
 

 

รหัสทัวร JNL1903393 
ทัวรเกาหลี ปูซาน  Budget Journey DAEGU BUSAN 
5 วัน 3 คืน (TW, 7C, ZE) 
หนาวนี้ที่เกาหล ีสมัผัสหิมะ ตะลุยหิมะ เลนสก ี
ที่สุดของเมืองเกไก เที่ยวไมเหมือนใคร 
มหานครแดกู สาวงาม แฟช่ัน ของกิน 
เมืองทาอันดับหน่ึง มหานครพูซาน   หมูบานซาโตรีน่ีเกาหลี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
      



 

 

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

เดินทาง ธันวาคม19-มีนาคม
20 

สายการ
บิน 

Budget 
Airline กรุปคณะ 20-30 ทานตอ

คณะ 

ที่พัก ระดับ 3 ดาวเกาหลี  จดัหองพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรือ #พูซาน หรือ เมืองอ่ืนใน
จังหวัดเคียงซัมโด  

รถโคช บริการดวยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเปนไปตามจํานวนของผูโดยสาร ปกตกิ 25 หรือ 
30 หรือ 40 หรือ 45 ที่น่ัง   

อาหาร 

อาหารเชา@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและคํ่า@หองอาหารทองถิ่น 5 มื้อ  เมนู
จัดหลากหลาย #หมูยางคาลบี  #บารบคีิวไฟหรือบลูโกกิ #ไกตุนโสม #พิเศษ ! 
หมอไฟซีฟู�ดทะเลสไตลพูซาน #พิเศษ ! เมนูหมูแปดสี  ฟรี ! นํ้าแรดื่มบนรถวันละ 1 
ขวด 

 
วันแรก 
(-) 
วันที่สอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภมูิ – สนามบินนานาชาติพูซานหรือแดกู  ประเทศเกาหลีใต – พาชมมหา
นครแดก ู– ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรน่ังเคเบ้ิลคาร  – พาเดินถนนสายสําคัญ 
3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถโปรแตสแตนตแหงแรกในแดก ู– ยานชอป
ปم�งดงซองโนะ  – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ�สุดเก...คิมควางซอกสตรีท 

วันที่สาม 
(B.L.D) 

เมืองพูซาน เมืองทาอันดับหน่ึง –  เทศกาลเลนสกีสโนว หิมะ ที่ #EDEN SKI Resort – 
ศูนยฮอกเก็ตนามู – ศูนยเคร่ืองสําอางเวชสําอาง –  ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่
ยาวที่สุด ชายหาดซงโด – หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน - แวะตลาดปลาชาลกาชิ 

วันที่สี ่
(B.-.-) 

เมืองพูซาน – ศูนยโสมเกาหลี – ดิวตร้ีฟรี  – ยานซอเมียน –  สะพานแขวนควังอัน – วัด
แหงทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา "  – ชายหาดแฮฮุนเด รูปปم�นเมอรเมด อาคารกระจก
กันกระสุนโนริมารุ – The Bay 101 - BUSAN Cinema Center  -  ชายหาดควังอาลิ  

วันที่หา 
(B.L) 

เมืองพูซาน – อุทยานแหงชาติแทจอนแด  (ฟรี ! บัตรน่ังรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลง
อุทยานแหงน้ี )  – ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง Red Pine – สะพานกระจกแกว Oryukdo 
Sunrise Park –  ถายรูปคูหอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน – ยานนัมโพดอง 
ที่ต้ังของ BIFF สแควร – เมืองแดก ู–  สนามบนินานาชาติพูซานหรือแดก ู– กรุงเทพฯ 

 
 



 

 

Itinerary   

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

เดินทาง ธันวาคม19-
กุมภาพันธ20 

สายการ
บิน 

Budget 
Airline กรุปคณะ 20-30 ทานตอ

คณะ 
โปรแกรมทองเท่ียว เทศกาลเลนสกีสโนวหิมะ # EDEN SKI Resort – สัมผัสประสบการณเก
ไก เที่ยว #เมืองพูซาน เมืองทาอันดับหน่ึง ประตูสูเกาหลีทางดานทิศใต  สถานที่จัดงาน
ภาพยนตรนานาชาติ  ตลาดปลาที่ใหญสุด  – ชมความงามของทิวทัศนทองทะเล และ สะพาน
กระจกแกว Oryukdo Sunrise Park – วัดแห งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " – 
สวนสาธารณะยงดูซาน ที่ตั้งหอคอยพูซาน – สะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร – หมูบาน
วัฒนธรรมคัมชอน - ยานนัมโพดอง (เซ็นเตอรพอยพูซาน) – นั่งรถไฟไตเขา #อุทยาน
แหงชาติแทจอนแด – ยานแฟชั่นและศัลยกรรมโซเมียง หน่ึงเเลนดมารคของหนุมสาวชาวปูซาน 
– BUSAN Cinema Center – ชายหาดควังอาลิ Gwangalli Beach & Bridge – ที่สุด
กินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด ชายหาดซงโด #เมืองแฟช่ันแดกู  เมืองแหงสาว
งาม – แอปเปم�ลดัง – สิ่งทอแฟชั่น – ผังเมืองเจง – น่ังเคเบิ้ลคารสูจุดชมวิวของภูเขาพัลกงซา – 
อินเทรนไปกับสาวเกาหลี#ยานดงซองโนะ (สยามสแควรแดกู) – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ�สุดเก
...คิมควางซอกสตรีท – พาเดินถนนสายสําคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น – ชมโบสถโปรแตสแตนต
แหงแรกในแดกู – ศูนยพืชสมุนไพร – ศูนยโสมเกาหลี – เครื่องสําอางเกาหล ี

ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบนิตามที่ไดอนุมัต ิ
 

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 
EASTAR 

JET ZE922 2250 0610+1 ZE921 1810 2130 

ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาตั๋ว ) 



 

 

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

และหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาที่ตรวจคนไดประทับตรา หนังสือ
เดินทางอยูในสภาพท่ีดี (ไมชํารุด) 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา กลางวัน คํ่า 

1 
เจาหนาที่รอตอนรับดแูล มอบเอกสาร และอธิบายเพ่ิมเติม  
(นัดหมายแตละคณะกอนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงลวงหนากอน
เคร่ืองออก)   

- - - 

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 

พรอมกันที่ช้ัน 4 ผูโดยสารขา
ออก 

เช็คอินหมายเลข  
M   

Eastar Jet (ZE) หมายเลข  6-7 

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

กรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารประเภทท่ีสามารถเล่ือนวันและเวลาเดินทางได 

ทั้งน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการ
เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 

 
 
 
 



 

 

ขอแนะนํา 
 หากทานมีปญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา 
 หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต หากพบจะตองเสียคาปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย (แนะนํา ตลอดท

ริปจะตองดูแลกระเป�ายกขึ้นลงหองดวยตัวทานเอง เพื่อป�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  สนามบินนานาชาตแิดกูหรือพูซาน  ประเทศเกาหลีใต – 
เมืองแดก ู

เช
า 

กลาง
วัน คํ่า 

2 เวลาที่เกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - x x 
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet 
(ZE) 
บางสายการบินอาจมีชดุกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน มีบริการ Air Cafe 
จําหนาย  อาหาร เครือ่งด่ืม และขนมคบเค้ียว ทีช่าวเกาหลีนิยมกัน (สายการบินไมอนุญาตให
ผูโดยสารนําอาหารขางนอกมารับประทานบนเครื่อง) 
Landing  ถึงสนามบินนานาชาติเมืองพูซาน หรือ แดกู  (เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ทางผูจัดจะ
เปนผูเลือกให)  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชรอรับทานเพื่อ
ทองเที่ยวตามโปรแกรม 



 

 

เพ่ือใหรายการทองเท่ียวเปนไปตามกําหนดการ  ทางคณะทัวรจะออกเดินทางจากสนามบินหลัง
เวลาเครื่องลงประมาณ 1.30 ชั่วโมง ทานที่ติดสัมภาษณที่ดานตรวจคนเขาเมือง  หากทานผาน
เขาเมืองเรียบรอย ทานตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคา
เดินทางจากทางผูจัดได  

 
นําทานเที่ยว  เมืองแฟช่ันแดกู  นครบาลที่มีขนาดใหญเปนอันดับสามของเกาหลี เมืองแหง
สาวงาม แอปเปم�ลดัง สิ่งทอแฟชั่น ผังเมืองเจง แหลงรวมคาเฟ�สตรีทสุดชิก  และเปนเมืองที่มีการ
จัดการแขงขันฟุตบอลโลก ในป ค.ศ.2002  ออกนอกเมืองแดกู ไปนั่งเคเบิ้ลคารที่มีความ
ยาว 1.2 กิโลเมตร ขึ้นไปสูจุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน ภเูขาพัลกงซานสถานที่มีชื่อเสียงของ
เมืองแดกูและเปนเทือกเขาที่มียอดเขาอยูหลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเปนธรรมชาติที่หาดูได
ยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อวาภูเขาพัลกงซานเปนภูเขา
ศักดิ์สิทธิ์เพราะภูเขามีลักษณะคลายกับรูปรางของพระพุทธรูปสามองค ภูเขาลูกน้ีเกิดจากการ
กอตัวของหินแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันไดอยางลงตัวกับหินและป�าไมที่หนาแนน จึงเปน
สถานที่ที่นาสนใจสําหรับนักทองเที่ยวตลอดทั้งป จะสวยงามที่สุดในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี และ
ชวงหิมะปกคลุมทั้งภูเขาในหนาหนาว  (ฟรี ! บัตรกระเชาเคเบิลคารขึ้นจุดชมวิว หากปด
ใหบริการ งดคืนเงินคาบัตร) 

อาหารกลางวัน 
 เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เปนเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส ผัดยาง

ขลุกขลิกบนกะทะ 
หลังอาหารกลางวัน  



 

 

 
นั่งรถชมเมืองแดกู เมืองแหงน้ียังเต็มไปดวยความรมรื่นของตนไม ผานชมสถานที่ราชการ ผาน
สวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง ผานศูนยวัฒนธรรม  ผานมหาวิทยาลัยแหงชาติแดกู ผาน
เทศบาลเมืองแดกู เดินสายสําคัญ เสนถนน 3.1 กับบันได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอกของ
โบสถโปรแตสแตนต แหงแรกในแดกู   เกิดขึ้นจากขบวนการอิสรภาพ 3.1 ทั่วประเทศ ใน
เดือนมีนาคม ปค.ศ. 1919  โดยถนนบันไดน้ีถูกใชเปนทางเดินผาน และ ไมไกลกัน มีจุดหลบ
ซอนตัวนักเรียนจากตํารวจญี่ปุ�น  หากเราเดินผานถนนเสนนี้ลงไป จะพบกับ โบสถคริสตจักร
คาทอลิกเคซาน Gyesan   แวะยานบริเวณดงซองโนะตั้งใจกลางเมืองแดกู หรือ เมียงดอง
แหงแดกู (ใหญโตกวายานเมียงดองประมาณ 5 เทา)  จุดเชื่อมสถานที่สําคัญและเชื่อมผูคนให
มารวมตัวกัน  ตลอดความยาวกวา 1 กิโลเมตร จะพบรานอาหาร รานคาเฟ�  รานขายสินคา
เส้ือผาแฟชั่นที่เต็มไปดวยชีวิตชีวาและมีสีสัน อยากใหทานสังเกตุวา  ถนนทางเดินน้ันกวางขวาง 
เดินสบายกวาในโซล ทางฟุตบาทก็เรียบเสมอกัน  รานคาแบรนดจะมีขนาดใหญโต  แตละรานไม
มีกันสาดยื่นออกมา  แขงกันแตงรานไดสวยงาม  ที่สําคัญระวังหลง !  

 
คิมควางซอกสตรีท ถนนเสียงเพลงและคาเฟ�สุดเก...ที่ดูอบอุนและแสนโรแมติก (มิสเตอร 
คิมควางซอก เปนนักดนตรีโฟลคซองระดับตํานานของเกาหลีในชวงยุค ’80 และ ’90)  
มิสเตอรคิมกวางซอกเปนคนแทกูแตกําเนิด กอนที่ครอบครัวจะยายไปอยูกรุงโซล  ทานไดสราง



 

 

ผลงานและชื่อเสียงโดงดังในวงการเพลงกอนจะทานจะเสียชีวิตในชวงป ค.ศ.  1996  ทาง
ชาวเมืองแทกูจึงสรางถนนศิลปน เพื่อเปนเกียรติกับทาน ปจจุบันเปนสถานที่ทองเที่ยวสําคัญ  
โดยในชวงเย็นของทุกวัน หรือ ชวงเสารและอาทิตย  ก็จะมีศิลปนมาทําการแสดงเพลงของทาน
กันแบบสด  คนทองถิ่นจะมาน่ังฟงเพลงกันอยางไมขาดสาย ปจจุบันมีนักรองศิลปนหลายทานที่
ยังนําเน้ือรองและทํานองกลับมารองกันอยู 
หลังจบรายการทองเท่ียว คํ่าคืนนี้...ขอสงทุกทานพัก 

อาหารคํ่า 
เมนูหมูยางคาลบี #KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลปีم�งยางที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก 

เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ เกาหลีจะเปนผูเลือกและจัดหองพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรือ #พูซาน 
หรือ เมืองอ่ืนๆในจังหวัดเคียงซัมนัมโดหรือเคียงซังบกุโด) ระดับ 3 ดาวเกาหลี  

 
DAY วันที่สาม   เมืองพูซาน  เชา กลาง

วัน 
คํ่า 

3  x x x 
รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

 
เทศกาลเลนสกีสโนว  #SKI Resort  ทานสามารถเพลิดเพลินกับลานหิมะที่กวางใหญ และ
เนินเลนสกีระดับตางๆ  กระเชาลิฟท ทางรีสอรทยังมีบริการกีฬาในรมชนิดอ่ืน รานอาหาร คอฟ
ฟم�ชอป ซุปเปอรมารเก็ตไวคอยบริการ ทานจะประทับใจกับประสบการณแปลกใหมที่ น่ี      
(ราคาอุปกรณการเชาโดยประมาณ)   1) อุปกรณการเลนสกี ประมาณ 50-55,000 วอนตอ
เช็ต (รวมคาไมสกี กระดานเล่ือน และรองเทาสกี)     2) กระเชาลิฟสําหรับทานที่เลนสกี ครึ่งวัน 
ประมาณ 50-55,000 วอนตอทาน  เตรียมตัวกอนเลนสกี ควรเตรียม ถุงมือสกี ผาพันคอ แวน
กันแดด เสื้อแจคเก็ตกันน้ําหรือผารม และกางเกงรัดรูป ขอคําแนะนําและฝกวิธีการเลนจากไกด
ทองถิ่นกอนลงสนามจริง เพื่อความปลอดภัยของทานเองเปนสําคัญ     (หมายเหตุ.... ปริมาณ



 

 

ของหิมะและการเปดใหบริการชองลานสกี ขึ้นอยูกับความเอ้ืออํานวยของอากาศ หากไมมีหิมะ
เพียงพอ ลานสกีอาจจะปดใหบริการ)   

อาหารกลางวัน 
เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม อาหารวังในสมยักอน เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทาน

ละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 
หลังอาหารกลางวัน 

ศูนยฮอกเก็ตนามู เพ่ือนท่ีดีในการดําเนินชีวิต ! “ ฮอกเก็ตนามู ” ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�า
ลึกบนภูเขาที่ปราศจากและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี...
ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็งไม
ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหร่ี สารตกคางจากอาหารและยา       
ศูนยผลิตภัณฑความงาม เครื่องสําอางเวชสําอาง  ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอ
คุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก 
โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน Skin Care และฟงคําแนะนําการดูแลผิวพรรณ จาก
ผูชํานาญการ     

 
ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด  ชายหาดซงโด Songdo จุดเช็คอินใหม
สุดของ #ปูซาน หนึ่งในชายหาดที่โรแมนติก   คร้ังหน่ึง ชายหาดซงโด รูปโคงมนเหมอืนครึ่ง
เส้ียงพระจันทรแหงน้ี ในยุคการยดึครองของญี่ปุ�น (1913)  ชาวญีปุ่�นพัฒนาเปนสถานที่พักผอน 
เน่ืองดวยสภาพท่ีเต็มไปดวยป�าสนและมีสภาพภูมิศาสตรตามธรรมชาติที่สวยงาม  ในชวง
สงครามที่ผานมา ซงโดไดถกูทิ้งรางไป ปจจบุัน ชายหาดซงโด ไดถูกพลิกฟم�นใหกลับมามีสีสัน
และชีวิตดวยเงินลงทุนมหาศาล บริเวณสถานที่แหงน้ี เต็มไปดวยโรงแรมเล็กๆ มากมาย 
รานอาหาร รานกาแฟ และสถานที่เดินเลน ไมวาจะเปนสะพานกระจกแกว Skywalk ที่เพิ่งเปด
เมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ดวยระยะทางเดินยาว 365 เมตร รูปทรงทางเดินโคงและยื่นออกไป
ในทะเล คลายกับมังกรที่บินเหนือทะเล และในบริเวณใกลกนั จะมเีกาะเล็กๆ รูปรางคลายเตา 



 

 

ชื่อ โกบุกซอน Geobukseom  จะมตีํานานความรักระหวางหนุมหาปลา กับ นางเงือกที่เปน
ลูกสาวของราชามังกร ใหเราไดฟลของคนที่เปนแฟนซี่รียละครเกาหลี (คาบัตรเคเบ้ิลไมรวมไว
ในคาทัวร)  

 
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน (นักทองเที่ยวตางชาติบอกวา “ ซาโตริน่ี  “ หรือ “ มาซูปซู  “  ไป
พิสูจนกัน)  หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยูบนเนินเขา สถานที่ทําใหเราเพลิดเพลินไปกับการ
ลดัเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแตละบานที่เกิดจากการรวมมือของ
ชาวบานทองถิ่นและความคิดสรางสรรคของนักศิลปะเกาหลีที่รวมกันปรับแตงหมูบานจนออกมา
สวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจากเจาเมืองพูซาน (แตเดิมน้ันเปนถิ่นฐานของผูคนที่
อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเปนแหลงเสื่อมโทรมในอดีต) อีก
ทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ําทะเลกวางไกลสุดตา (ตองเดินกันหนอยนะ) 

 แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานที่เราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่ง
เปนที่รูจักตั้งแตสมัยสงครามเกาหลี 1950 เปนตนมา  ตลอดแนวทาเรือประมาณ 1 กม. จาก
ศาลากลางเมืองพูซาน เปนแหลงรวมขายสงปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมาย
นํามาประมูลกันในยามเชามืด และชวงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่คอนขางถูก   

อาหารคํ่า 
พาทานลิ้มลองหมอไฟซีฟู�ดทะเลสไตล สูตรพิเศษเมืองพูซาน   

หลังจบรายการทองเท่ียว คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานพัก 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY วันที่สี่   เมืองพูซาน  เชา กลาง
วัน 

คํ่า 

4  x - - 
รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

 
ศูนยโสมเกาหลี  ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร  เพราะ
เกาหลีใตเปนประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก  ซึ่งใครใครที่
ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเปนของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชน
นานัปการ เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและ
เพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง    
ดิวตี้ฟรี  (ปจจุบันเปนที่ นิยมมาก เพราะ ดิวตรี้ฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษัทแขงขันกัน)  
เพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ณ  หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก  ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบ
รนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่
ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ�น  นิยมมาเลือกซื้อหากันมากมาย    
อิสระอาหารที่ยานโซเมียง เพ่ือใหไดเวลาในการเดินเลนบริเวณถนนโซเมียงหนึ่ง   “ First 

Soemyung Street “ 
จุดศูนยรวมยานการคาของชาวเมืองพูซาน  ไมวาจะเปน ชอปปم�งมอลใตดิน  หางบูติกหลาก
ยี่หอตั้งแตแบรนดเนมตางชาติถึงเกาหลี รานเสื้อผามีสไตลหองเล็กๆ  ราน Creative 
Lifestyle  
ขามสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เปนสะพานแหงแรกในเกาหลีที่ทอดขามทะเล ที่
เชื่อมโยงระหวางใจกลางเมืองสูชายหาดและศูนยประชุม มีความยาวกวา 7.4 ก.ม. โดยชวง
กลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยังเปนสะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศ
เกาหลี ไดรับการออกแบบสรางเปนสะพานแขวน ใชเวลาถึง 4 ป ตั้งแตป 1994-2003  จึง
สรางเสร็จสมบูรณ ใชงบประมาณในการกอสรางถึง 7,899 ลานวอน สะพานควางอันเปน



 

 

สัญลักษณอีกอยางหน่ึงของเมืองปูซาน ทั้งบริเวณทองทะเลแหงน้ี ยังเปนจุดชมวิวของทาเรือ
ยอรช  เกาะชื่อดัง Oryukdo Island  ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli 
Beach เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามคํ่าคืนสะพาน
แหงน้ี สวางสไวไปดวยไฟ ที่แสนอบอุนและโรแมนติก   
วัดแหงทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " กอตั้งขึ้นในป 1376 โดยสรางอยูบนโขดหินริม
ทะเล มองเห็นน้ําทะเลสีฟ�าใสของทะเลใต มีบรรยากาศที่รมรื่น ลมพัดสบายกายและใจ 
แวดลอมดวยธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาดที่แตงแตมโดยจิตรกรฝมือเอก ชื่อของวัด
หมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริยซึ่งความเปนมาของวัดแหงน้ีก็ดูลึกลับนาพิศวงดั่งชื่อที่ต้ังไว 
ในบริเวณวัดมีเจดียองคใหญซึ่งมีผูคนแวะเวียนไป 
สกัการะบูชาไมขาดสาย ทําบุญขอพรกับรูปปم�น 12 นักษัตร ผานซุมประตูมังกรทอง ผานอุโมงค
เล็กๆ เขาไปก็จะพบกับทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยูดานบนเพื่อดื่มดํ่ากับ
วิวทิวทัศนที่สวยงามจนลืมความเหน่ือยเมื่อยลา ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปรางแปลกตาสุด 

 
แลวแตจินตนาการของผูมองและเกลียวน้ําวนที่หมุนวนอยูเบ้ืองลางทําใหเกิดเปนภาพที่สวยงาม
นาประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดียสูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เปนสัญลักษณของความสนุก 
ความโกรธ ความเศรา และความสุข  ความงดงามขององคเจาแมกวนอิมที่วัดแฮดง ยงกุงซา 
และภายในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใหไดกราบไหวขอพรมากมาย เชน ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอ
ความรํ่ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ..... 

 



 

 

ชายหาดแฮฮุนเด รูปปم�นเมอรเมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ดานนอก) ไป
เท่ียวชายหาด Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเริ่มบริเวณแหงน้ี มีชื่อเสียงวาเปนแหลง 
ที่ตั้งของน้ําพุรอน และตอมากลายเปนแหลงพักผอนที่ไดรับความนิยมมากในชวงฤดูรอน 
โดยเฉพาะในชวงวันหยุดยาว จะหนาแนนไปดวยผูคน และถึงแมวาในชวงที่อากาศหนาวเย็น 
ผูคนก็ยังคงนิยมเดินเลนและเลนวาวทามกลางอากาศที่สดชื่นของชายฝم�ง ลักษณะของชายหาด
เปนหาดโคงเวายาว 2 ก.ม.  และน้ําไมลึกมากชื่อ Haseundae ไดมาจากนามปากกา Hae-
un ของนาย  Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีที่หลงเสนหของความงามบนเกาะน้ี 
และ ชมความงามของรูปปم�นเมอรเมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC ที่ใชในการ
ประชุมสุดยอดผูนําเอเปก ป 2005  แวะถายรูปเกไกตามรอยพระเอกนางเอกเกาหลี ที่  
ทาเรือยอรช เบย 101 #TheBay101 ศูนยกีฬาทางน้ําที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีคลับเฮาสและ
รานอาหาร รานบารเบียร อีกจุดน่ังชิว กินลม ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเย็นและคํ่าคืนที่เงา
สะทอนของตึกระฟ�าเปดไฟสองสวางกระทบกับน้ําทะเลไดแสงสีสวย 

อิสระอาหารคํ่า ที่ ยานชายหาดควังอาล ิ แหลงรวมอาหารทะเลสุดชิก และ เมนูอาหาร
เกาหลีหลากหลาย 

เดินเลนยามคํ่าคืน #ชายหาดควังอาลิ #Gwangalli Beach หน่ึงในชายหาดดัง ไมแพ
ชายหาดแฮอึนแด ชายหาดควังกาลีมีตวามยาว 1.4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ํา
ทะเลใสสะอาด ระหวางวันจะมีกิจกรรมทางน้ําใหทํามากมายและที่ น่ียังดึงดูดนักตกปลา
มากมาย  ดานหนาของชายหาดควังกาลีจะมองเห็นสะพานควังอัน ซึ่งเปนสะพานแขวนที่ขาม
ทะเลแหงแรกของเกาหลีที่เชื่อมระหวางยานเมืองเกาของเมืองปูซานกับยาน Centum ที่เปน
ยานการคาเกิดใหมของเมือง ชวงกลางคืนจะเปดไฟสะทอนน้ําทะเลสวยงาม มีรานคา 
รานอาหาร ตั้งอยูเรียงรายให น่ังชิวๆ กินลมกันเพลินๆ 

หลังจบรายการทองเท่ียว คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานกลับเขาท่ีพัก 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

DAY วันที่หา  เมืองพูซาน  - สนามบินนานาชาตแิดกูหรือพูซาน  – 
กรุงเทพฯ เชา กลาง

วัน คํ่า 

5  x x - 
รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 
 

 
อุทยานแทจงแด ตั้งอยูที่เกาะยงโด บริเวณรอบอุทยานแหงน้ี มีลักษณะเปนภูเขา และหนาผา
สูงชันติดทะเลซึ่งอยูต่ําลงไป 150 เมตรซึง่เปนแหลงทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแหงหน่ึงใน
เมืองพูซาน  อิสระใหทานชมวิวทิวทัศนของรอบอุทยานที่รายลอมไปดวยตนไม ดอกไม นับไม
ถวน และสัมผสักับความสวยงามของทะเล และหนาผาสูงชัน พรอมสวนสาธารณะที่หนาแนนไป
ดวยตนไมสีเขียว และสิ่งสันทนาการตางๆ มากมาย ไมวาจะเปนสระวายน้ําที่สามารถมองเห็น
ทะเล, รานคาขายของขบเคี้ยว และรานขายของที่ระลึกทิวทัศนรอบ ๆ จะมองเห็นหินผา และ
ประภาคารสีขาวสวยงาม  (ฟรี ! บตัรน่ังรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแหงน้ี ) 
ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาทานเดินทางสู ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง Red Pine  ซึ่ง
ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เปนงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหมลาสุดของเกาหลี เพื่อ
ชวยผูที่มีปญหาเรื่องไขมันอุดตันในเสนเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอเสื่อม หรือ การ
ไหลหมุนเวียนของเลือด  เปนตน กวาจะมาทําเปนน้ํามันสนสกัดได 1 แคปซูล ตองใชใบสนเข็ม
แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนําใหทุกทานเลือกซื้อเปนของฝากสุขภาพเพื่อตัวทานเองและคนที่
ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ  เพราะเปนสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนําใน
เกาหลีแลววา ไมมีผลขางเคียง 
เมนูหมู 8 สี เกาหลี  ดวยสูตรคิดคนเฉพาะตัวของทางรานโดยนําหมูสดสามชั้นแปดสีแปด
รสชาติโดยใชหมูสดสามชั้นของพื้นเมืองเกาหลีแท  หมักเครื่องปรุงแตงละรสชาติ จะถูกรังสรรค
เพ่ือสุขภาพและความแปลกใหม   



 

 

 
Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศนทองทะเล ซึ่งมีทางเดินเปน Skywalk สงู
ถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะเหมือนกีบมา พื้นเปนกระจกสามารถมองเห็นดานลางได มคีวามหนา
ถึง 55.49 มิลลิเมตร ทําใหโครงสรางปลอดภัย สราง 
ขึ้นมาภายใตรูปแบบ “ เดินไปทั่วทองฟ�า ” Oryukdo Sunrise Park ถกูสรางขึ้น เมื่อวันที ่
12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเปนจุดแบงระหวางทะเลตะวันออกและภาคใต 

 
ชมยานนัมโพดอง เซ็นเตอรพอยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ที่ตั้งของ BIFF สแควร 
(Busan International Film Festival)  ที่น่ี 
เปรียบเสมือนยานเมียงดองที่กรุงโซล เพราะเปนแหลงชอปปم�งสินคาในใจกลางเมืองปูซาน ยัง
เปนที่ต้ังสถานที่ต้ังโรงหนังมากมายของเมืองพ ู
ซาน และ ยังเปนสถานที่ดาราฮอลีวูดเกาหลีที่ไดรับรางวัลในแตละปไดประทับรอยมือไวเปนที่
ระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโดยทั่วไป เปนจุดที่นักทองเที่ยวควรคาแกการมาเยี่ยมชม   
แวะถายภาพดานหนาของ #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใตถึง 118 ม. 
เหนือระดับน้ําทะเล  ตั้งอยูที่สวนสาธารณะยองดูซาน ชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” น้ัน มา
จากลักษณะรูปรางของภูเขาท่ีเหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหนาเขาสูฝم�งทะเล เพ่ือป�องกันและกําจัด
ศัตรูที่มาจากทะเล  และที่ตั้งอนุเสาวรียของ นักรบผูย่ิงใหญ - นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของ
คนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในชวงที่ญี่ปุ�นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะดวยการใชเรือรบ
พิเศษที่เรียกวา โคบุกซอน หรือเรือเตา สัญลักษณของการมีอายุยืนยาว  หอระฆัง นาฬิกา
ดอกไม เปนตน  

เย็น.....ขึ้นอยูกับวันและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ�ากลับกรุงเทพฯ  



 

 

ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน  T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar 
Jet (ZE) 

มีบรกิาร Air Cafe จาํหนาย  อาหาร ของกิน เครื่องด่ืม ขนมคบเค้ียว บนเครื่องบิน 
(สายการบินไมอนุญาตใหผูโดยสารนําอาหารขางนอกมารับประทานบนเครื่อง) 

คํ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภมู ิ
 

รายการน้ีเปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครั้งหน่ึง   สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบิน
และตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดยมิตองแจงให
ทราบลวงหนา  ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี เน่ืองจากเปน
การชําระคาทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ เชน ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขา
เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําที่สอไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไมถูกตอง 
การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมรับประทานอาหารบางมื้อ ไมเท่ียวบางรายการ เปนตน 
ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจากการทองเที่ยวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr และการทองเท่ียว

พูซาน www.bto.or.kr  
และการทองเที่ยวแดกู  www.tour.daegu.go.kr   |  www.palgongcablecar.com ภาพ

ทั้งหมดที่แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ 
 

เมนูอาหารทัวรสําหรบัคณะ (ภาพอาหารและคําอธิบายเพื่อใชประกอบความเขาใจ) 
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเปนชุดกะทะ สําหรับ 4 ทาน/โตะ 
เปนอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี กอนเมนูคาลบี โดยนําเน้ือหมู
สไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสตางๆ เมื่อนํามาปรุงจะมีรสออก
หวานนุม  เวลาทาน นํามาผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบน 
อาจจมีผักกะหลํ่าใสมาเปนสวนประกอบ โดยจะมีลักษณะออกเปนแบบ
น้ําขน เพ่ือเปนน้ําซุปไวคลุกคลิกทานกับขาว เสริฟพรอมขาวสวยรอนและ
เครื่องเคียงตางๆ ประจําวันคูโตะ 

 

เมนูหมูยางคาลบี เสริฟเปนชุด สําหรับ 4 ทาน/โตะ อาหารพื้นเมือง
เกาหลีที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุมและกลม
กลอม นําเนื้อหมูสต็กหรือหมูชิ้นหมัก ปم�งยางบนกะทะ และตัดเปนชิ้นพอ  



 

 

คํา หอทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคําไทย  โดยใสน้ําจิ้มเตาเจี้ยว 
(เครื่องจิ้มหมัก ที่ชวยชูรสอยางดี) ตามดวยขาวสวยรอนเล็กนอย  อยาลืม 
! ทานเครื่องเคียงตางๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง  

เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม  เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน  อาหาร
วังในสมัยกอน ตั้งแตสมัยราชวงศโซซอน เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ  
โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุนเพ่ือใหรสชาติกลมกลอม เน้ือไกนุมและยอย  เสริฟ
พรอมเครื่องเคียงคูโตะ 

 

เมนูหมอไฟซีฟู�ดทะเลสไตลพูซาน เสริฟเปนชุดสําหรับ 4 ทาน/โตะ นํา
ซี้ฟู�ดในทองทะเล เชน ปู กุง หอย ปลาหมึก ตกแตงมาในหมอใหญพิเศษ 
พรอมตนกระเทียม ผัก เห็ด โอเดง  เปนตน จัดเรียงสวยงามในหมอไฟ  
พรอมไกตมน้ําซุปกลมกลอมสูตรพิเศษของทางราน ดูนาตาชวนหิว  มี
บริการเครื่องเคียง น้ําจิ้มซีอ๊ิวเกาหลี พริกสดหรือพริกป�นแดง ตบทาย
ความอรอยเวอร กับ  เสนกวยเต๋ียวสดทํามือ ที่จะมารวมตมในหมอใบน้ี   
เพ่ือรับประทานเปนกวยเต๋ียวซี้ฟู�ด อีกหน่ึงเมนูที่ไมควรพลาดเมื่อมาเยี่ยม
เยือนเมืองพูซาน    

 

เมนูหมู 8 สี เกาหลี  เสริฟเปนชุดสําหรับ 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  เพิ่มชุดผักสด 
ทานเปนโพซัม + หมอซุปหมอไฟ + เครื่องเคียง + ขาวสวย 

 

 
 
 



 

 

Price & Conditions  
ราคานีเ้ปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ 

(นักทองเที่ยวตางประเทศ โปรดเช็ค)  

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

เดินทาง ธันวาคม19-มีนาคม
20 

สายการ
บิน 

Budget 
Airline กรุปคณะ 20-30 ทานตอ

คณะ 
 
 เดินทางขั้นตํ่าปกติ  25  ทานผูใหญ (ที่น่ังจํากัด จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจ

ตองเพ่ิมคาต๋ัว)  
 หากตํ่ากวากําหนด อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเดินทาง

ทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพ่ิมเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการ
เดินทางตามความประสงค 

 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสาย
การบิน คิดอัตรา ณ วันท ี09.09.19 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  
โดยมติองแจงใหทราบลวงหนา 

เด็ก 2-7 ป :  หองพัก = ผูใหญ 2 + เด็ก 1 ไมมีเตียง |  เด็ก 8-12 ป  เตียงเสริมหรือหอง
ครอบครัว 

ทารก หมายถึง ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวา 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณา
ติดตอเพื่อขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ  โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญ
สองคนเทาน้ัน และหามมิใหนํารถเข็นเดก็ หรือที่น่ังสําหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จํานวนเดก็ทารก
ตอเที่ยวบินถูกจํากดัไวเพ่ือความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทาง
ไปกับทาน  สวนผูจัด เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง 
ผูทุพลภาพ/มีปญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป�วย ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร เพ่ือเช็คกับ
ทางสายการบินและผูใหบริการ  เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ ขึ้นเครื่องบิน
ได  เขนน้ํายา เข็มฉีดยา เครื่องใชแบตเตอร่ี หรือ เครื่องหายใจ  



 

 

สตรีมคีรรภ ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใหบริการ   โดยทั่วไป 
-อายุครรภไมถึง 27 สัปดาห : ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผดิชอบของ
สายการบิน เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภในชวงสัปดาหท่ี 28 สัปดาห ถงึ 34 สัปดาห : แสดงใบรับรองแพทย  ยืนยันสปัดาหท่ี
ตั้งครรภและกํากับวนัที่ไมเกินสามสิบ (30) วันนับจากเท่ียวบินขาออกที่กําหนดหรือเท่ียวบินขาเขา
ที่กําหนด  และตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรบัผิดชอบของสายการบนิ  เมื่อ
ทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภต้ังแตสัปดาหท่ี 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบริการ 
ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  5-7 

วัน  
ขอมูลสําหรับผูเดินทาง 

1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตองมีหนาวางสําหรับประทับตรา
อยางนอย 2 หนาเต็ม) เพ่ือยื่น ณ ดานตรวจคนเขาเมือง   เนื่องจากเคาเตอรสายการบินหรือดาน
ตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของทาน 
3. คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอรต (2) ใบประจําตัวคน
ตางดาว (3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู (4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) (5)รูปถายส ี2 น้ิวทานละ1รูป   

 ผูจัดจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยทานจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือ
เดินทางตางดาวผูเปนเจาของหนังสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง เขา-ออกดวยตนเองกอน
จะยื่นวีซา) สิทธิ์การออกวีซาขึ้นอยูกับสถานทูตเทานั้น 

4. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนา
ชื่อ เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพ่ือใชในการจองต๋ัวเครื่องบิน ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนา

หนังสือเดินทาง (พรอมทั้งหนาเปลี่ยนช่ือนามสกุล ถามี) ใหกับทางผูจัด 
 
 
 
 
 
 



 

 

Departure  ธันวาคม 2019 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง 
อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน
(บาท) 

หอง
เดี่ยว+ หมายเหตุ 

วันพุธ 04 ธันวาคม 19 08 ธันวาคม 19 19,900 5,500  
วันเสาร 07 ธันวาคม 19 11 ธันวาคม 19 19,900 5,500  
วันพุธ 11 ธันวาคม 19 15 ธันวาคม 19 19,900 5,500  
วันเสาร 14 ธันวาคม 19 18 ธันวาคม 19 19,900 5,500  
วันพุธ 18 ธันวาคม 19 22 ธันวาคม 19 19,900 5,500  
วันเสาร 21 ธันวาคม 19 25 ธันวาคม 19 19,900 5,500  
วันพุธ 25 ธันวาคม 19 29 ธันวาคม 19 22,900 5,500  

วันเสาร 28 ธันวาคม 19 01 มกราคม 20 25,900 6,500 วันหยุดป
ใหม 

วัน
อาทิตย 29 ธันวาคม 19 02 มกราคม 20 25,900 6,500 วันหยุดป

ใหม 
 
 
 
Departure  มกราคม 2020 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง 
อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน
(บาท) 

หอง
เดี่ยว+ 

หมาย
เหต ุ

วัน
เสาร 04 มกราคม 20 08 มกราคม 20 19,900 5,500  

วันพุธ 08 มกราคม 20 12 มกราคม 20 19,900 5,500  
วัน
เสาร 11 มกราคม 20 15 มกราคม 20 19,900 5,500  

วันพุธ 15 มกราคม 20 19 มกราคม 20 19,900 5,500  



 

 

วัน
เสาร 18 มกราคม 20 22 มกราคม 20 19,900 5,500  

วันพุธ 22 มกราคม 20 26 มกราคม 20 19,900 5,500  
วัน
เสาร 25 มกราคม 20 29 มกราคม 20 19,900 5,500  

 
 
 
 
Departure  กุมภาพนัธ 2020 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง 
อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน
(บาท) 

หอง
เดี่ยว+ 

หมาย
เหต ุ

วัน
เสาร 01 กุมภาพันธ 20 05 กุมภาพันธ 20 18,900 5,500  

วันพุธ 05 กุมภาพันธ 20 09 กุมภาพันธ 20 18,900 5,500  
วัน
เสาร 08 กุมภาพันธ  20 12 กุมภาพันธ  20 18,900 5,500  

วันพุธ 12 กุมภาพันธ 20 16 กุมภาพันธ 20 18,900 5,500  
วัน
เสาร 15 กุมภาพันธ 20 19 กุมภาพันธ 20 18,900 5,500  

วันพุธ 19 กุมภาพันธ  20 23 กุมภาพันธ  20 18,900 5,500  
วัน
เสาร 22 กุมภาพันธ 20 26 กุมภาพันธ 20 18,900 5,500  

วันพุธ 26 กุมภาพันธ  20 01 มีนาคม  20 18,900 5,500  
วัน
เสาร 29 กุมภาพันธ 20 04 มีนาคม 20 18,900 5,500  

 



 

 

Departure  มีนาคม 2020 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง 
อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหตุ 
วันพุธ 04 มีนาคม 20 08 มีนาคม 20 17,900 5,500  
วันเสาร 07 มีนาคม 20 11 มีนาคม 20 17,900 5,500  
วันพุธ 11 มีนาคม 20 15 มีนาคม 20 17,900 5,500  
วันเสาร 14 มีนาคม 20 18 มีนาคม 20 17,900 5,500  
วันพุธ 18 มีนาคม 20 22 มีนาคม 20 17,900 5,500  

 
 
อัตรา
คาบริก
ารรวม   

ตามรายการ:  คาตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – พูซาน หรือ แดกู  – กรุงเทพฯ  
ไปกลับแบบหมูคณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋วเครื่องบิน )  พรอมที่พัก  3  คืน (หองละ  
2-3  ทาน) + อาหารเชา กลางวัน และเย็นหรือคํ่า + บัตรเขาชมสถานที่ + รถนําเที่ยว
ตามรายการ + รวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% (ยกเวนตั๋วเครื่องบิน) + สายการบินจํากัด
นํ้าหนักเพียงทานละ 15 กก. (ขึ้นอยูกับนโยบายสายการบิน ไมเกินจํานวน 1-2 ชิ้น)  
และถือขึ้นเครื่องไดอีกทานละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน ไม
รวมกระเป�าสะพาย) +  ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม (ขั้นตํ่าวงเงินประกัน 1 ลานบาท 
คารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ป หรือ อายุ 75-85 ความคุมครองเหลือ 50% อายุ
ตํ่ากวา 1 ป หรือ อายุเกิน 85 ปไมคุมครอง ไมคุมครองโรคประจําตัวหรือการถูก
ฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย)  
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  (Family Room 1 เตียงใหญ+1เตียง
เล็ก) หองพักอาจจะไมติดกัน หองมีขนาดกะทัดรัด มีหรือไมมีอางอาบน้ํา มีสิ่งอํานวย
ความสะดวกครบ น้ําด่ืมฟรีอยูในหองพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด สวนน้ําแรยี่หอและมินิบารใน
โรงแรมราคาจะสูงกวาปกติ  อาจมีบริการกาตมน้ํา+ชากาแฟฟรี ชวงการจัดงานระดับ
เมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เชน Trade Fair, Convention, Festival, 
Conference, Expo เปนตน เปนผลใหราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม 
ผูจัดขอสงวนสทิธิในการจัดทีพ่ักตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร  โดยปกติทางผูจัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือวัวเพื่อสวนรวม จะ
บริการเปนหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยสวนมากอาหารทัวรมักจะเปนอาหาร
ทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไมออกรสจัด แบบอาหารทองถิ่น เชน หมูยางเกาหลี 
ไกตุนโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว 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  โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอนี้มาเปนขอเรียกรองใดๆ 
กับผูจัด  หากลูกคาประสงครับเงินคืน ทางผูจัดยินดีคืนเงิน  

ราคา
คาบริก
ารไม
รวม  
 

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

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

เงื่อนไข
ในการ
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
การ
จอง   
 

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 จะตองแฟกซ อีเมลล หรือเดินทางมาเซ็น
เอกสารการขอรับเงินคืนที่ทําการของผูจัดอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงิน
คาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ 
หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ  และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน 

สายการบินและตั๋วเครื่องบิน 
ในการสํารองที่นั่งและการใสช่ือในระบบสํารองที่นั่ง  ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง 
( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ (ภาษาอังกฤษ) เชน คํา
นําหนาชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นตชื่อและเขียน
ยืนยันรับรองเอกสารเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด )  หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอต
เปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจ
มีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และสายการบินไมมีระบบ
เสียคาใชจายเพ่ือแกไขตัวสะกดคํานําหนาช่ือ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง 
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เครื่องบิน รถทัวร, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับ
กรุงเทพฯ   กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการ
เดินทางได      ทั้งน้ีเพ่ือป�องกันปญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการ
เปลี่ยนแปลงวันเดินทาง 
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
สายการบิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหนวยงานอ่ืนไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 
 หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการ

ที่เปนอันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวาไม
เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทานอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอ่ืน 

 
อุนใจเพ่ิม  เน่ืองจากการเดินทางน้ันเต็มไปดวยความเสี่ยง 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 200 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
ธุรกิจหรือทองเท่ียวอิสระ ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว ไมเปนเหตุที่ทางผูจัด จะ
ตัดการใหบริการทานแตอยางใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอยาง หรือ 
ทองออนหรอืทองแกมาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ป หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ หรือ นักบวช 
(กอนซื้อทัวร จะตองแจง เพื่อหาขอตกลงรวมกัน เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพ่ือสราง
ความสุขแกคณะผูเดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไมรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไปทํางาน 
หรือเพ่ือการอ่ืนใดอันมิใชการทองเที่ยว  

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

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

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง 
การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความลาชาของเที่ยวบิน 
การยกเลิกเที่ยวบิน 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 

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

 การชอปปم�งการเลือกซื้อของนักทองเที่ยว เปนสวนหน่ึงของการทองเที่ยว โดยเฉพาะการทองเที่ยว
ประเทศเกาหลีใต ซึ่งเปนแหลงชอปปم�งที่คนไทยชื่นชอบ   โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพา
ไปชอปปم�งยังสถานที่ตางๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอยางเปนเร่ืองการตัดสินใจสวนตัวเสมอ  และ 
ทางผูจัดขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบทุกการซื้อของทาน 

 กระเป�าลูกคาตองยอมรับในความเส่ียงของกระเป�าทุกใบของตัวเอง (ทานสามารถเลือกซื้อประกัน
เพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป�า เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอ
สัมภาระ)  ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความเสียหาย สูญหาย ลาชา อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ 
ทั้งสิ้น  ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา โดยปกติทุกฝ�าย เชน คนขับรถ  มัคคุเทศก หรือ หัวหนา
ทัวร  ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเร่ืองสมัภาระกระเป�าเดินทางลูกคา 
ผูรวมเดินทางตกลงปฏบิัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณมีีขอ

พิพาท ใหถือคําตัดสินของผูจัดเปนที่ส้ินสุด 

 


