
 

 

รหัสทัวร JNL1902455 
ทัวรเกาหลี คัลเลอรฟูล ปูซาน 5 วัน 3 คืน (BG) 
ชวนคุณเที่ยว...ใหสุดจี๊ด...กับ 2 เมืองสีสันตะวันออก ของชาวเกาหล ี
ชวงฤดูใบไมรวง เวลาความสุขโรแมนติก 
มหานครแดกู สาวงาม แฟช่ัน ของกิน 
เมืองทาอันดับหน่ึง มหานครพูซาน   หมูบานซาโตรีน่ีเกาหลี   
  

 
 
 

ชวนคุณเท่ียว...ใหสุดจี๊ด...กับ 2 เมืองสีสันตะวันออก ของชาวเกาหลี  
 ชวงฤดูใบไมรวง เวลาความสุขโรแมนติก 
 มหานครแดก ูสาวงาม แฟชั่น ของกิน   

  เมืองทาอันดับหนึ่ง มหานครพูซาน  หมูบานซาโตรีนี่เกาหลี   
 
 
 
 
     
  



 

 

โปรแกรม COLORFUL Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน  พิเศษ 
(บาท) 16,900 

เดินทาง ตุลาคม-
พฤศจิกายน19 

สายการ
บิน 

BUDGET 
AIRLINE  กรุปคณะ 25-30 ทาน

ตอคณะ 
ที่พัก ระดับ 3 ดาวเกาหลี  จัดหองพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรือ #พูซาน หรือ เมืองอ่ืนใน

จังหวัดเคียงบุก หรือ เคียงนัม 
รถโคช บริการดวยรถซึ่งมขีนาดของรถจะเปนไปตามจํานวนของผูโดยสาร ปกตกิ 25 หรือ 

30 หรือ 40 หรือ 45 ที่น่ัง   

อาหาร 
อาหารเชา@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและคํ่า@หองอาหารทองถิ่น 6 มื้อ  เมนู
จัดหลากหลายไมซํ้ากัน #บารบีคิวไฟบลูโกกิ  
#หมูยางคาลบี #หมูแปดสี #ไกตุนโสม #หมอไฟซีฟู�ดทะเลสไตลพูซาน #เมนูไก
จิมทัค ฟรี ! นํ้าแรดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 

 
วันแรก 
วันที่
สอง  
(-.L.D)   

สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ | สนามบินนานาชาติแดกู ประเทศเกาหลีใต – เมือง
สีสันแดกู  – ชมความงามของภูเขาพัลกงซานที่สวยสุดของแดกู  (ฟรี ! บัตรกระเชา
เคเบิลคารขึ้นจุดชมวิว)  - องคพระพุทธรูปยัคซายอแรแดพูล (โรคภัยไขเจ็บ)  และ
ความเชื่อเรื่องคําอธิษฐานกับไขนกฟนิกซ 3 ลูก ณ วัดดองฮวาซา – อลังกาตลาดโซ
มุน – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ�สุดเก...คิมควางซอกสตรีท 

วันที่
สาม 
(B.-.D) 

เมืองสีสันแดกู – พาเดินยานเกา กับ ถนนสายสําคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และ ชม
ภายนอกของโบสถโปรแตสแตนตแหงแรกในแดกู –ยานนาชอปดงซองโนะ – ชมวิว
เมืองแดกูแบบ 360 องศา บนที่สูงหอคอย 83 – มหานครพูซาน เมืองทาอันดับหน่ึง 
- ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด บริเวณชายหาดซงโด -  ถายรูปคู
หอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน 

วันที่สี ่
(B.L.D) 

เมืองพูซาน – ศูนยฮอกเก็ตนามู – ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – หมูบานวัฒนธรรมคัม
ชอน ชอน (ถูกขนานนามวา หมูบานมาชูปชู ซานโตรีน่ีคัมชอน) – สะพานแขวนเพชรค
วังอัน – ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง - วัดแหงทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา "  วัด
ที่อ่ิมทั้งบุญอ่ิมทั้งใจและธรรชาติของชายทะเลที่สวยงาม - ชายหาดแฮฮุนเด รูปปم�น
เมอรเมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ – The Bay 101 – แวะตลาดปลาชากาล
ชิ – ยานนัมโพดอง ที่ต้ังของ BIFF สแควร 

วันที่หา 
(B.L) 

เมืองพูซาน – ศูนยโสมเกาหลี  – ศูนยรวมของพื้นเมือง – เมืองแดกู – ดิวตรีฟ้รี – คา
แฟ�สุดชิก บนเสนทางรถไฟสายเกา สถานที่ถายซีรียละคร “ Oh My Venus “ - 
สนามบินนานาชาติแดกู – กรุงเทพฯ                                                                              



 

 

Itinerary   

โปรแกรม COLORFUL Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน  พิเศษ 
(บาท) 16,900 

เดินทาง ตุลาคม-
พฤศจิกายน19 

สายการ
บิน 

BUDGET 
AIRLINE กรุปคณะ 25-30 ทาน

ตอคณะ 
โปรแกรมทองเที่ยว ชวนคุณเที่ยว...ใหสุดจี๊ด...กับ 2 เมืองสีสันตะวันออกของชาวเกาหลี -  
มหานครแดกู สาวงาม แฟชั่น ของกิน  – ชมความงามของภูเขาพัลกงซานที่สวยสุดของแดกู  
(ฟรี ! บัตรกระเชาเคเบิลคารขึ้นจุดชมวิว)  - องคพระพุทธรูปยัคซายอแรแดพูล (โรคภัยไขเจ็บ)  
และความเชื่อเร่ืองคําอธิษฐานกับไขนกฟนิกซ 3 ลูก ณ วัดดองฮวาซา – อลังการตลาดโซมุน – 
ถนนเสียงเพลงและคาเฟ�สุดเก...คิมควางซอกสตรีท – คาแฟ�สุดชิก บนเสนทางรถไฟสายเกา - 
พาเดินยานเกา กับ ถนนสายสําคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และ ชมภายนอกของโบสถโปรแตส
แตนตแหงแรกในแดกู –ยานนาชอปดงซองโนะ – ชมวิวเมืองแดกูแบบ 360 องศา บนที่สูง
หอคอย 83  - มหานครพูซาน เมืองทาอันดับหน่ึง - ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่
ยาวที่สุด บริเวณชายหาดซงโด -  ถายรูปคูหอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน - ศูนยฮ
อกเก็ตนามู – ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน ชอน (ถูกขนานนามวา 
หมูบานมาชูปชู ซานโตรีน่ีคัมชอน) – สะพานแขวนเพชรควังอัน – ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง - 
วัดแหงทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา "  วัดที่อ่ิมทั้งบุญอ่ิมทั้งใจและธรรชาติของชายทะเลที่
สวยงาม - ชายหาดแฮฮุนเด รูปปم�นเมอรเมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ – The Bay 101 
– แวะตลาดปลาชากาลชิ – ยานนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร 

Autumn Sale! ชวงฤดูใบไมรวง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไมเปลี่ยนสีเปนสีแดงเพลิงหรือ
เหลืองทอง* 

*การเปลี่ยนสีของใบไมในฤดูใบไมรวง เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ตามชวงเวลาไมกี่
สัปดาหในฤดูใบไมรวง  

 
สายการบิน BKK-TAE เวลาออก เวลาถึง TAE-BKK เวลาออก เวลาถึง 
T-WAY TW106 0155 0915 TW105 2125 0055+1 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 
JEJU 

AIR(7C) 7C2252 0215 0915 7C2251 2130 0105+1 
ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบนิตามที่ไดอนุมัตทิี่นั่งจํากัด

ในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิม่คาตั๋ว ) 



 

 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโดยสาร วาจะตองคงมีอายุเหลือ 
ณ วันเดินทาง มากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

และหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาที่ตรวจคนไดประทับตรา หนังสือ
เดินทางอยูในสภาพท่ีดี (ไมชํารุด) 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา กลางวัน คํ่า 

1 
เจาหนาท่ีรอตอนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  (นัด
หมายแตละคณะกอนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงลวงหนากอนเครื่อง
ออก)   

- - - 

คํ่า หนาเคานเตอร สายการบิน ใกลประตูทางเขา  
พรอมกันที่ช้ัน 4 ผูโดยสารขา

ออก 
เช็คอินหมายเลข  

L   
T’way   (TW) หมายเลข  5-6 

พรอมกันที่ช้ัน 4 ผูโดยสารขา
ออก 

เช็คอินหมายเลข  
F   

Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผานดานตรวจคนเขา
ประเทศเกาหลีเพ่ือการทองเที่ยว เปนอํานาจของเจาหนาที่ตรวจคนเขาออกเมืองของประเทศ
ไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให
พํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพื่อการทองเที่ยว ทางผูจัดไมมีอํานาจและไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารเคร่ืองบิน / รถทัวร / รถไฟ ภายในประเทศเพ่ือไปและกลับ

กรุงเทพฯ 
กรุณาเลอืกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได 

ทั้งน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการ
เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 

 
ขอแนะนํา 

 หากทานมีปญหาเรื่องอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา 
 หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต หากพบจะตองเสียคาปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย (แนะนํา ตลอดท

ริปจะตองดูแลกระเป�ายกขึ้นลงหองดวยตัวทานเอง เพ่ือป�องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได)   
 กระเป�าทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษา

ความปลอดภัยของสายการบิน 
 
 



 

 

 ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย  เชน เงิน อัญมณี  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลอง
ถายรูป อุปกรณวีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเปนเงินได  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง 
เก็บติดตัวเสมอ 

 สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่อง
อยางนอย 30 นาที กอนเวลาเครื่องออก 

 นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องดวย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผอนที่อบอุน  
(สําหรับ มือใหม หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซน
เวลาของโลก แนะนํา :  นอนใหมากที่สุด หรือ ทานยาแกเมา เพราะมีมีฤทธิ์ทําใหนอนหลับ 
ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ํามากๆ) 

 
DAY วันที่สอง  สนามบินนานาชาติแดก ูหรือ คิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลี

ใต  -  มหานครแดก ู
เช
า 

กลาง
วัน คํ่า 

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

ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน T-WAY (TW), JEJEU AIR (7C) 
มบีริการ Air Cafe จําหนาย  อาหาร เครื่องด่ืม และขนมคบเค้ียว 

(สายการบินไมอนุญาตใหผูโดยสารนําอาหารขางนอกมารับประทานบนเครื่อง) 
เชา  TAE Landing  ถึงสนามบินนานาชาติเมืองแดกู   หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมือง

และศุลกากรแลว รถโคชรอรับทานเพ่ือทองเที่ยวตามโปรแกรม เพ่ือใหรายการทองเท่ียว
เปนไปตามกําหนดการ  ทางคณะทัวรจะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง ทานที่ติดสัมภาษณที่ดานตรวจคนเขาเมือง  หากทานผานเขา
เมืองเรียบรอย ทานตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรอง
คาเดินทางจากทางผูจัดได  

  พาทานเที่ยว  เมืองแฟช่ันแดกู  นครบาลที่มีขนาดใหญเปนอันดับสามของเกาหลี 
เมืองแหงสาวงาม แอปเปم�ลดัง สิ่งทอแฟชั่น ผังเมืองเจง เแหลงรวมคาเฟ�สตรีทสุดชิก  
และเปนเมืองที่มีการจัดการแขงขันฟุตบอลโลก ในป ค.ศ.2002   

 
 
 
 
 
 



 

 

เท่ียง เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ #Bulkoki  เปนเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุง
รส ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ  

บาย  พาทานไปน่ังเคเบิ้ลคารที่มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ขึ้นไปสูจุดชมวิวของภูเขาพัลกง
ซาน ภูเขาพัลกงซานสถานที่มีชื่อเสียของเมืองแดกูและเปนเทือกเขาที่มียอดเขาอยูหลาย
ยอดมีหินรูปทรงสวยงามเปนธรรมชาติที่หาดูไดยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตาม
ความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อวาภูเขาพัลกงซานเปนภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะภูเขามีลักษณะ
คลายกับรูปรางของพระพุทธรูปสามองค ภูเขาลูกน้ีเกิดจากการกอตัวของหินแกรนิตที่
สวยงามผสมผสานกันไดอยางลงตัวกับหินและป�าไมที่หนาแนน จึงเปนสถานที่ที่นาสนใจ
สําหรับนักทองเที่ยวตลอดทั้งปและจะสวยงามที่สุดในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี (ฟรี ! บัตร
กระเชาเคเบิลคารขึ้นจุดชมวิว หากปดใหบริการ งดคืนเงินคาบัตร)   และนั่งรถไปอีกไม
ไกล  ทางใต ของภู เขาพั ลกงซาน จะเป นที่ ตั้ งของวัด เก าแก   วัดดองฮวาซา 
(Donghwasa Temple) เดิมชื่อวัดยูกาซา  (Yugasa) สรางขึ้นในป ค.ศ.493 ใน
สมัยกษัตริยโซจิ (King Soji) องคที่ 21 แหงอาณาจักรชิลลา อายุกวา 900 ป  เม่ือเรา
เดินผานประตูเคารพทาวจตุโลกบาลประดิษฐานทั้ง 4  จะสะดุดตากับอาคารเทศนาธรรม 
Seolbeopjeon หลังใหญ เมื่อเดินทางตอไปเพื่อขึ้นบันไดหินออนมังกรสูอาคารหลัก 

Daeungjeon สถานที่ประดิษฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจา Seokgamonibul องค
พระAmitabul และ องคพระYaksayeoraebul บานประตูทุกบานตกแตงดวยดอกบัว
บาน ดอกเบญจมาศ และดอกGeumgangjeo  จุดความเชื่อ อยูตรงที่บันไดหิน ท่ีมีไข



 

 

นกฟนิกซ 3 ลูก ที่วา คําอธิษฐานจะเปนจริง ถาไดแตะไขครบทั้ง 3 ใบ  แนะนําใหเดิน
ข า ม ส ะ พ า น  Haetalgyo เพื่ อ ที่ เ ร า จ ะ ไ ด ข อ พ ร กั บ อ ง ค พ ร ะ ใ ห ญ  
YaksaYeoraeDaebul สูงกวา 17 เมตร เปนองคพระพุทธรูปที่สรางตามความเชื่อใน
เร่ืองการชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บ   ลอมรอบไปดวยพระเจดียหิน โคมไฟหิน รูปปم�นสิงโต 
องคพระพุทธรูปหินสวยงามมาก เปนผลงานประติมากรรมหินระดับโลกเลยทีเดียว เปน
อีกหน่ึงวัดใหญในเกาหลี ที่มีบริเวณกวางขวางมาก มีจุดเดินชมที่หลากหลายมา ซึ่งไม
สามารถเดินทั้งหมดครบใน 7 วัน  
อิสระเดินชมตลาดเกาแกของมหานครแดกูตั้งแตสมัยชวงราชวงศโซซอน  “ ตลาดโซมุน 
“  (เดิมชื่อตลาด Daegu-Keun)  แมวาเมืองมีการเติบโตและเปลี่ยนแปลงไปมาก ทวา
ตลาดแหงน้ีมีการเปลี่ยนไปจากเดิมไมมากนัก ยังคงไวซึ่งตรอกซอกซอยมากมาย มี
จําหนายสินคาและวัตถุดิบครบวงจร เพ่ือภายในบาน หรือ เพ่ือการคา ในราคาปลีกและ
สง  โดยเฉพาะวัตถุดิบที่เกี่ยวกับเน้ือผา อีกทั้งงานฝมือ  ผลิตภัณฑเครื่องครัว อาหาร 
ของแหง  ของกินพื้นเมืองและของอรอยมากมายโดยฝมือคุณป�า คุณลุง  เส้ือผาสําหรับ
ทุกวัย หมวก เครื่องประดับ รองเทาสําหรับหลากหลายอาชีพ ชุดชั้นใน รม  ผาขัดตัว  
เครื่องนอน ถุงเทา เปนตน เรียกวา มีครบจบในที่เดียว  

คํ่า เมนูหมูยางคาลบี #KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลปีم�งยางที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หลังอาหารคํ่า เดินเลนที่คิมควางซอกสตรีท ถนนเสียงเพลงและคาเฟ�สุดเก...ที่ดู

อบอุนและแสนโรแมติก (มิสเตอร คิมควางซอก เปนนักดนตรีโฟลคซองระดับ
ตํานานของเกาหลีในชวงยุค ’80 และ ’90)  มิสเตอรคิมกวางซอกเปนคนแทกูแต
กําเนิด กอนที่ครอบครัวจะยายไปอยูกรุงโซล  ทานไดสรางผลงานและชื่อเสียงโดงดังใน
วงการเพลงกอนจะทานจะเสียชีวิตในชวงป ค.ศ.  1996  ทางชาวเมืองแทกูจึงสรางถนน
ศิลปน เพื่อเปนเกียรติกับทาน ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ  โดยในชวงเย็นของ
ทุกวัน หรือ ชวงเสารและอาทิตย  ก็จะมีศิลปนมาทําการแสดงเพลงของทานกันแบบสด  



 

 

คนทองถิ่นจะมาน่ังฟงเพลงกันอยางไมขาดสาย ปจจุบันมีนักรองศิลปนหลายทานที่ยังนํา
เน้ือรองและทํานองกลับมารองกันอยู 

 หลังจบรายการทองเที่ยว คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานเขาเช็คอินที่พัก 1  คืน  #เมืองแดกู 
Daegu….Hotel (ระดับ 3 ดาวเกาหลี) หรือ เทียบเทา หรือ  ในจังหวัดเคียงซัมนัมโด
หรือเคียงซังบุกโด เนื่องจากเปนราคาพิเศษ เกาหลีจะเปนผูเลือกและจัด 

 
DAY วันที่สาม  มหานครแดก ู– มหานครพูซาน เช

า 
กลาง
วัน คํ่า 

3  x - x 
เชา รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 
 นั่งรถชมเมืองแดกู เมืองแหงน้ียังเต็มไปดวยความรมรื่นของตนไม ผานชมสถานที่

ราชการ ผานสวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง ผานศูนยวัฒนธรรม  ผานมหาวิทยาลัย
แหงชาติแดกู ผานเทศบาลเมืองแดกู  

 พาทานยานเกา สายสําคัญ เสนถนน 3.1 กับบันได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอก
ของโบสถโปรแตสแตนต แหงแรกในแดกู   เกิดขึ้นจากขบวนการอิสรภาพ 3.1 ทั่ว
ประเทศ ในเดือนมีนาคม ปค.ศ. 1919  โดยถนนบันไดน้ีถูกใชเปนทางเดินผาน และ ไม
ไกลกัน มีจุดหลบซอนตัวนักเรียนจากตํารวจญี่ปุ�น  หากเราเดินผานถนนเสนน้ีลงไป จะ
พบกับ โบสถคริสตจักรคาทอลิกเคซาน Gyesan    ยานนาชอปดงซองโนะ ตั้งใจ
กลางเมืองแดกู  (ใหญโตกวาถานเมียงดองประมาณ 5 เทา)  จุดเชื่อมสถานที่สําคัญ
และเชื่อมผูคนใหมารวมตัวกัน  ตลอดความยาวกวา 1 กิโลเมตร จะพบรานอาหาร ราน
คาเฟ�  รานขายสินคาเสื้อผาแฟช่ันที่เต็มไปดวยชีวิตชีวาและมีสีสัน อยากใหทานสังเกตุวา  
ถนนทางเดินน้ันกวางขวาง เดินสบายกวาในโซล ทางฟุตบาทก็เรียบเสมอกัน  รานคาแบ
รนดจะมีขนาดใหญโต  แตละรานไมมีกันสาดยื่นออกมา  แขงกันแตงรานไดสวยงาม  ที่
สําคัญระวังหลง !  

*อิสระอาหารกลางวัน ณ ยานชอปปم�ง เพ่ือความคุมคา* 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
บาย พาทานขึ้นลิฟทสูจุดชมวิวมุมสูง บนช้ัน 77 และ 78 บนหอคอย 83 ทาวเวอร 

รูปทรงแปดเหลี่ยม  ที่มีความสูง 202 เมตร ตั้งโดดเดนในสวนสนุกอีเวิลด E-World 
บริเวณสวนสาธารณะสไตลยุโรบ ดูรยู Duryu ใหทานไดชมมหานครแดกูแบบ รอบทิศ 
360 องศา   ภายในหอคอยแหงน้ี มีรานขายของที่ระลึก รานอาหาร และ รานคาเฟ� 
ไดเวลาสมควร  พาทานเดินทางเขาสู มหาครพูซาน เมืองทาอันดับหน่ึง ประตูสูเกาหลี
ทางดานทิศใต เปนเมืองอุตสาหกรรมและเปนเมืองหนาดานในการติดตอการคาขายทั้ง
ในอดีตและปจจุบัน 
 
 

 
 
 
 
 ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด  ชายหาดซงโด Songdo หนึ่งใน

ชายหาดที่โรแมนติก   ครั้งหน่ึง ชายหาดซงโด รูปโคงมนเหมือนครึ่งเสี้ยงพระจันทรแหง
น้ี ในยุคการยึดครองของญี่ปุ�น (1913)  ชาวญี่ปุ�นพัฒนาเปนสถานที่พักผอน เน่ืองดวย
สภาพที่เต็มไปดวยป�าสนและมีสภาพภูมิศาสตรตามธรรมชาติที่สวยงาม  ในชวงสงคราม
ที่ผานมา ซงโดไดถูกทิ้งรางไป ปจจุบัน ชายหาดซงโด ไดถูกพลิกฟم�นใหกลับมามีสีสันและ
ชีวิตดวยเงินลงทุนมหาศาล บริเวณสถานที่แหงน้ี เต็มไปดวยโรงแรมเล็กๆ มากมาย 
รานอาหาร รานกาแฟ และสถานที่เดินเลน ไมวาจะเปนสะพานกระจกแกว Skywalk ที่
เพ่ิงเปดเม่ือเดือนมิถุนายน 2559 ดวยระยะทางเดินยาว 365 เมตร รูปทรงทางเดินโคง
และยื่นออกไปในทะเล คลายกับมังกรที่บินเหนือทะเล และในบริเวณใกลกัน จะมีเกาะ
เล็กๆ รูปรางคลายเตา ชื่อ โกบุกซอน Geobukseom  จะมีตํานานความรักระหวาง



 

 

หนุมหาปลา กับ นางเงือกที่เปนลูกสาวของราชามังกร ใหเราไดฟลของคนที่เปนแฟนซี่รีย
ละครเกาหลี (คาบัตรเคเบิ้ลไมรวมไวในคาทัวร) 

 
 
 
 
 

 
แวะถายภาพดานหนาของ #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใตถึง 
118 ม. เหนือระดับ น้ําทะเล  ตั้งอยูที่สวนสาธารณะยองดูซาน ชื่อ “ยงดูซาน 
(Yongdusan)” น้ัน มาจากลักษณะรูปรางของภูเขาท่ีเหมือนกับหัวมังกร ซ่ึงหันหนาเขา
สูฝم�งทะเล เพื่อป�องกันและกําจัดศัตรูที่มาจากทะเล  และที่ตั้งอนุเสาวรียของ นักรบผู
ยิ่งใหญ - นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในชวงที่ญี่ปุ�น
บุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะดวยการใชเรือรบพิเศษที่เรียกวา โคบุกซอน หรือเรือ
เตา สัญลักษณของการมีอายุยืนยาว  หอระฆัง นาฬิกาดอกไม เปนตน 

คํ่า ทานลิ้มลองหมอไฟซีฟู�ดทะเลสไตลเมืองพูซาน ที่มีความเอกลักษณเฉพาะ  
 หลังจบรายการทองเที่ยว คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานเขาเช็คอินที่พัก 1   คืน  #เมืองพูซาน 

Busan……Hotel  (ระดับ 3 ดาวเกาหลี) หรือ เทียบเทา หรือ  ในจังหวัดเคียงซัมนัมโด
หรือเคียงซังบุกโด เนื่องจากเปนราคาพิเศษ เกาหลีจะเปนผูเลือกและจัด 

  
DAY วันที่สี่ มหานครพูซาน 

เช
า 

กลาง
วัน คํ่า 

4  x x x 
เชา รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 
  
 
 
 
 
 
 
  



 

 

เยี่ยมชมสินคาท่ีชาวเกาหลีนิยมบริโภคเพ่ือดูแลสุขภาพตับ ที่ ศูนยฮอกเก็ ตนามู ตนไมฮ
อกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ํา
ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี..ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทาน
เพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยา ชาวเกาหลีเรียกวา มันคือเพ่ือนที่
ดีในการดําเนินชีวิต !   และ งานนวัตกรรมวิจัยช้ินใหมลาสุดของเกาหลทีี่โดงดัง ผลิตจาก
ใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือชวยผูที่มีปญหาเรื่องไขมันอุดตันในเสนเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอเส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เปนตน กวาจะมา
ทําเปนน้ํามันสนสกัดได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนําให
ทุกทานเลือกซื้อเปนของฝากสุขภาพเพ่ือตัวทานเองและคนที่ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ  
เพราะเปนสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนําในเกาหลีแลววา ไมมี
ผลขางเคียง ที่ ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง  
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน (นักทองเท่ียวตางชาติบอกวา “ ซาโตริน่ี  “ หรือ “ มาซูปซู  
“  ไปพิสูจนกัน)  หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยูบนเนินเขา สถานที่ทําใหเรา
เพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแตละ
บานที่เกิดจากการรวมมือของชาวบานทองถิ่นและความคิดสรางสรรคของนักศิลปะ
เกาหลีที่รวมกันปรับแตงหมูบานจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจาก
เจาเมืองพูซาน (แตเดิมน้ันเปนถิ่นฐานของผูคนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซึ่ง
ภายหลังสงครามเกาหลี และเปนแหลงเสื่อมโทรมในอดีต) อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ํา
ทะเลกวางไกลสุดตา (ตองเดินกันหนอยนะ)  

เท่ียง เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม อาหารวังในสมัยกอน เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ 
เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 

 
 

 
 
 
 

 
 
บาย ขามสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เปนสะพานแหงแรกในเกาหลีที่ทอดขาม

ทะเล ที่เชื่อมโยงระหวางใจกลางเมืองสูชายหาดและศูนยประชุม มีความยาวกวา 7.4 



 

 

ก.ม. โดยชวงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร ไดรับการออกแบบสรางเปน
สะพานแขวน ใช เวลาถึง 4 ป  ตั้ งแตป  1994-2003  จึงสรางเสร็จสมบูรณ  ใช
งบประมาณในการกอสรางถึง 7,899 ลานวอน สะพานควางอันเปนสัญลักษณอีกอยาง
หน่ึงของเมืองพูซาน ทั้งบริเวณทองทะเลแหงน้ี ยังเปนจุดชมวิวของทาเรือยอรช  เกาะช่ือ
ดั ง  Oryukdo ภู เข า  Hwangnyeongsan ช าย ห าด  Gwangalli Beach เก าะ  
Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามคํ่าคืนสะพานแหงน้ี  
สวางสไวไปดวยไฟ ที่แสนอบอุนและโรแมนติก  ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว ลวน
ใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก ใหทานได ฟงคําแนะนําการดูแลผิวพรรณ 
จากผูชํานาญการ กลุมบํารุงผิวพื้นฐาน Skin Care ที่ ศูนยผลิตภัณฑความงาม 
เครื่องสําอางเวชสําอาง  และใหทานไดเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอคุณภาพที่ไมมี
จําหนายในทองตลาดทั่วไป 
วัดแหงทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " กอตั้งขึ้นในป 1376 โดยสรางอยูบนโขดหิน

ริมทะเล มองเห็นน้ําทะเลสีฟ�าใสของทะเลใต 
มีบรรยากาศที่รมรื่น ลมพัดสบายกายและใจ 
แวดลอมดวยธรรมชาติที่สวยงามราวกับ
ภาพวาดที่แตงแตมโดยจิตรกรฝมือเอก ชื่อ
ของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย
ซึ่งความเปนมาของวัดแหงน้ีก็ดูลึกลับนา
พิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว ในบริเวณวัดมีเจดียองค
ใหญซึ่งมีผูคนแวะเวียนไปสักการะบูชาไมขาด

สาย ทําบุญขอพรกับรูปปم�น 12 นักษัตร ผานซุมประตูมังกรทอง ผานอุโมงคเล็กๆ เขาไป
ก็จะพบกับทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยูดานบนเพื่อดื่มดํ่ากับวิว
ทิวทัศนที่สวยงามจนลืมความเหนือ่ยเม่ือยลา ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปรางแปลกตา
สุดแลวแตจินตนาการของผูมองและเกลียวน้ําวนที่หมุนวนอยูเบื้องลางทําใหเกิดเปนภาพ
ที่สวยงามนาประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดียสูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เปนสัญลักษณ
ของความสนุก ความโกรธ ความเศรา และความสุข  ความงดงามขององคเจาแมกวนอิม
ที่วัดแฮดง ยงกุงซา และภายในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหไดกราบไหวขอพรมากมาย เชน ขอ
ลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร่ํารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ..... 

 
 
 
 



 

 

ไปเที่ยวชายหาดแฮฮุนเด Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเร่ิมบริเวณแหงน้ี มี
ชื่อเสียงวาเปนแหลง ที่ตั้งของน้ําพุรอน และตอมากลายเปนแหลงพักผอนที่ไดรับความ
นิยมมากในชวงฤดูรอน โดยเฉพาะในชวงวันหยุดยาว จะหนาแนนไปดวยผูคน และ
ถึงแมวาในชวงที่อากาศหนาวเย็น ผูคนก็ยังคงนิยมเดินเลนและเลนวาวทามกลางอากาศ
ที่สดชื่นของชายฝم�ง ลักษณะของชายหาดเปนหาดโคงเวายาว 2 ก.ม.  และน้ําไมลึกมาก
ชื่ อ  Haseundae ไดมาจากนามปากกา Hae-un ของนาย  Choi-Choi Won 
นักการเมืองของเกาหลีท่ีหลงเสนหของความงามบนเกาะน้ี  และ ชมความงามของรูปปم�น
เมอรเมด และ แวะถายรูปดานหนาของอาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC  ที่ใชใน
การประชุมสุดยอดผูนําเอเปก ป 2005  แวะถายรูปเกไกตามรอยพระเอกนางเอก
เกาหลี ท่ี  ทาเรือยอรช เบย 101 #TheBay101 ศูนยกีฬาทางน้ําที่ทันสมัย อีกทั้งยังมี
คลับเฮาส รานอาหาร รานบารเบียร น่ังชิว กินลม ชมวิว 
 
 
 
 
 
 
 
ยานนัมโพดอง เซ็นเตอรพอยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ที่ตั้งของ BIFF สแควร 
(Busan International Film Festival)  ที่น่ีเปรียบเสมือนยานเมียงดองที่กรุงโซล 
เพราะเปนแหลงชอปปم�งสินคาในใจกลางเมืองปูซาน ยังเปนที่ตั้งสถานที่ตั้งโรงหนัง
มากมายของเมืองพูซาน และ ยังเปนสถานที่ดาราฮอลีวูดเกาหลีที่ไดรับรางวัลในแตละป
ไดประทับรอยมือไวเปนที่ระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโดยทั่วไป เปนจุดที่
นักทองเที่ยวควรคาแกการมาเยี่ยมชม  ฝم�งตรงขามเปนที่ตั้งของ ตลาดปลาชากาลชิ 
สถานที่เราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเปนที่รูจักตั้งแตสมัย
สงครามเกาหลี 1950 เปนตนมา  ตลอดแนวทาเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลาง
เมืองพูซาน เปนแหลงรวมขายสงปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนํามา
ประมูลกันในยามเชามืด และชวงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่คอนขางถูก   

คํ่า เมนูหมู 8 สี เกาหลี  ดวยสูตรคิดคนเฉพาะตัวของทางรานโดยนําหมูสดสามชั้นแปดสี
แปดรสชาติ โดยใชหมูสดสามชั้นของพื้นเมืองเกาหลีแท  หมักเครื่องปรุงแตงละรสชาติ 
จะถูกรังสรรคเพ่ือสุขภาพและความแปลกใหม   

 หลังจบรายการทองเท่ียว ค่ําคืนน้ี...ขอสงทุกทานกลับที่พัก 



 

 

DAY วันที่หา  มหานครพูซาน  - สนามบินนานาชาติแดกู หรือ คิมเฮพู
ซาน  – กรุงเทพฯ เชา กลาง

วัน คํ่า 
5  x x - 

เชา รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 
 
 
 
 
 
 
พาทุกทานรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเปน
ประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก  ที่ ศูนยโสมเกาหลี  
ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเปนของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและ
คุณประโยชนนานัปการ เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด 
ชวยทําใหจิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุง
หัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง    

 แวะซื้อของฝากติดไมติดมือที่ ศูนยรวมของพ้ืนเมือง สาหรายหลากรูปแบบ หลาก
รสชาติ ขนมอรอยตางๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมาเจจูโด  ขนมโสม ชาโสม 
เครื่องสําอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เปบโปโร (ป�อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มามา
เกาหลี) ของใชในบาน ลูกบอลซักผา  ของท่ีระลึก เปนตน  

เท่ียง เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไกตมแหงเมืองอันดอง  (เมืองอันดงเปนหน่ึงของรองรอย
สุดทายท่ียังคงเหลืออยูของเกาหลี เปนขุมทรัพยท่ีมีคาของประเพณีลัทธิขงจื้อ)   

บาย เพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ณ  หางปลอดภาษี  ดิวตี้ฟรี (ปจจุบันเปนที่นิยมมากของชาว
เกาหลีและตางประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน  เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศนี้ มีถึง 5 บริษัทยักษ
ใหญที่แขงขันกัน)  มีสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมายหลากหลายชนิด 
ที่มีความทันสมัยในโลกแฟชั่น รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน 
และชาวญี่ปุ�น  ไมวาจะเปนเส้ือผา กระเป�า แวนตา เครื่องสําอาง น้ําหอม หมวก รองเทา  
เครื่องประดับ เปนตน 

แวะฟนจิกหมอน ! ที่คาแฟ�สุดชิก บนเสนทางรถไฟสายเกา สถานที่ถายซีรียละคร 
“ Oh My Venus “ ไมอวนเอาเทาไร นําแสดงโดย พระเอก โซ จี-ซ็อบ และ นางเอก 
ชิน มิน  ในตอนฉากรักโรแมนติก ที่นางเอกวิ่งเขามาในออมกอดของพระเอก บนกลาง



 

 

สะพานรถไฟขามแมน้ําแหงน้ี  มากลางวันหรือกลางคืนก็ไดความฟนไมแพกัน  แถมยัง
เปนที่น่ังทานกาแฟ เบเกอรรี่เกๆ น่ังชมวิวแมน้ํา และ ชมผูคนขี่จักรยานไปมาอีกดวย   

คํ่าค่ํา.....ขึ้นอยูกับวันและเวลาท่ีเดินทาง  โดยสายการบิน T-WAY (TW) , JEJEU AIR (7C) 
เหินฟ�ากลับกรุงเทพฯ 

มบีริการ Air Cafe จําหนาย  อาหาร เครื่องด่ืม และขนมคบเค้ียวบนเครื่องบิน  
(สายการบินไมอนุญาตใหผูโดยสารนําอาหารขางนอกมารับประทานบนเครื่อง) 

 
รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหน่ึง   สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบิน
และตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา  ผูจัดจะไมรบัผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขา
เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไมถูกตอง 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเที่ยวบางรายการ เปนตน 

ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจากการสถานท่ีตางๆ และจากการทองเที่ยวเกาหลี  
www.visitkorea.co.kr และการทองเที่ยวพูซาน www.bto.or.kr และการทองเที่ยวแดกู 

www.tour.daegu.go.kr ภาพท้ังหมดที่แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ 
 

เมนูอาหารทัวรสําหรบัคณะ (ภาพและคําอธิบายอาหารที่แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ) 
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเปนชุดกะทะ สําหรับ 4 ทาน/โตะ 
เปนอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี กอนเมนูคาลบี โดยนําเน้ือหมู
สไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสตางๆ เมื่อนํามาปรุงจะมีรสออก
หวานนุม  เวลาทาน นํามาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบน
พรอมผักกะหลํ่าและเสนจันทน โดยจะมีลักษณะออกเปนแบบน้ําขน เพื่อ
เปนน้ําซุปไวคลุกคลิกทานกับขาว เสริฟพรอมขาวสวยรอนและเครื่อง
เคียงตาง ๆ ประจําวันคูโตะ 

 

เมนูหมูยางคาลบี เสริฟเปนชุด สําหรับ 4 ทาน/โตะ อาหารพื้นเมือง
เกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุมและกลม
กลอม นําเน้ือหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมัก ปم�งยางบนกะทะ และตัดเปนชิ้นพอ
คํา หอทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคําไทย  โดยใสน้ําจิ้มเตาเจี้ยว 
(เครื่องจิ้มหมัก ที่ชวยชูรสอยางดี) ตามดวยขาวสวยรอนเล็กนอย  อยาลืม 
! ทานเครื่องเคียงตางๆ เพ่ือความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง  

 



 

 

เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม  เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน อาหาร
วังในสมัยกอน ต้ังแตสมัยราชวงศโซซอน เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ  
โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุนเพ่ือใหรสชาติกลมกลอม เน้ือไกนุมและยอย  เสริฟ
พรอมเครื่องเคียงคูโตะ เชน กักตุกีหรือหัวไชเทาหมักดอง หรือ กิมจิหมัก
ดอง และ เหลาโสม เปนตน 

 

เมนูหมู 8 สี เกาหลี  เสริฟเปนชุด สําหรับ 4 ทาน/โตะ ดวยสูตรคิดคน
เฉพาะตัวของทางรานหมูแปดสีแหงน้ี จึงไดเกิดเมนูหมูสดสามชั้นแปดสี
แปดรสชาติ  ทางรานใชหมูสดสามชั้นของพื้นเมืองเกาหลีแท  หมูหมัก
เครื่องปรุงแตงละรสชาติ จะถูกรังสรรคเพื่อสุขภาพและความแปลกใหม  
เชน หมูสดสด หมูหมักใบไมสน หมูสมุนไพร หมูหมักไวน หมูหมักโสม
เกาหลี หมูหมักผงกระหรี่ หมูหมักเตาเจี้ยวเกาหลี หมูหมักพริกป�น ยังมี
เครื่องเคียงที่ตองทานคูกัน เชน น้ําจิ้มเตาเจี้ยวซัมจัง ผักกาดซังชู  
กระเทียม กิมจิรสจัดจานกําลังดีไวผัดทานเลน  เปนตน  บริการชุดผักสด
ตางๆ เพื่อทานเปนโพซัม + หมอซุปหมอไฟ + เครื่องเคียงประจําวัน + 
ขาวสวยหุง 

 

เมนูหมอไฟซีฟู�ดทะเลสไตลพูซาน  เสริฟเปนชุดสําหรับ 4 ทาน/โตะ นํา
ซี้ฟู�ดในทองทะเล เชน กุง หอย ปลาหมึก ตกแตงมาในหมอ พรอมตน
กระเทียม ผัก เห็ด และโอเดง  เปนตน จัดเรียงสวยงามในหมอไฟพรอม
น้ําซุปกลมกลอมสูตรพิเศษของทางราน ดูนาตาชวนหิว  มีบริการเครื่อง
เคียง น้ําจิ้มซีอ๊ิวเกาหลี พริกสดหรือพริกป�นแดง พรอมทั้งเสนกวยเตี๋ยว
ลงไปตม เพ่ือรับประทานเปนกวยเต๋ียวซี้ฟู�ด 

 

เมนูอันดงจิมทัค หรือ ไกตมแหงเมืองอันดอง เสริฟเปนชุดสําหรับ 4 
ทาน/โตะ (เมืองอันดงเปนหน่ึงของรองรอยสุดทายที่ยังคงเหลืออยูของ
เกาหลี เปนขุมทรัพยที่มีคาของประเพณีลัทธิขงจื้อ)  อาหารจานน้ีถือเปน
อาหารพิเศษเมนูหน่ึง...บนโตะอาหารของบานเศรษฐีในหมูบานอันดงใน
สมัยราชวงศโซซอน  อุดมไปดวยโปรตีนจากไก วิตามิน แรธาตุตางๆ จาก
สารพัดผัก และวุนเสนจันทเกาหลี อาหารมีรสจัดจานเผ็ดๆ รอนๆ  เค็มๆ 
หอมๆ จากพริกที่ไดชื่อวาเผ็ดที่สุดในเกาหลี Cheong Yang Gochu 
และ ซอสแมกกี้ Ganjang   รสชาติเผ็ดเล็กนอย เน่ืองจากวาเปนการ
หมักซอสสูตรพิเศษของเกาหลี      

 

 



 

 

Price & Conditions  
ราคานีเ้ปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 

(นักทองเที่ยวตางประเทศ โปรดเช็ค)  
โปรแกรม COLORFUL Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน  พิเศษ 

(บาท) 16,900 

เดินทาง กรกฎาคม-
กันยายน19 

สายการ
บิน 

BUDGET 
AIRLINE  กรุปคณะ 25-30 ทาน

ตอคณะ 
  
 เดินทางขั้นตํ่าปกติ  25  ทานผูใหญ (ที่น่ังจํากัด จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตอง

เพ่ิมคาต๋ัว)  
 หากตํ่ากวากําหนด อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเดินทาง

ทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการ
เดินทางตามความประสงค 

 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีนํ้ามันหรือภาษีใดๆ จากสาย
การบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 09.08.19 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา 

เด็ก 2-7 ป :  หองพัก = ผูใหญ 2 + เด็ก 1 ไมมีเตียง |  เด็ก 8-12 ป  หองครอบครัว 
ทารก หมายถึง ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวา 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณา
ติดตอเพื่อขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ  โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญ
สองคนเทาน้ัน และหามมิใหนํารถเข็นเด็ก หรือท่ีน่ังสําหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จํานวนเด็กทารกตอ
เท่ียวบินถูกจํากัดไวเพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไป
กับทาน  สวนผูจัด เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง 
ผูทุพลภาพ/มีปญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป�วย ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร เพ่ือเช็คกบัทาง
สายการบินและผูใหบริการ  เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ ขึ้นเครื่องบินได  
เขนน้ํายา เข็มฉีดยา เครื่องใชแบตเตอร่ี หรือ เครื่องหายใจ  
สตรีมีครรภ ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร  เพื่อเช็คกบัทางสายการบินและผูใหบริการ   โดยทั่วไป 
-อายุครรภไมถึง 27 สัปดาห : ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของ
สายการบิน เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภในชวงสัปดาหที่ 28 สัปดาห ถึง 34 สัปดาห : แสดงใบรับรองแพทย  ยืนยันสัปดาหท่ี
ตั้งครรภและกํากับวนัที่ไมเกินสามสิบ (30) วันนับจากเท่ียวบินขาออกที่กําหนดหรือเท่ียวบินขาเขาท่ี



 

 

กําหนด  และตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เมื่อทํา
การเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภต้ังแตสัปดาหท่ี 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบริการ 
ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  5-7 

วัน  
ขอมูลสําหรับผูเดินทาง 

1. คนไทยถือหนังสือเดนิทางประเทศไทย ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตองมีหนาวางสําหรับประทับตรา
อยางนอย 2 หนาเต็ม) เพื่อยื่น ณ ดานตรวจคนเขาเมือง   เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดาน
ตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของทาน 
3. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอรต (2) ใบประจําตัวคน
ตางดาว (3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู (4) สําเนาทะเบียนบาน(ถาม)ี (5)รูปถายส ี2 น้ิวทานละ1รูป   

 ผูจัดจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยทานจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือ
เดินทางตางดาวผูเปนเจาของหนังสือเดินทางจะตองทําเร่ืองแจง เขา-ออกดวยตนเองกอนจะ
ยื่นวีซา) สิทธิ์การออกวีซาขึ้นอยูกับสถานทูตเทานั้น 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ 
เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือ
เดินทาง (พรอมท้ังหนาเปลี่ยนช่ือนามสกุล ถามี) ใหกับทางผูจัด 
 

Autumn Sale! ชวงฤดูใบไมรวง เวลาความสุขโรแมนติก ใบไมเปลี่ยนสีเปนสีแดงเพลิงหรือ
เหลืองทอง* 

*การเปลี่ยนสีของใบไมในฤดูใบไมรวง เปนปรากฏการณทางธรรมชาติ ตามชวงเวลาไมกี่
สัปดาหในฤดูใบไมรวง  

Departure  ตุลาคม 2019 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง 
อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน

(บาท) 
หอง

เดี่ยว+ หมายเหตุ 

วันพธุ 02 ตุลาคม 19 06 ตุลาคม 19 17,900 5,900  
วันเสาร 05 ตุลาคม 19 09 ตุลาคม 19 17,900 5,900  
วันพุธ 09 ตุลาคม 19 13 ตุลาคม 19 17,900 5,900  
วันเสาร 12 ตุลาคม 19 16 ตุลาคม 19 18,900 5,900  
วันพุธ 16 ตุลาคม 19 20 ตุลาคม 19 17,900 5,900  
วันเสาร 19 ตุลาคม 19 23 ตุลาคม 19 17,900 5,900  



 

 

วันพุธ 23 ตุลาคม 19 27 ตุลาคม 19 17,900 5,900  
วันเสาร 26 ตุลาคม 19 30 ตุลาคม 19 17,900 5,900  
วันพุธ 30 ตุลาคม 19 03 พฤศจิกายน 19 17,900 5,900  

 
Departure  พฤศจิกายน 2019 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จอง
หลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน

(บาท) 
หอง

เดี่ยว+ หมายเหต ุ

วันเสาร 02 พฤศจิกายน 19 06 พฤศจิกายน 19 16,900 5,900  
วันพุธ 06 พฤศจิกายน 19 10 พฤศจิกายน 19 16,900 5,900  
วันเสาร 09 พฤศจิกายน 19 13 พฤศจิกายน 19 16,900 5,900  
วันพุธ 13 พฤศจิกายน 19 17 พฤศจิกายน 19 16,900 5,900  
วันเสาร  16 พฤศจิกายน 19 20 พฤศจิกายน 19 16,900 5,900  
วันพุธ 20 พฤศจิกายน 19 24 พฤศจิกายน 19 16,900 5,900  
วันเสาร 23 พฤศจิกายน 19 27 พฤศจิกายน 19 16,900 5,900  
วันพุธ 27 พฤศจิกายน 19 01 ธันวาคม 19 16,900 5,900  

 
อัตรา
คาบริการ
รวม   

ตามรายการ:  คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – แดกู (พูซาน)  – กรุงเทพฯ  ไป
กลับแบบหมูคณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )  พรอมที่พัก  3  คืน (หองละ  
2-3  ทาน) + อาหารเชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่า + บัตรเขาชมสถานที่ + รถนําเที่ยว
ตามรายการ + น้ําแรบนรถวันละ1 ขวด + รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (ยกเวนตั๋ว
เครื่องบิน) + สายการบินจํากัดน้ําหนักเพียงทานละ 15 กก.  (ขึ้นอยูกับนโยบายสายการ
บิน ไมเกินจํานวน 1-2 ชิ้น)  และถือขึ้นเครื่องไดอีกทานละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่
กําหนดของสายการบิน ไมรวมกระเป�าสะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม (ขั้นตํ่า
วงเงินประกัน 1 ลานบาท คารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ป หรือ อายุ 75-85 
ความคุมครองเหลือ 50% อายุตํ่ากวา 1 ป หรือ อายุเกิน 85 ปไมคุมครอง ไมคุมครอง
โรคประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย) 
ตั๋วเครื่องบินและคาทวัรที่ชําระแลว 

ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับแบบหมูคณะ ไมสามารถ 
เปลี่ยนเท่ียวบินไป

หรือกลับ 
เปลี่ยนวันเดินทางไป

หรือกลับ 
เปลี่ยนชื่อผู

เดินทาง 
อัพเกรด

ที่น่ัง 
คืนคาบตัร
โดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไมมีระบบ คืนเงินบางสวน    หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการ
ออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลี จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่



 

 

ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผูจัด
และทางสายการบินจะไมรับผิดชอบคาใชจายที่เกิดขึ้นทุกกรณี  ผูโดยสารอาจจะตอง
รับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ  ผูโดยสารตองรอกลับประเทศไทยใน
เท่ียวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตั๋วเครื่องบิน  ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาท่ี
ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเปนทัวรราคาพิเศษ 
(โรงแรมที่พักไมไดอยูในใจกลางเมือง) ปกติผูจัดจะแจงใหทราบกอนการเดินทางอยาง
นอยประมาณ  3-5 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน  รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน 
และอาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน หองพักเดี่ยว (Single เตียงเล็ก
มาตราฐาน 1 เตียง) หองคู (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ
มาตราฐาน 1 เตียง)  และหองพักแบบ  3 ทาน (หองครอบครัว Family Room 1 เตียง
ใหญ+1เตียงเล็ก) หองพักอาจจะไมติดกัน หองมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไมมีอางอาบน้ํา มี
สิ่งอํานวยความสะดวกครบ น้ําดื่มฟรีอยูในหองพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรี
สอรท อาจไมมีบริการน้ี)   สวนน้ําแรยี่หอและมินิบารในโรงแรมราคาจะสูงกวาปกติ  อาจ
มีบริการกาตมน้ํา+ชากาแฟฟรี ชวงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ 
เชน Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เปนตน เปนผลให
ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม  ผูจัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตาม
ความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร  โดยปกติทางผูจัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือวัวเพื่อสวนรวม จะ
บริการเปนหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยสวนมากอาหารทัวรมักจะเปนอาหาร
ทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไมออกรสจัด แบบอาหารทองถิ่น เชน หมูยางเกาหลี 
ไกตุนโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะ
เปนการทานแบบแบงปน คือ 1 ชุดตอ 4 ทาน และมีเครื่องเคียงแบบตางๆ พรอมขาว
สวย     การนําเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอลและไมแอลกอฮอลเขาไปในรานอาหาร 
ทางรานอาจจะเก็บคาบริการ หรือ คาเปดขวดเสมอ      สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดาน
อาหารหรือศาสนา ทานอาจตองชําระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารสวนตัวไป ระหวางมื้อ
อาหาร กรุณารอจนกวาทางรานอาหารเสิรฟอาหารสําหรับกรุปใหเรียบรอยกอน จึงจะ
ทําอาหารพิเศษเสิรฟใหทานไดในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม ขึ้นอยูกับสถานการณ   เชน เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแตละสาย
การบิน  การจารจรบนทองถนน  วันเวลาเปดปดของรานอาหาร  หรือดวยสาเหตุตางๆ  
ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   



 

 

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได   เชน มีลูกคา
กลุมใหญยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสาย
การบิน ฯลฯ ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและชวงเวลาใกลเคียงกัน
ทดแทน ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดังกลาวถือเปนเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นวาผูจัด
ไดพยายามอยางสุดความสามารถ  โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอน้ีมาเปนขอเรียกรองใดๆ 
กับผูจัด  หากลูกคาประสงครับเงินคืน ทางผูจัดยินดีคืนเงิน  

ราคา
คาบริการ
ไมรวม  
 

คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชอง
พิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด  คาสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ําหนักเกินสายการบิน
กําหนด  คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ   

จัดเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( คาบริการของ คนขับรถ+ไกด )  
*** หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน *** 

เงื่ อ น ไข
ใ น ก า ร
จอง   

ปกติมัดจําทานละ 5,000 บาทตอทาน  โดยตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับ
จากวันที่ทําการจองและสงใบเรียกเก็บเงิน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยาง
นอย 30 วันกอนเดินทาง  
ชวงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วัน
แรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือน
ธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาลํา  มัดจําทานละ 10,000 บาทตอทาน โดยตอง
ดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจองและสงใบเรียกเก็บเงิน  และ 
ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย  35 วันลวงหนา  หากไมชําระมัดจําตาม
กําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งใหลูกคาทานอ่ืนที่รออยู   การชําระไมครบ ทางผูจัดถือวาทาน
ยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใด
ใด ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตาม
เงื่อนไขการยกเลิก 

การ
ยกเลิก
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองน้ัน จะตองแฟกซหรืออีเมลแจงยกเลิกการจองลวงหนาอยาง
นอย  30 วันทําการ กอนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจํา 5,000 บาท  ยกเวนชวง
เทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วัน
แรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือน
ธันวาคม)  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  ยกเวน
ชวงเทศกาล High Season  เก็บคาบริการ 100%   



 

 

4)  ยกเลิกกอนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%   
(ราคาทัวรเปนการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผูจัดทัวรเสนทาง
เกาหลี จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทั้งหมดไมวากรณีใดใด) โดยเฉพาะชวง
เทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลทองเที่ยวของเกาหล ี   
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมีชื่อในเอกสารการจอง จะตองอีเมลล หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสาร
การขอรับเงินคืนที่ทําการของผูจัดอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน 
โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการชําระ
เงินคาบริการตางๆ  และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน 

สายการบินและตั๋วเครื่องบิน 
ในการสํารองที่นั่งและการใสช่ือในระบบสํารองที่นั่ง  ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง 
( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ (ภาษาอังกฤษ) เชน คํา
นําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นตชื่อและเขียน
ยืนยันรับรองเอกสารเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด )  หากไมมีการสงขอมูลท้ังหมดในพาสปรอต
เปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจ
มีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไมมีระบบ
เสียคาใชจายเพ่ือแกไขตัวสะกดคํานําหนาช่ือ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับ
กรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการ
เดินทางได      ทั้งน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการ
เปลีย่นแปลงวันเดินทาง 
ตั๋วสายการบินไมสามารถระบุที่นั่ง ซื้อแบบใชวิธี RANDOM คือสุมเลือกที่โดยระบบสายการ
บิน   การจัดที่น่ังบนเครื่องบิน เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไป
แทรกแซงได แตจะทําการ Request ใหไดเทาน้ัน    

การเช็คอินตั๋วเดินทางที่เคาเตอรสายการบิน  เงื่อนไข 
 เคานเตอรเช็คอินจะเปดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคานเตอร จะปด

ใหบริการกอนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโดยสารจําเปนตองดําเนินการใหเรียบรอยภายใน
ระยะเวลาที่ไดระบุไว ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง 
โดยไมมีการคืนเงินคา โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว  

 ไมแสดงตนหรือยืนยันความเปนตัวทานตอพนักงานของสายการบิน 
 ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง (เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวา

เปนเอกสารที่ไมถูกตอง)  
 



 

 

 สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ (วีซา) ซึ่งจําเปนตอการเดินทาง
ไปยังสถานที่ตางๆ   หรือ  เอกสารการเจงเขาแจงออก   หรือ  เอกสารดานการทํางาน Work 
Permit 

 กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน หรือกอใหเกิดความวุนวาย ณ เคานเตอรของ
สายการบนิ หรือดูหม่ิน เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหนวยงานอ่ืนไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 
 หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการ

ที่เปนอันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวาไม
เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทานอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอ่ืน 

 
อุนใจเพ่ิม  เน่ืองจากการเดินทางน้ันเต็มไปดวยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบิน
ที่มีตอผูโดยสารน้ันมีจํากัด ดังน้ันจึงแนะนําให ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพิ่มเติม ทาน
สามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป�วยจะมี
ความสามารถในการจายคารักษาได เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึ้นในตางประเทศ เชน ประเทศ
เกาหลีใต จะมีคาใชจายที่สูงมาก 

เพ่ือความคุมครองบาดเจ็บ เจ็บป�วย ไฟลยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป�าหาย 
พาสปรอรตหาย ทีมแพทยแกเฉิก 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 220 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สง
ศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน 

 แผนคุมครองสุขภาพ เพียง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สง
ศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจํานวนวันเดินทาง – กระเป�าเดินทางหาย
หรือเสียหาย – ความลาชาของระบบขนสงมวลชน – ความลาชาของสัมภาระ – การจี้โดยสลัด
อากาศ – การพลาดตอเที่ยวบิน – พาสปอรตหาย – ความรับผิดตอบุคคลภายนอก – เงินชดเชย
ระหวางรักษาตัวในตางประเทศ 

 
 



 

 

ขอตกลงและเงื่อนไขการเดินทางทองเที่ยวกับเรา 
 จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน  หากทานไม

สามารถรวมทัวรทุกวัน แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  
หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทางบริษัทจะคิดคาดําเนินการในการ
แยกทองเที่ยวเอง 300 USDตอทาน  (กอนซื้อทัวร จะตองแจงความประสงคที่เปนจริง เพื่อ
ทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดตอ
ธุรกิจหรือทองเที่ยวอิสระ ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว ไมเปนเหตุที่ทางผูจัด จะ
ตัดการใหบริการทานแตอยางใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอยาง หรือ 
ทองออนหรือทองแกมาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ป หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ หรือ นักบวช 
(กอนซื้อทัวร จะตองแจง เพื่อหาขอตกลงรวมกัน เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสราง
ความสุขแกคณะผูเดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไปทํางาน 
หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการทองเที่ยว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี รายการ
ทองเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวรในแตละวันที่ไดจัดเตรียมไว (ทั้งชวงนําเสนอ ชวงสรุป 
และชวงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตาม
รายการสรุปใหตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายท่ีเกิดกับชีวิต รางกาย การเจ็บป�วย การถูกทําราย 
ความตาย อุบัติเหตุตางๆ  สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การ
กอจลาจล การปฎิวัติ  และอ่ืนๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของเที่ยวบิน 
การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือ
เหตุผลทางดานความปลอดภัย เปนตน  โดยจะปฏิบัติตามเงื่อนไขและขอจํากัดความรับผิดชอบ
ของแตละสายการบิน )  บริษัทขนสง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หนวยงานที่ใหบริการ  ที่จะ
สงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเที่ยวทัวรบางรายการหรือทั้งหมด  ผูเดินทางไม
สามารถเรียกรองคาเสียหาย ไมวาในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งคาเสียเวลา  คาเสียโอกาส คาเสีย
ความรูสึก และคาใชจายที่บริษัทจายไปแลว เปนตน   ขอใหทราบวา  ผูจัดจะดําเนินโดยสุด
ความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไมคืนเงิน  

 



 

 

 มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผูจัด 
นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับ  

 ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปนการชําระคา
ทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออก
เมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง เอกสาร
เดินทางไมถูกตอง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการ 
เปนตน 

 ขอความรวมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศที่ทานได
เดินทางมา เดินทางไปสู หรือเดินทางผาน  เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนที่อาจกอใหเกิดอันตราย
ตอผูเดินทางอ่ืนๆ หรือทรัพยสิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ (ตัวแทน) หรือไม
ปฏิบัติตามคําช้ีแจงของเจาหนาท่ี (ตัวแทน) ทางผูจัดอาจใชมาตรการตามที่เห็นสมควรเพ่ือป�องกัน
ไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธใหบริการ 

 การชอปปم�งการเลือกซื้อของนักทองเท่ียว เปนสวนหน่ึงของการทองเท่ียว โดยเฉพาะการทองเท่ียว
ประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนแหลงชอปปم�งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพา
ไปชอปปم�งยังสถานที่ตางๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอยางเปนเรื่องการตัดสินใจสวนตัวเสมอ  และ 
ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบทุกการซื้อของทาน 

 กระเป�าลูกคาตองยอมรับในความเสี่ยงของกระเป�าทุกใบของตัวเอง (ทานสามารถเลือกซื้อประกัน
เพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป�า เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอ
สัมภาระ)  ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย ลาชา อุบัติเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา โดยปกติทุกฝ�าย เชน คนขับรถ  มัคคุ เทศก หรือ หัวหนา
ทัวร  ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเร่ืองสัมภาระกระเป�าเดินทางลูกคา 
ผูรวมเดินทางตกลงปฏบิัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณมีีขอ

พิพาท ใหถือคําตัดสินของผูจัดเปนที่ส้ินสุด 

 


