกราคม 19 27 มกราคม 19 18,900 4,900  

วนัเสาร์  26 มกราคม 19 30 มกราคม 19 18,900 4,900  

วนัพธุ 30 มกราคม 19 03 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 4,900  
 

Departure  กมุภาพนัธ์ 2019 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัเสาร์  02 กมุภาพนัธ์ 19 06 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 4,900  

วนัพธุ 06 กมุภาพนัธ์ 19 10 กมุภาพนัธ์ 19 20,900 5,900 เทศกาลตรุษจีน 

วนัเสาร์  09 กมุภาพนัธ์ 19 13 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 4,900  

วนัพธุ 13 กมุภาพนัธ์ 19 17 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 4,900 เทศกาลวนัวาเลนไทน ์

วนัเสาร์  16 กมุภาพนัธ์ 19 20 กมุภาพนัธ์ 19 19,900 4,900 เทศกาลวนัหยดุมาฆบูชา 

วนัพธุ 20 กมุภาพนัธ์ 19 24 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 4,900  

วนัเสาร์  23 กมุภาพนัธ์ 19 27 กมุภาพนัธ์ 19 18,900 4,900  

วนัพธุ 27 กมุภาพนัธ์ 19 03 มีนาคม 19 18,900 4,900  



 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – แดกหูรือพซูาน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุใน
ตัว๋เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + รถน าเท่ียว

ตามรายการ + สายการบินจ ากัดน ้าหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน)  และ
ถือขึน้เคร่ืองได้อกีท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม
กรมธรรม ์(ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุ
ต ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตัว๋เคร่ืองบินและค่าทวัร์ทีช่ าระแล้ว 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หน้าท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี 
ทางผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลี
เรียกเกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัอาจไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลาง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพกัเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และห้องพกัแบบ  3 ท่าน  (Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้องมีขนาด
กะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้ า มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ น ้ าด่ืมฟรีอยูใ่นห้องพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด ส่วนน ้ าแร่ยี่ห้อและมินิ
บาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ 
เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผลให้ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและห้องพกัในเมืองเต็ม  
ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถ่ิน เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน 
คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอลเ์ขา้
ไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่าน
อาจตอ้งช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหวา่งม้ืออาหาร กรุณารอจนกวา่ทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท่้านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสาย
การบินเรียกท่ีนั่งคืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกัน
ทดแทน ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่วา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดย
ลูกคา้จะไม่ยกเหตขุอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  



ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า
สัมภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้ าหนักเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ  ค่าภาษีการบริการ  3%  
ภาษีมูลค่าเพ่ิม  7%    

จดัเกบ็ 50,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เง่ือนไขใน
การจอง   

ปกตมิัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีท า

การจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส าคญั

ทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาล า  มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน 

โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 24 ชัว่โมง นบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ี
เหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หำกไม่ช ำระมดัจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่    
การช าระไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผู ้
จดัมีสิทธิยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมดัจ า 5,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนั
ฉตัรมงคล  วนัหยดุส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจ า 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมเีง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้ จัดทัวร์เส้นทำงเกำหล ีจะไม่มกีำรคืนเงินมดัจ ำหรือค่ำบริกำร
ท้ังหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหล ี   
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดั
อย่างใดอย่างหน่ึงเพ่ือท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ 
หลกัฐานการช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการส ารองทีน่ั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองทีน่ั่ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกลุ วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกลุในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได้       ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอนิตั๋วเดินทางทีเ่คาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  



ผูโ้ดยสารจ าเป็นตอ้งด าเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้

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

พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 

 

อุ่นใจเพิ่ม  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อ
ผูโ้ดยสารนั้นมีจ ากดั ดังนั้นจึงแนะน าให้ ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความ
คุม้ครองตามท่ีท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุ
ดงักล่าวข้ึนในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก 

เพ่ือความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทมีแพทย์แกเฉิก 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 200 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์

ฉุกเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์

ฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่ง
มวลชน – ความล่าช้าของสัมภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อ
บุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวา่งรักษาตวัในต่างประเทศ 



ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวติ รา่งกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั  เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งคา่เสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ี

จะประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนคา่ใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็น

วา่ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบติัหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่ าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า  เพราะสายการ

บินมีก าหนดการจ ากัดความรบัผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ 

ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคา้ตอ้งเขา้ใจวา่ โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทวัร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสมัภาระ

กระเป๋าเดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 
 


