
 

 

รหัสทัวร JNL1902030 
ทัวรเกาหล ีปูซาน เท่ียวดี กินหรู พักซุปเปอรเดอลักซ 5 วัน 3 คืน (KE) 
 
น่ังกระเชาลอยฟ�าขามทะเลฮัลลยอซูโด  น่ังรถไฟไตเขาอุทยานแหงชาติแทจอนแด 
วัดทะเลแฮดงยงกุงซา  หอคอยพูซาน สะพานกระจกแกว เซ็นเตอรพอยพูซาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรมการเดินทาง 
DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา กลางวัน ค่ํา 

1 
เจาหนาท่ีรอตอนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพ่ิมเติม  
(นัดหมายแตละคณะกอนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงลวงหนากอน
เคร่ืองออก)   

- - - 

ค่ํา หนาเคานเตอร สายการบิน ใกลประตูทางเขา  
พรอมกันที่ช้ัน 4 ผูโดยสารขา
ออก 

เช็คอินหมายเลข 
M 

Korean Air (KE) หมายเลข   6 

การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผานดานตรวจคนเขาประเทศ
เกาหลีเพ่ือการทองเที่ยว เปนอํานาจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศไทยหรือ
ประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ใหพํานักอยูใน
ประเทศกาหลีใตเพ่ือการทองเท่ียว ทางผูจัดไมมีอํานาจและไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได 
ท้ังน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ
เปล่ียนแปลงวันเดินทาง 
 
ขอแนะนํา 
 หากทานมีปญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา 
 หามนําผลไมและเน้ือสัตวทกุชนิดเขาประเทศเกาหลีใต หากพบจะตองเสียคาปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย (แนะนํา ตลอดท

ริปจะตองดูแลกระเป�ายกข้ึนลงหองดวยตัวทานเอง เพ่ือป�องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได)   
 กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภัยของสายการบิน 
 ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย  เชน เงิน อัญมณี  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลอง

ถายรูป อุปกรณวีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเปนเงินได  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง 
เก็บติดตัวเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไมมีการประกาศเรียกลูกคาข้ึนเคร่ือง ”  กรุณารอที่ประตูข้ึนเคร่ือง
อยางนอย 30 นาที กอนเวลาเคร่ืองออก 

 นําเส้ือแจ็คแก็ตติดตัวข้ึนเคร่ืองดวย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพ่ือการพักผอนที่อบอุน  
(สําหรับ มือใหม หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซน
เวลาของโลก แนะนํา :  นอนใหมากที่สุด หรือ ทานยาแกเมา เพราะมีมีฤทธิ์ทําใหนอนหลับ 
ไมด่ืมสุราหรือของมึนเมา และด่ืมน้ํามากๆ) 



 

 

 
DAY วันที่สอง  สนามบินนานาชาติคิมเฮ ประเทศเกาหลีใต – เมืองทงยอง 

เท่ียวเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลฮัลลยอซูโด  - เมอืงพูซาน เชา กลาง
วัน ค่ํา 

2 เวลาที่เกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ช่ัวโมง | เวลาบินประมาณ 5-5.30 
ช.ม. - x x 

ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยเท่ียวบิน KE662 สายการบิน Korean Air (KE)  
       (อาหารเชาหรือค่ํา ความบันเทิง ภาพยนตร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บน
เคร่ือง) 
เพ่ือใหรายการทองเที่ยวเปนไปตามกําหนดการ  ทางคณะทัวรจะออกเดินทางจากสนามบินหลัง
เวลาเคร่ืองลงประมาณ 1.30 ช่ัวโมง ทานท่ีติดสัมภาษณที่ดานตรวจคนเขาเมือง  หากทานผาน
เขาเมืองเรียบรอย ทานตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคา
เดินทางจากทางผูจัดได  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เชา         GIMHAE Landing  ถึงสนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน  หลังผานพิธีการ
ตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชรอรับทานไปยังจุดหมายปลายทางการทองเท่ียวของ
วันน้ี    เดินทางไปเที่ยวเขตอุทยานแหงชาติทางทะเลฮัลลยอซูโด HALLYEOSUDO อุทยาน
แหงน้ีประกอบไปดวยพ้ืนที่ชายฝم�งตอนใตของคาบสมุทรเกาหลีและเกาะเล็กเกาะนอยในทะเลใต
อีก 400 กวาเกาะ เรียงรายกันตองแตเกาะโกเจ (Geoje) เกาะทงยอง (Tongyeong) 
เกาะนัมแฮ (Namhae) ไปจนถึงเมืองยอซู (Yeosu) สถานท่ีคร้ังหน่ึงเคยจัดงาน Ocean 
Expo   



 

 

เดินทางขามสะพานทางทะเลท่ีเปน 1 สุดยอด มหาอภิโปรเจคยักษของโลก ตัวสะพานมีความ
ยาวกวา 8.2 กิโลเมตร  โดยสะพานแหงน้ีมีความนาสนใจเปนพิเศษ เพราะ เปนการรวมสะพาน 
2 รูปแบบ คือ สะพานสายเคเบิลขามท ะเล มีความยาว กวา 3.7 กิโลเมตร เช่ือมตอกับสะพาน
อุโมงคขามทะเลท่ียาวอีก  3.7 กิโลเมตร โดยขุดอุโมงคที่ความลึก 48 เมตรลงไป ถือเปนความ
มหัศจรรยช้ินหน่ึงของโลก เพราะดวยความฉลาดล้ําลึกของทีมวิศวกรและเคร่ืองมือทางวิศกร ทํา

ใหเกิดการยนเวลาการเดินทางในการทองเท่ียว ณ ท่ีน่ีกวาคร่ึงเวลาที่ตองใชโดยปกติ   ระหวาง
ทาง เราจะไดต่ืนตากับเกาะเล็กเกาะนอย วิวทะเลบนท่ีสูง   จนกระท่ังถึงเมืองทงยอง  
อาหารกลางวัน 
ล้ิมลองเมนู “ ชุดทงยองแซงซอนกุอี “  หรือ ชุดปลายางแฟช่ัน  หน่ึงในอาหารยอดฮิตชีวิตประ
วัน ชาวทงยองสวนใหญประกอบอาชีพชาวประมง จึงมีความถนัดในการปรุงอาหารเมนูน้ี  ปลา
ยางแฟช่ัน คือปลายางตามฤดูกาลท่ีจับหามาได  มีเคร่ืองเคียงกับขาวถวยเล็กตางๆ และซุปหน่ึง
ถวย ออกมาเสริฟพรอมขาวสวย ถือเปนเมนูท่ีชวยเพ่ิม DHA สวนประกอบที่ชวยในการพัฒนา

สมอง เร่ืองความจํา ชวยเร่ืองภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวและความดันโลหิตสูง ซ่ึงเปนที่รูกัน
โดยทั่วไป  



 

 

บาย    เมืองทงยอง เมืองของชาวประมงริมทะเล มีทาเรือสวยงามและประวัติศาสตรอัน
ยาวนาน หน่ึงในไฮไลทที่พลาดไมไดในทงยองคือ กระเชาลอยฟ�าฮัลลยอ (Hallyeo Viewing 
Ropeway) กระเชาชมวิวน้ีจะพาคุณชมวิวเปนระยะทางยาวที่สุดในประเทศ ความยาวถึง 
1,975 เมตร น่ังไดคันละ 8 คน ขอแนะนําใหมาเก็บภาพประทับใจของวิวทาเรือและชนบท
ทามกลางภูเขาสวยๆ  น่ังกระเชาสูจุดชมวิวบนยอดเขามิรึกซาน (Mireuksan)  เพ่ือใหทานได
สัมผัสความงามธรรมชาติที่สวยงามในมุมสูงมุมกวางของเมืองและอุทยานแหงชาติทางทะเล 
(Hallyeohaesang National Park)  ท่ีมีความงดงามราวกับเกาะสวรรค อุทยานแหงชาติน้ี
เปนที่อยูของสัตวมากมายและมีพืชพรรณกวา 1,100 ชนิด ที่น่ีมีนกท่ีใกลจะสูญพันธุอยางนก
แตวแลวนางฟ�า (Fairy Pitta) สีสันสดใสโลดโลนตามถ่ินที่อยูในธรรมชาติ  และยังเปนสถานที่
ท่ี ทานนายพล ลีซุนชิน หลงรักอีกดวย ทานเปนแมทัพเรือของเกาหลีในยุคราชวงศโซซอน ที่มี
ช่ือเสียงจากการนํากองทัพเรือเกาหลีเขาตอสูกับกองทัพเรือญ่ีปุ�น  ในการรุกรานเกาหลีของญี่ปุ�น 
(พ.ศ. 2135-2141) ลีซุนชินมีช่ือเสียงดวยการเอาชนะกองทัพญ่ีปุ�นในขณะที่ฝ�ายตนมีจํานวน
นอยกวามากได และการประดิษฐเรือรบเตา (กอบุคซอน) ซ่ึงเปนเรือรบหุมเกราะโลหะลําแรก
ของโลกอีกดวย คุณสามารถเดินทางจากเมืองมายังเกาะฮันซันโด (Hansando) ภายในบริเวณ
อุทยานโดยเรือเฟอรร่ี  (หมายเหตุ กรณี กระเชาปดปรับปรุง กระเชาปดเน่ืองจากสภาพอากาศ 
หรือ เหตุอ่ืนใดก็ตาม จะปรับเปล่ียนเปนกระเชา Songdo Cable Car ในเมืองพูซาน แทน 
โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนาและงดคืนเงินทุกกรณี) 
ไดเวลาสมควร   พาทานเดินทางกลับเขาตัวเมืองพูซาน 
เมืองทาที่ใหญที่สุดในประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 4 ลานคน และปูซานยังคงเปน
เมืองที่ใหญอันดับ 2 ของประเทศรองจาก โซล มีแมน้ํา 2 สาย คือ แมน้ํานักดง และ แมน้ําซู
หยอง และมีทะเลลอมรอบ 3 ดาน จึงเปนเมืองหนาดานในการติดตอการคาขายทั้งในอดีตและ

ปจจุบัน 
อาหารค่ํา    
ชุดหมูยางพระราชาเตาถานชุกบู หรือ ชาวเกาหลี เรียกวา “ ฮวังคาลบี “ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลี
ท่ีเล่ืองช่ือและรูจักกันดีท่ัวโลก มีรสชาติออกหวาน นุมและกลมกลอม นําเน้ือหมูสวนท่ีติดกับ
กระดูก (เช่ือวาเปนสวนที่เหมาะและอรอยท่ีสุด) เน้ือหมูจะถูกยางบนตะแกรงท่ีจะแนบกับเตา
ถานรอนขางใต ซ่ึงเปนสไตลแบบด้ังเดิมของชาวเกาหลีในอดีต  เม่ือสเต็กหมูสุกพอดี ใหนํามา



 

 

ตัดเปนช้ินพอดีคํา  และวางเน้ือยางบนใบผักกาดเขียวหรือ....และเติมเคร่ืองปรุงน้ําจ้ิมเตาเจ้ียว 
(เคร่ืองจ้ิมหมัก ท่ีชวยชูรสอยางดี) และ เคร่ืองเคียงอีกเล็กนอย นําหอทานแบบเม่ียงคําไทย  ตบ
ทายความอรอยตามแบบฉบับชาวเกาหลี ทานขาวสวยคูหุงพิเศษ กับเคร่ืองเคียงตางๆ ของ
รานอาหาร พรอมน้ําซุป  
  
หลังอาหารค่ํา   พาทานเดินทางเขาเช็คอิน โรงแรมที่พัก 3 คืน 5* ดาว Super Deluxe 
Class เกาหลี 
 
#Lotte Busan, Westin Haeundae Busan, Haeundae Grand Hotel หรือเทียบเทา 

DAY วันท่ีสาม  เมืองพูซาน – เมืองเคียงจู – เมืองพูซาน  เชา กลาง
วัน 

ค่ํา 

3  x x x 
อาหารเชา   รับประทานอาหารเชา แบบบุฟเฟ�  ที่ หองอาหารโรงแรม 



 

 

ออกเดินทางแตเชา  ไปเที่ยวชมเมืองมรดกโลกเคียงจู - เมืองหลวงเกาของคาบสมุทร อายุพันป
กวา เปรียบเสมือนบานหนาตางเปดใหเห็น ความรุงโรจนในอดีตของอาณาจักรชิลลา  เม่ือราว
พันปที่ผานมา ระหวาง 57 ปกอนคริสตศักราช ถึง ป ค.ศ. 935   ชวงน้ันราชอาณาจักรชิลลา มี
เคียงจูเปนเมืองหลวงและเปนศูนยกลางของยุคทองแหงวัฒนธรรม ปจจุบันก  จะพบที่ฝงพระศพ

กษัตริย พระเจดีย อนุเสาวรีย วัด ตลอดจน ซากอนุสรณทางประวัติศาสตรที่  กระจัดกระจายอยู
ท่ัวไปในเมืองและตามภูเขาที่ลอมรอบตัวเมือง  จึงไดรับสมญานามวา " พิพิธภัณฑที่ไรกําแพง "   
สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองคการยูเนสโก ข้ีนเขาโทฮัมซานเพ่ือ
นมัสการพระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิ " ซอกคูรัม กอตโต " ที่แกะสลักข้ึนจากหินแกรนิตขาวขนาดใหญ 
ประดิษฐานอยูในถ้ํา ณ ยอดเขาโทฮัมซาน ใชเวลาแกะสลักกวา 23 ป   โดยมีรูปหินพระในแบบ
ตาง ๆ แกะสลักบนฝาผนังกวา 38 องค ลอมรอบซอกคูรัมกอตโต เช่ือกันวาคอยปกป�อง
คุมครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวตางชาติ  ด่ืมน้ําแรเย็นช่ืนใจ 
 
สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองคการยูเนสโก  เดินทางสูทศิตะวันตก
ของเขาโทฮันซาน ท่ีต้ังของ “ วัดพุลคุกซา “ วัดใหญเกาแกและมีช่ือเสียงที่สุดของอาณาจักรชิล
ลาของคาบสมุทรเกาหลีในปจจุบัน สะทอนถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะในอาณาจักรชิลลา และ
ถือวาเปนสุดยอดของงานศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวัดทานจะพบสะพานหิน
ท่ีสรางตรงไปยังโบสกลาง เจดียช้ันยอดสองลักษณะ  พระพุทธรูปแกะสลักปรางตาง ๆ ถือแบบ
งานแกะสลักที่สะทอนถึงความฉลาดของผูคน 
 
อาหารกลางวัน 

ล้ิมลอง  เม่ียงหมูอาณาจักรชิลลา  หรือ ชาวเกาหลี เรียกวา “ ซัมพับ  Ssambap เม่ียงขาวหอ 
“  อีกเมนูฮิตของคนเที่ยวเมืองเคียงจู  เปนมื้ออาหารที่ไดสารอาหารครบโภชนาการ 5 หมู ดีตอ



 

 

สุขภาพ แถม คนทานจะไดสรางสรรคความอรอย อีก ทั้งประสบการณรวมกับเพ่ือนๆ และ 
ครอบครัว เพราะ คนทานตองนําผักสดวางเปนช้ันๆ เพ่ือ หอเน้ือสัตว ขาว เคร่ืองเคียง และ
เตาเจ้ียว เปนหน่ึงเดียวกอนรับประทานหน่ึงคํา แตละคําในการทาน จะไดรสชาติความอรอยที่
แตกตางกันไป   บนโตะจะประกอบไปดวยของทานประมาณ 15 ชนิด อีกทั้งขาว และ เคร่ืองด่ืม 
 

บาย เย่ียมชมพิพิธภัณฑแหงชาติเมืองเคียงจ ูเปนสถานที่ท่ีควรแกการไปเย่ียมชมอยางย่ิง 
เน่ืองจากเต็มไปดวยโบราณวัตถุตาง ๆ จากอาณาจักรชิลลา ไมวาจะเปนมงกุฎทองคําท่ีงด งาม 
เคร่ืองปم�นดินเผา รูปปم�นทําจากหินและโบราณวัตถุตาง ๆ ท่ีเก่ียวกับศาสนาพุทธ นอกจากน้ียัง
เปนสถานที่เก็บรักษาระฆังแหงพระเจาซงดกมหาราชผูยิ่งใหญ หรือที่เรียกวา "ระฆังเอมิลเล" 
นับเปนระฆังที่ใหญและมีเสียงดังกังวาลมากท่ีสุดใบหน่ึงในเอเชีย ระฆังน้ีทําจากทองสัมฤทธิ์
หนัก 19 ตัน และมีความสูง 11 ฟุต นาที    
ผานชมสุสานหลวงอาณาจักรชิลลา ท่ีต้ังอยูกระจายกวา 200 แหงในเคียงจู และ น่ังรถผานชม
หอดูดาวชมซงแด  จัดเปนหอดูดาวท่ีเกาแกที่สุดในโลกและยังปรากฎใหเห็นจนทุกวันน้ี มี
ลักษณะเปนรูปขวด สรางดวยหินในศตวรรษที่ 7 และเปนท่ีช่ืนชมของนักโบราณคดีทั่วโลก เช่ือ
กันวาทางเขาหอคอยคือหนาตางทรงส่ีเหล่ียม ซึ่งหันไปทางใตตรงกลาง หอคอยและตองใชบันได
พาด  
ไดเวลาสมควร   พาทานเดินทางกลับเขาตัวเมืองพูซาน 
พาทานรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเปนประเทศที่มีการ
ผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก  ท่ีศูนยโสมเกาหลี  ทุกซ่ึงใครใครท่ีไดมาเท่ียว
ก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเปนของฝากเพราะราคาท่ีถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ เชน ชวย
เสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดย
สวนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริม



 

 

ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง     
อาหารค่ํา    
ล้ิมลองเมนู Emperor Seafood เจามหาสมุทรซีฟู�ดจักรพรรดิแหงพูซาน  นักชิมทั้งหลายจะ
ไดล้ิมลองของเหลาผองเพ่ือนจากทองทะเลท่ีมากันแบบเกือบครบ  ไมวาจะเปน  กุง  ปู  
ปลาหมึก  หอยหลากหลายชนิด  อีกทั้ง !  หอยเป�าฮื้อสด   กุงยักษลอปเตอร  และไกตม พรอม
น้ําซุปสูตรพิเศษ  ท่ีนัดหมายกันมา รวมพบกันบนกะทะหมอไฟที่ออกแบบมาเปนพิเศษ  เพ่ือ
ความฟน  (แนะนําใหใชมือแกะรับประทานรวมกับเคร่ืองมือท่ีเตรียมให  จ้ิมกับน้ําจ้ิมเกาหลี )  
ทางรานอาหารยังมีเสริฟกับขาวถวยเล็กหลายอยางตามแบบฉบับเกาหลีใหไดล้ิมลองกัน   เปน
อีกหน่ึงเมนูที่ไมควรพลาดเม่ือมาเย่ียมเยือนเมืองพูซาน    
หลังอาหารค่ํา  พาเท่ียวสวนสาธารณะยองดูซาน ที่ต้ัง หอคอย พูซาน 
พาเท่ียวสวนสาธารณะยองดูซาน ช่ือ “ยงดูซาน (Yongdusan)” น้ัน มาจากลักษณะรูปรางของ
ภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซ่ึงหันหนาเขาสูฝم�งทะเล เพ่ือป�องกันและกําจัดศัตรูที่มาจากทะเล  

และท่ีต้ัง นักรบผูยิ่งใหญ - นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในชวง
ท่ีญี่ปุ�นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะดวยการใชเรือรบพิเศษที่เรียกวา โคบุกซอน หรือเรือเตา 
สัญลักษณของการมีอายุยืนยาว  หอระฆัง นาฬิกาดอกไม เปนตน ลุคใหม มาพรอมความเกไก 
ตองไปพิสูจนกัน #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใตถึง 118 ม. เหนือ
ระดับน้ําทะเล  (ฟรี !!! บัตรขึ้นลิฟทสูจุดชมวิว บนท่ีสูง แบบรอบทิศ 360 องศาของหอคอย)   
ไดเวลาสมควร   พาทานเดินทางกลับที่พัก โรงแรมที่พัก 3 คืน 5* ดาว Super Deluxe 
Class เกาหลี 
 
 
 
 



 

 

DAY วันท่ีส่ี  เมืองพูซาน  เชา กลาง
วัน 

ค่ํา 

4  x x x 
อาหารเชา   รับประทานอาหารเชา แบบบุฟเฟ�  ที่ หองอาหารโรงแรม 
เย่ียมชมงานนวัตกรรมวิจัยลาสุดของเกาหลีที่โดงดัง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  
เพ่ือชวยผูท่ีมีปญหาเร่ืองไขมันอุดตันในเสนเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอเส่ือม หรือ 
การไหลหมุนเวียนของเลือด  เปนตน กวาจะมาทําเปนน้ํามันสนสกัดได 1 แคปซูล ตองใชใบสน
เข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนําใหทุกทานเลือกซ้ือเปนของฝากสุขภาพเพ่ือตัวทานเองและ

คนที่ทานรักหรือคนท่ีทานเคารพ  เพราะเปนสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลช้ันนํา
ในเกาหลีแลววา ไมมีผลขางเคียง ที่ ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง  
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน (นักทองเที่ยวตางชาติบอกวา “ ซาโตริน่ี  “ หรือ “ มาซูปซู  “  ไป
พิสูจนกัน)  หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน ต้ังอยูบนเนินเขา สถานที่ทําใหเราเพลิดเพลินไปกับการ
ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแตละบานที่เกิดจากการรวมมือของ
ชาวบานทองถ่ินและความคิดสรางสรรคของนักศิลปะเกาหลีที่รวมกันปรับแตงหมูบานจนออกมา
สวยงาม ภายในรูปแบบโครงการท่ีเกิดจากเจาเมืองพูซาน (แตเดิมน้ันเปนถ่ินฐานของผูคนที่
อพยพข้ึนมาคร้ังสงครามเกาหลีซ่ึงภายหลังสงครามเกาหลี และเปนแหลงเส่ือมโทรมในอดีต) อีก
ท้ังยังมีจุดชมวิวท่ีเห็นน้ําทะเลกวางไกลสุดตา  (ตองเดินกันหนอยนะ) 
 
 



 

 

ขามสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เปนสะพานแหงแรกในเกาหลีที่ทอดขามทะเล ท่ี
เช่ือมโยงระหวางใจกลางเมืองสูชายหาดและศูนยประชุม มีความยาวกวา 7.4 ก.ม. โดยชวง
กลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกท้ังยังเปนสะพานขามทะเลท่ียาวท่ีสุดของประเทศ
เกาหลี ไดรับการออกแบบสรางเปนสะพานแขวน ใชเวลาถึง 4 ป ต้ังแตป 1994-2003  จึง
สรางเสร็จสมบูรณ ใชงบประมาณในการกอสรางถึง 7,899 ลานวอน สะพานควางอันเปน
สัญลักษณอีกอยางหน่ึงของเมืองปูซาน ท้ังบริเวณทองทะเลแหงน้ี ยังเปนจุดชมวิวของทาเรือ
ยอรช  เกาะช่ือดัง Oryukdo Island  ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli 
Beach เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค่ําคืนสะพาน
แหงน้ี สวางสไวไปดวยไฟ ท่ีแสนอบอุนและโรแมนติก   
อาหารกลางวัน 

ล้ิมลองเมนู  เปดโอริบลูโกกิ หรือ เน้ือเปดไฟ  โดยนําเน้ือเปดสไลดอยางดี เยาะหมักกับซอสถ่ัว
เหลืองเกาหลี นํามาผัดคลุกคลิกกับวัตถุดิบตางๆ อาทิเชน หัวหอม เห็ดเข็มทอง ใบกุยชาย บน
กระทะ จนไดเปนผัดเปดบลูโกกิ ใหนําเปด หอกับ เคร่ืองดอง หรือ ผักที่ชอบ รับประทานแบบ



 

 

สไตลเม่ียงคํา  ตบทายความอรอยเหาะ !! ดวย ขาวผัดสาหรายโอริเปด  เน้ือเปดมคุีณคาทาง
สารอาหารมากมาย  อีกทั้งเหมาะสําหรับผูท่ีมีรางกายออนแอ ทองผูก และมีอาการบวมน้ํา 
บาย วัดแหงทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " กอต้ังข้ึนในป 1376 โดยสรางอยูบนโขดหินริม
ทะเล มองเห็นน้ําทะเลสีฟ�าใสของทะเลใต มีบรรยากาศที่รมร่ืน ลมพัดสบายกายและใจ 
แวดลอมดวยธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาดที่แตงแตมโดยจิตรกรฝมือเอก ช่ือของวัด

หมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริยซ่ึงความเปนมาของวัดแหงน้ีก็ดูลึกลับนาพิศวงด่ังช่ือท่ีต้ังไว 
ในบริเวณวัดมีเจดียองคใหญซ่ึงมีผูคนแวะเวียนไปสักการะบูชาไมขาดสาย ทําบุญขอพรกับรูป
ปم�น 12 นักษัตร ผานซุมประตูมังกรทอง ผานอุโมงคเล็กๆ เขาไปก็จะพบกับทางเดินและบันได
หิน 108 ข้ันไปยังจุดชมวิวที่อยูดานบนเพ่ือด่ืมด่ํากับวิวทิวทัศนท่ีสวยงามจนลืมความเหน่ือย
เม่ือยลา ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปรางแปลกตาสุดแลวแตจินตนาการของผูมองและเกลียว
น้ําวนท่ีหมุนวนอยูเบ้ืองลางทําใหเกิดเปนภาพท่ีสวยงามนาประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดียสูง 
3 ช้ัน และสิงโต 4 ตัว เปนสัญลักษณของความสนุก ความโกรธ ความเศรา และความสุข  
ความงดงามขององคเจาแมกวนอิมที่วัดแฮดง ยงกุงซา และภายในวัดก็มีส่ิงศักด์ิสิทธ์ิใหไดกราบ
ไหวขอพรมากมาย เชน ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร่ํารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ 
ขอ..... 
คนรักผิวรักหนา ตองไมพลาด !!!  ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว ลวนใหความสําคัญกับ
เร่ืองผิวหนาคอนขางมาก ใหทานได ฟงคําแนะนําการดูแลผิวพรรณ จากผูชํานาญการ กลุม
บํารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care ที ่ศูนยผลิตภัณฑความงาม เคร่ืองสําอางเวชสําอาง  และใหทาน
ไดเลือกซ้ือคอสเมติกหลากย่ีหอคุณภาพท่ีไมมีจําหนายในทองตลาดทั่วไป 
แวะชายหาดแฮฮุนเด สถานที่ต้ังรูปปم�นเมอรเมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC 
(ดานนอก) ไปเที่ยวชายหาด Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเร่ิมบริเวณแหงน้ี มี
ช่ือเสียงวาเปนแหลง ท่ีต้ังของน้ําพุรอน และตอมากลายเปนแหลงพักผอนที่ไดรับความนิยมมาก
ในชวงฤดูรอน โดยเฉพาะในชวงวันหยุดยาว จะหนาแนนไปดวยผูคน และถึงแมวาในชวงที่
อากาศหนาวเย็น ผูคนก็ยังคงนิยมเดินเลนและเลนวาวทามกลางอากาศท่ีสดช่ืนของชายฝم�ง 
ลักษณะของชายหาดเปนหาดโคงเวายาว 2 ก.ม.  และน้ําไมลึกมากช่ือ Haseundae ไดมาจาก



 

 

นามปากกา Hae-un ของนาย  Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีที่หลงเสนหของ
ความงามบนเกาะน้ี และ ชมความงามของรูปปم�นเมอรเมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ 
APEC ท่ีใชในการประชุมสุดยอดผูนําเอเปก ป 2005  แวะถายรูปเกไกตามรอยพระเอก
นางเอกเกาหลี ท่ี  ทาเรือยอรช เบย 101 #TheBay101 ศูนยกีฬาทางน้ําทีท่ันสมัย อีกทั้งยังมี
คลับเฮาสและรานอาหาร รานบารเบียร อีกจุดน่ังชิว กินลม ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเย็น
และค่ําคืนท่ีเงาสะทอนของตึกระฟ�าเปดไฟสองสวางกระทบกับน้ําทะเลไดแสงสีสวย 
อาหารค่ํา    

สุดหรู !  อินเตอรพรีเม่ียมบุฟเฟ�ต The PARTY Premium Buffet แบบฉบับชาวไฮโซพูซาน 
บรรยากาศหรู มีอาหารใหเลือกละลานตามากกวา 100 ชนิด ใหเราอรอยไดไมอ้ัน  ในสไตลครัว
เปด ท้ังอาหารสไตลยุโรป  อาหารญ่ีปุ�น อาหารเกาหลี อาหารจีน อาหารของทะเล ไมวาจะเปน 
กุง หอย ปู ปลา ปลาหมึก หอยเป�าฮื้อ ของแปลกทางทะเล ท่ีขบวนพาเหรดมาใหทานชิมได
หลากรูปแบบเมนูอาหาร ทั้งผัด ทั้งสด ท้ังปم�ง ทั้งทอด ท้ังยาง สเต็กเน้ือ พิซซา ซูซิ ซาซิมิ 
พาสตา พิซซา อาหารคาวมากมาย  พรอมของหวาน เคก ผลไม ไอศกรีม ของหวาน ของอรอย
ประจําวัน เคร่ืองด่ืมไมมีแอลลกอฮอล ชา กาแฟ เปนตน  
ไดเวลาสมควร   พาทานเดินทางกลับที่พัก โรงแรมที่พัก 3 คืน 5* ดาว Super Deluxe 
Class เกาหลี 
 
DAY วันท่ีหา  เมืองพูซาน – สนามบินนานาชาติคิมเฮ – กรุงเทพฯ  เชา กลาง

วัน 
ค่ํา 

5  x x - 



 

 

อาหารเชา   รับประทานอาหารเชา แบบบุฟเฟ�  ที่ หองอาหารโรงแรม 

พาทานเท่ียว อุทยานแทจงแด ต้ังอยูที่เกาะยงโด บริเวณรอบอุทยานแหงน้ี มีลักษณะเปนภูเขา 
และหนาผาสูงชันติดทะเลซ่ึงอยูต่ําลงไป 150 เมตรซ่ึงเปนแหลงทองเที่ยวที่มีช่ือเสียงมากอีกแหง
หน่ึงในเมืองพูซาน  อิสระใหทานชมวิวทิวทัศนของรอบอุทยานที่รายลอมไปดวยตนไม ดอกไม 
นับไมถวน และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหนาผาสูงชัน พรอมสวนสาธารณะที่
หนาแนนไปดวยตนไมสีเขียว และส่ิงสันทนาการตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนสระวายน้ําที่
สามารถมองเห็นทะเล, รานคาขายของขบเค้ียว และรานขายของที่ระลึกทิวทัศนรอบ ๆ จะ
มองเห็นหินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม  (ฟรี !!! บัตรน่ังรถ Danubi Tram ไปกลับข้ึนลง
อุทยานแหงน้ี หากสถานท่ีปดใหบริการน้ี ดวยสาเหตุใดๆ ทานอาจจะตองเดินข้ึนลงไปกลับ) 
เท่ียวสวนพระอาทิตยข้ึนแหงโอลุกโด Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศนทอง
ทะเล ซึ่งมีทางเดินเปน Skywalk สูงถึง 35 เมตร ท่ีมีลักษณะเหมือนกีบมา พ้ืนเปนกระจก
สามารถมองเห็นดานลางได มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทําใหโครงสรางปลอดภัย สราง
ข้ึนมาภายใตรูปแบบ “ เดินไปทั่วทองฟ�า ”  สวนสาธารณะแหงน้ี ถูกสรางข้ึน เม่ือวันที่ 12 
กันยายน 2012 ซ่ึงถือเปนจุดแบงระหวางทะเลตะวันออกและภาคใต 
อาหารกลางวัน 

ล้ิมลอง เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสมหอยเป�าฮื้อ รานดัง 50 ป อาหารวังในสมัยกอน เช่ือกันวา
บํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน  เปนเมนูอาหารวังต้ังแตสมัยราชวงศ



 

 

โซซอน โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับใน
การตุนเพ่ือใหรสชาติกลมกลอม เน้ือไกนุมและยอย  เสริฟพรอมเคร่ืองเคียงคูโตะ  
บาย  แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานท่ีเราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพ้ืนเมืองของชาวพูซานด้ังเดิม 
ซ่ึงเปนที่รูจักต้ังแตสมัยสงครามเกาหลี 1950 เปนตนมา  ตลอดแนวทาเรือประมาณ 1 กม. จาก
ศาลากลางเมืองพูซาน เปนแหลงรวมขายสงปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมาย
นํามาประมูลกันในยามเชามืด และชวงสายยังสามารถซ้ือในราคาปลีกที่คอนขางถูก       
ล้ิมลองอาหารวางเกาหลี และ ชอปปم�งสินคาท่ีนัมโพดอง  หรือ เซ็นเตอรพอยพูซาน มีขนมดัง 
Hotteok อีกท้ังยังเปนที่ต้ังของ BIFF สแควร (Busan International Film Festival)  ที่น่ี
เปรียบเสมือนยานเมียงดองที่กรุงโซล เพราะเปนแหลงชอปปم�งสินคาในใจกลางเมืองปูซาน ยัง
เปนที่ต้ังสถานท่ีต้ังโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ ยังเปนสถานที่ดาราฮอลีวูดเกาหลีที่
ไดรับรางวัลในแตละปไดประทับรอยมือไวเปนท่ีระลึกมีประติมากรรมทองแดงต้ังอยูโดยท่ัวไป 
เปนจุดที่นักทองเที่ยวควรคาแกการมาเย่ียมชม    
แวะซ้ือของฝากติดไมติดมือที่ศูนยรวมของพ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน)  กอนอําลาเกาหลี สาหราย
หลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนมอรอยตางๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมาเจจูโด  ขนมโสม 
ชาโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบโปโร (ป�อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มามาเกาหลี) ของใชในบาน 
ลูกบอลซักผา  เคร่ืองใชไฟฟ�า ของที่ระลึก เปนตน  
 
ค่ํา  ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยเท่ียวบิน KE661 สายการบิน Korean Air (KE)  
       (อาหารเชาหรือค่ํา ความบันเทิง ภาพยนตร และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บน
เคร่ือง) 
ค่ําค่ํา.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 
รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบิน
และตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได  โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขา
เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไมถูกตอง 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการ เปนตน 
ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการสถานท่ีตางๆ และจากการทองเที่ยวเกาหลี  
www.visitkorea.co.kr  
และการทองเที่ยวพูซาน www.bto.or.kr  ภาพทั้งหมดท่ีแสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ 
 



 

 

Price & Conditions  
ราคาน้ีเปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทาน้ัน (นักทองเที่ยว
ตางประเทศ โปรดเช็ค)  
โปรแกรม LUXURY BUSAN เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม 

(บาท) 44,900 

เดินทาง กันยายน-
พฤศจิกายน19 

สายการ
บิน 

KOREAN AIR 
(KE)  กรุปคณะ 10-20 ทานตอ

คณะ 
  
 เดินทางข้ันต่ําปกติ 10  ทานผูใหญ (มีไกดดูแลตลอดการทองเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี 10-14 ทาน

เดินทาง ไมมีหัวหนาทัวร ยกเวน มีผูเดินทาง 15 ทานข้ึนไป มีหัวหนาทัวรเดินทางไปกลับพรอม
คณะ)  ที่น่ังจํากัด จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว 

 หากต่ํากวากําหนด อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเดินทาง
ทุกทานยินดีท่ีจะชําระคาบริการเพ่ิมเพ่ือใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการ
เดินทางตามความประสงค 

 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสาย
การบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 07/04/19 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได  โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา 

เด็ก 2-7 ป :  หองพัก = ผูใหญ 2 + เด็ก 1 ไมมีเตียง |  เด็ก 8-12 ป  หองครอบครัว 
ทารก หมายถึง ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวา 24 เดือน ณ วันท่ีเดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณา
ติดตอเพ่ือขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ  โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญ
สองคนเทาน้ัน และหามมิใหนํารถเข็นเด็ก หรือที่น่ังสําหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จํานวนเด็กทารกตอ
เที่ยวบินถูกจํากัดไวเพ่ือความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไป
กับทาน  สวนผูจัด เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง 
ผูทุพลภาพ/มีปญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป�วย ขอใหแจงผูจัดกอนซ้ือทัวร เพ่ือเช็คกับทาง
สายการบินและผูใหบริการ  เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ ข้ึนเคร่ืองบินได  
เขนน้ํายา เข็มฉีดยา เคร่ืองใชแบตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ขอใหแจงผูจัดกอนซ้ือทัวร  เพ่ือเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ   โดยท่ัวไป 
-อายุครรภไมถึง 27 สัปดาห : ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของ
สายการบิน เม่ือทําการเช็คอินเพ่ือแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภในชวงสัปดาหท่ี 28 สัปดาห ถึง 34 สัปดาห : แสดงใบรับรองแพทย  ยืนยันสัปดาหท่ี



 

 

ต้ังครรภและกํากับวันที่ไมเกินสามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกท่ีกําหนดหรือเที่ยวบินขาเขาที่
กําหนด  และตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เม่ือทํา
การเช็คอินเพ่ือแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภต้ังแตสัปดาหที่ 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบริการ 
ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  5-7 วัน  
ขอมูลสําหรับผูเดินทาง 
1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตองมีหนาวางสําหรับประทับตรา
อยางนอย 2 หนาเต็ม) เพ่ือย่ืน ณ ดานตรวจคนเขาเมือง   เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดาน
ตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของทาน 
3. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอรต (2) ใบประจําตัวคน
ตางดาว (3) ใบสําคัญถ่ินที่อยู (4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) (5)รูปถายสี 2 น้ิวทานละ1รูป   

 ผูจัดจะเปนผูดําเนินการย่ืนวีซาใหทาน โดยทานจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือ
เดินทางตางดาวผูเปนเจาของหนังสือเดินทางจะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ย่ืนวีซา) สิทธ์ิการออกวีซาข้ึนอยูกับสถานทูตเทาน้ัน 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล คํานําหนาช่ือ 
เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเคร่ืองบิน ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือ
เดินทาง (พรอมทั้งหนาเปล่ียนช่ือนามสกุล ถามี) ใหกับทางผูจัด 
 
Departure  กันยายน 2019 (ท่ีน่ังจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง 
อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/
ทาน
(บาท) 

หอง
เด่ียว+ หมายเหตุ 

วันอังคาร 0
3 

กันยาย
น 

1
9 07 กันยาย

น 
1
9 

44,90
0 

13,90
0  

วันอังคาร 10 กันยาย
น 

1
9 14 กันยาย

น 
1
9 

44,90
0 

13,90
0  

วันอังคาร 17 กันยาย
น 

1
9 21 กันยาย

น 
1
9 

44,90
0 

13,90
0  

วันอังคาร 2
4 

กันยาย
น 

1
9 28 กันยาย

น 
1
9 

44,90
0 

13,90
0  



 

 

 
Departure ตุลาคม 2019 (ท่ีน่ังจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจ
ตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/
ทาน
(บาท) 

หอง
เด่ียว+ หมายเหตุ 

วันอังคาร 01 ตุลาคม 1
9 05 ตุลาคม 1

9 
47,90
0 

16,90
0  

วันอังคาร 0
8 ตุลาคม  1

9 12 ตุลาคม  1
9 

47,90
0 

16,90
0  

วันอังคาร 15 ตุลาคม 1
9 19 ตุลาคม 1

9 
47,90
0 

16,90
0  

วันอังคาร 2
2 ตุลาคม  1

9 26 ตุลาคม 1
9 

47,90
0 

16,90
0  

วันอังคาร 2
9 ตุลาคม  1

9 02 พฤศจิก
ายน 

1
9 

47,90
0 

16,90
0  

 
Departure พฤศจิกายน 2019 (ท่ีน่ังจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง 
อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/
ทาน
(บาท) 

หอง
เด่ียว+ หมายเหตุ 

วันอังคาร 05 พฤศจิก
ายน 

1
9 09 พฤศจิก

ายน 
1
9 

45,90
0 

14,90
0  

วันอังคาร 12 พฤศจิก
ายน 

1
9 16 พฤศจิก

ายน 
1
9 

45,90
0 

14,90
0  

วันอังคาร 19 พฤศจิก
ายน 

1
9 23 พฤศจิก

ายน 
1
9 

45,90
0 

14,90
0  

วันอังคาร 2
6 

พฤศจิก
ายน 

1
9 30 พฤศจิก

ายน 
1
9 

45,90
0 

14,90
0  

 
ประกันภัยการเดินทางตางประเทศ พลัส  Global Travel Insurance Plus (GTIP) 



 

 

ความคุมครอง / Coverage 

จํานวนเงินความคุมครอง 
Sum Insured 
เดินทางในเอเชีย / ASIA 
PLUS 
Basic (หนวย: บาท / 
Baht) 

1. การประกันภัยอุบัติเหตุสวนบุคคล อ.บ.1* / Personal 
Accident Benefit 1,000,000 
2. คารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุและสุขภาพ / Medical 
Expenses 2,000,000 
   2.1 การรักษาพยาบาลตอเน่ืองในประเทศไทย** /Follow-up 
treatment in Thailand 50,000 
   2.2 การรับรักษาพยาบาลคร่ังแรกในประเทศไทย*** /Medical 
treatment in Thailand 100,000 
3. การเคล่ือนยายฉุกเฉินและการสงศพกลับประเทศ /Evacuation 
and Repatriation 2,000,000 
4. การบริการความชวยเหลือทางการแพทยฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance 
4.1 การเย่ียมผูเอาประกันภัยในตางประเทศ / Compassionate 
visit X 
   4.2 การสงตัวผูเยาวกลับประเทศ / Return of miner X 
   4.3 การคนหา การชวยชีวิต และการกูภัย /Search, rescue 
and recovery 250,000 
หมายเหตุ / Note Remarks 
*อ.บ.1 หมายถึงการเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจาก
อุบัติเหตุ / Loss of life, Dismemberment, Loss of sight or total Permanent 
Disability 
**ขอ 2.1,***ขอ2.2 บริษัทจะจายคาใชจายสําหรับการรักษาพยาบาลที่ไดเกิดข้ึนในระยะเวลา 7 
วันแรกนับจากเดินทางกลับถึงประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such 
costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 



 

 

 

อัตรา
คาบริกา
รรวม   

ต๋ัวเคร่ืองบินและคาทัวรที่ชําระแลว 
ต๋ัวเคร่ืองบิน ไปกลับแบบหมูคณะ ไมสามารถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไป
หรือกลับ 

เปล่ียนวันเดินทางไป
หรือกลับ 

เปล่ียนช่ือผู
เดินทาง 

อัพเกรด
ท่ีน่ัง 

คืนคาบัตร
โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไมมีระบบ คืนเงินบางสวน    หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการ
ออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลี จากเจาหนาท่ีแรงงานไทยหรือเจาหนาที่
ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองท่ีประเทศเกาหลี ทางผูจัด
และทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผูโดยสารอาจจะตอง
รับผิดชอบคาปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยใน
เที่ยวบินถัดไปที่มีท่ีน่ังวางหรือตามวันเดินทางของต๋ัวเคร่ืองบิน  ท้ังน้ีแลวแตทางเจาหนาที่
ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
โรงแรมท่ีพักท่ีระบุในรายการทัวร อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษ 
(โรงแรมท่ีพักไมไดอยูในใจกลางเมือง) ปกติผูจัดจะแจงใหทราบกอนการเดินทางอยาง
นอยประมาณ  3-5 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน  รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน และ
อาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน หองพักเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 
เตียง) หองคู (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญมาตราฐาน 1 
เตียง)  และหองพักแบบ  3 ทาน (หองครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ+1เตียง
เล็ก) หองพักอาจจะไมติดกัน หองมีขนาดกะทัดรัด มหีรือไมมีอางอาบน้ํา มีส่ิงอํานวย
ความสะดวกครบ น้ําด่ืมฟรีอยูในหองพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรีสอรท 
อาจไมมีบริการน้ี)   สวนน้ําแรย่ีหอและมินิบารในโรงแรมราคาจะสูงกวาปกติ  อาจมี
บริการกาตมน้ํา+ชากาแฟฟรี ชวงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 
เชน Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เปนตน เปนผลให
ราคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหองพักในเมืองเต็ม  ผูจัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตาม
ความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร  โดยปกติทางผูจัดจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือวัวเพ่ือสวนรวม จะ
บริการเปนหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยสวนมากอาหารทัวรมักจะเปนอาหาร
ทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไมออกรสจัด แบบอาหารทองถ่ิน เชน หมูยางเกาหลี 
ไกตุนโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะ
เปนการทานแบบแบงปน คือ 1 ชุดตอ 4 ทาน และมีเคร่ืองเคียงแบบตางๆ พรอมขาว
สวย     การนําเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลและไมแอลกอฮอลเขาไปในรานอาหาร 
ทางรานอาจจะเก็บคาบริการ หรือ คาเปดขวดเสมอ      สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดาน



 

 

อาหารหรือศาสนา ทานอาจตองชําระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารสวนตัวไป ระหวางม้ือ
อาหาร กรุณารอจนกวาทางรานอาหารเสิรฟอาหารสําหรับกรุปใหเรียบรอยกอน จึงจะ
ทําอาหารพิเศษเสิรฟใหทานไดในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม ข้ึนอยูกับสถานการณ   เชน เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแตละสาย
การบิน  การจารจรบนทองถนน  วันเวลาเปดปดของรานอาหาร  หรือดวยสาเหตุตางๆ  
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง 
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได   เชน มีลูกคากลุม
ใหญยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสายการบิน 
ฯลฯ ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน ขอให
ลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดังกลาวถือเปนเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นวาผูจัดไดพยายาม
อยางสุดความสามารถ  โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอน้ีมาเปนขอเรียกรองใดๆ กับผูจัด  หาก
ลูกคาประสงครับเงินคืน ทางผูจัดยินดีคืนเงิน 

ราคา
คาบริก
ารไม
รวม  
 

คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องด่ืมที่ส่ังเพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชอง
พิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด  คาสัมภาระท่ีเกินช้ินหรือน้ําหนักเกินสายการบิน
กําหนด  คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ  
จัดเก็บ 50,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( คาบริการของ คนขับรถ+ไกด )  
*** หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน *** 

เง่ือนไข
ในการ
จอง   

ปกติมัดจําทานละ 10,000 บาทตอทาน  โดยตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับ
จากวันท่ีทําการจองและสงใบเรียกเก็บเงิน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วันกอนเดินทาง  
ชวงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วัน
แรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือน
ธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาลํา  มัดจําทานละ 20,000 บาทตอทาน โดยตอง
ดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจองและสงใบเรียกเก็บเงิน  และ 
ชําระสวนท่ีเหลือกอนวันเดินทางอยางนอย  35 วันลวงหนา  หากไมชําระมัดจําตาม
กําหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู   การชําระไมครบ ทางผูจัดถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใด
ใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตาม
เง่ือนไขการยกเลิก 

การ
ยกเลิก
การจอง  

1) การยกเลิกการจองน้ัน จะตองแฟกซหรืออีเมลแจงยกเลิกการจองลวงหนาอยาง
นอย  30 วันทําการ กอนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจํา 10,000 บาท  ยกเวนชวง
เทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วัน



 

 

 แรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือน
ธันวาคม)  จะยึดเงินมัดจํา 20,000 บาท      

2)  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บคาใชจาย 15,000  ยกเวนชวงเทศกาล 
High Season  20,000 - 30,000 บาท   

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

4)  ยกเลิกกอนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%   
(ราคาทัวรเปนการซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผูจัดทัวรเสนทาง
เกาหลี จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการท้ังหมดไมวากรณีใดใด) โดยเฉพาะชวง
เทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลทองเที่ยวของเกาหลี    
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมีช่ือในเอกสารการจอง จะตองอีเมลล หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสาร
การขอรับเงินคืนทีทํ่าการของผูจัดอยางใดอยางหน่ึงเพ่ือทําเร่ืองขอรับเงินคาบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ
เงินคาบริการตางๆ  และหนาสมุดบัญชีธนาคารท่ีตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน 

สายการบินและต๋ัวเคร่ืองบิน 
ในการสํารองที่น่ังและการใสช่ือในระบบสํารองที่น่ัง  ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง ( 
Passport ) ท่ีชัดเจน หรือ สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ (ภาษาอังกฤษ) เชน คํา
นําหนาช่ือ ช่ือและนามสกุล วันเดือนปเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นตช่ือและเขียน
ยืนยันรับรองเอกสารเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด )  หากไมมีการสงขอมูลท้ังหมดในพาสปรอต
เปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด และเกิดการออกช่ือนามสกุลในต๋ัวหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจ
มีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และสายการบินไมมีระบบ
เสียคาใชจายเพ่ือแกไขตัวสะกดคํานําหนาช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผูเดินทาง 
หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ   
กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาการเดินทางได      
ท้ังน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวัน
เดินทาง 
ต๋ัวสายการบินไมสามารถระบุที่น่ัง ซ้ือแบบใชวิธี RANDOM คือสุมเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   
การจัดที่น่ังบนเคร่ืองบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน    
การเช็คอินต๋ัวเดินทางท่ีเคาเตอรสายการบิน  เง่ือนไข 
 เคานเตอรเช็คอินจะเปดใหบริการกอนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ช่ัวโมง เคานเตอร จะปด

ใหบริการกอนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโดยสารจําเปนตองดําเนินการใหเรียบรอยภายใน



 

 

ระยะเวลาท่ีไดระบุไว ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง 
โดยไมมีการคืนเงินคา โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว  

 ไมแสดงตนหรือยืนยันความเปนตัวทานตอพนักงานของสายการบิน 
 ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง (เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวา

เปนเอกสารที่ไมถูกตอง)  
 สําหรับทานตองมตีราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ (วีซา) ซ่ึงจําเปนตอการเดินทาง

ไปยังสถานที่ตางๆ   หรือ  เอกสารการเจงเขาแจงออก   หรือ  เอกสารดานการทํางาน Work 
Permit 

 กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน หรือกอใหเกิดความวุนวาย ณ เคานเตอรของ
สายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหนวยงานอ่ืนไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการ

ท่ีเปนอันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวาไม
เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย หรือเง่ือนไขทางการแพทยของทานอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอ่ืน 

 
 
 
 



 

 

ขอตกลงและเง่ือนไขการเดินทางทองเท่ียวกับเรา 
 จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไม

สามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชต๋ัวเคร่ืองบินและที่พักในราคาพิเศษ  
หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยก
ทองเที่ยวเอง 200 USDตอทาน  (กอนซื้อทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพ่ือทางผูจัด
จะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดตอธุรกิจหรือ
ทองเที่ยวอิสระ ทําหลังจากที่รายการเสร็จส้ินในแตละวันแลว ไมเปนเหตุที่ทางผูจัด จะตัดการ
ใหบริการทานแตอยางใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมขายใหแกทานท่ีตองใชรถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอยาง หรือ 
ทองออนหรือทองแกมาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ป หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ หรือ นักบวช 
(กอนซ้ือทัวร จะตองแจง เพ่ือหาขอตกลงรวมกัน เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสราง
ความสุขแกคณะผูเดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพ่ือไปทํางาน 
หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการทองเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดังน้ี รายการ
ทองเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวรในแตละวันที่ไดจัดเตรียมไว (ท้ังชวงนําเสนอ ชวงสรุป 
และชวงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตาม
รายการสรุปใหตรงมากท่ีสุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดกับชีวิต รางกาย การเจ็บป�วย การถูกทําราย 
ความตาย อุบัติเหตุตางๆ  สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เก่ียวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง 
การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของเที่ยวบิน 
การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือ
เหตุผลทางดานความปลอดภัย เปนตน  โดยจะปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอจํากัดความรับผิดชอบ
ของแตละสายการบิน )  บริษัทขนสง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หนวยงานที่ใหบริการ  ท่ีจะ
สงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเท่ียวทัวรบางรายการหรือท้ังหมด  ผูเดินทางไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน ท้ังคาเสียเวลา  คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสึก และคาใชจายท่ีบริษัทจายไปแลว เปนตน   ขอใหทราบวา  ผูจัดจะดําเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน  

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธ์ิในการใหคําสัญญาใดๆ ท้ังส้ินแทนผูจัด  



 

 

นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับ  
 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระคา

ทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง กรมแรงงาน  การกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางม้ือ ไมเที่ยวบางรายการ 
เปนตน 

 ขอความรวมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศที่ทานได
เดินทางมา เดินทางไปสู หรือเดินทางผาน  เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนท่ีอาจกอใหเกิดอันตราย
ตอผูเดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ (ตัวแทน) หรือไม
ปฏิบัติตามคําช้ีแจงของเจาหนาที่ (ตัวแทน) ทางผูจัดอาจใชมาตรการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป�องกัน
ไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป ซ่ึงรวมไปถึงการยับย้ัง และปฏิเสธใหบริการ 

 การชอปปم�งการเลือกซ้ือของนักทองเท่ียว เปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยว
ประเทศเกาหลีใต ซ่ึงเปนแหลงชอปปم�งที่คนไทยช่ืนชอบ   โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพา
ไปชอปปم�งยังสถานที่ตางๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอยางเปนเร่ืองการตัดสินใจสวนตัวเสมอ  และ 
ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบทุกการซ้ือของทาน 

 กระเป�าลูกคาตองยอมรับในความเส่ียงของกระเป�าทุกใบของตัวเอง (ทานสามารถเลือกซ้ือประกัน
เพ่ิม เก่ียวกับสัมภาระกระเป�า เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอ
สัมภาระ)  ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย ลาชา อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ 
ทั้งส้ิน  ซ่ึงลูกคาตองเขาใจวา โดยปกติทุกฝ�าย เชน คนขับรถ  มัคคุเทศก หรือ หัวหนา
ทัวร  ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเร่ืองสัมภาระกระเป�าเดินทางลูกคา ผูรวมเดินทางตก
ลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอพิพาท ใหถือคํา
ตัดสินของผูจัดเปนที่ส้ินสุด 

 


