
 

 

รหัสทัวร JNL1903771 
ทัวรเกาหลี Journey Daegu Gyeongju Busan 
5 วัน 3 คืน (TW, 7C, ZE) 
มรดกโลกเคียงจู   พระพุทธรูปหินออนซอกคูรัม   วัดหลวงพลูกุกซา   หอดูดาว 
พิพิธภัณฑแหงชาติ   สุสานหลวง   ภูเขาพัลกงซานเคเบ้ืลคาร 
ภนนเสียงเพลง   หมูบานซานโตริน่ีเกาหลี   ตลาดปลาชากาลชิ   วัดทะเลยกุง 
หอคอยพูซาน   ชายหาดแฮฮุนเด 
 

 
 

เท่ียวคุมเวอร 3 เมืองพิเศษ  มหานครพูซาน เมืองทาอันดับหน่ึง  
มหานครแดก ูเมืองแหงสาวงาม เมืองมรดกโลกเคียงจู 

พิเศษหนาวนี ้!  เก็บผลิตผลสตอรวเบอรร่ีดวยตัวทานเอง #สวนกรีนเฮาสสตรอวเบอรร่ี 
 
 
 
 
 



 

 

โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหล ี5 
วัน 3 คืน  

พิเศษ 
(บาท) 16,900 

เดินทาง ธันวาคม19-
มีนาคม20 

สายการ
บิน 

BUDGET 
AIRLINE กรุปคณะ 20-30 ทาน

ตอคณะ 

ที่พัก ระดับ 3 ดาวเกาหลี  จดัหองพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรือ #เมืองพูซาน หรือ เมือง
อ่ืนในจังหวัดเคียงซัมนัมโด  

รถโคช บริการดวยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเปนไปตามจํานวนของผูโดยสาร ปกตกิ 25 หรือ 
30 หรือ 40 หรือ 45 ที่น่ัง   

อาหาร 

อาหารเชา@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและคํ่า@หองอาหารทองถิ่น 6 มื้อ  เมนู
จัดหลากหลายไมซํ้ากัน #บารบีคิวไฟบลูโกกิ  
#หมูยางคาลบี #หมอไฟซีฟู�ดทะเลสไตลพูซาน #ไกตุนโสม #เมนูทัคคาลบี้ #ฮันชิ
ซัมพับ  ฟรี ! นํ้าแรดื่มบนรถวันละ 1 ขวด 

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

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติแดกูหรือคิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต – ชม
ความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรน่ังเคเบ้ิลคาร – ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 
TOWER – พาเดินถนนสายสําคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถโป
รแตสแตนตแหงแรกในแดก ู– ถนนเสียงเพลงและคาเฟ�สุดเก...คิมควางซอกสตรีท 

วันที่สาม 
(B.L.D) 

สวนกรีนเฮาสสตรอวเบอรร่ี –  เที่ยวมรดกโลกเคียงจ*ู สมญานาม " พิพิธภัณฑที่ไรกําแพง " 
เมืองหลวงเกาอายุพันปกวา – ผานชมหอดูดาวที่เกาแกที่สุดในโลกและสุสานกษัตริยเช้ือ
พระวงศ   –  พิพิธภัณฑแหงชาติเมืองเคียงจู – หมูบานโบราณฮันนกเคียวชอน – 
พระพุทธรูปศักด์ิสิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต " – มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา  

วันที่สี ่
(B.L.-) 

เมืองพูซาน เมืองทาอันดับหน่ึง – ศูนยฮอกเก็ตนามู – ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง – หมูบาน
วัฒนธรรมคัมชอน – สะพานแขวนควังอัน – ศูนยเคร่ืองสําอางเวชสําอาง – วัดแหงทะเล
ตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " – ชายหาดแฮฮุนเด รูปปم�นเมอรเมด อาคารกระจกกันกระสุนโน
ริมารุ – The Bay 101  –  ยานกินด่ืมโรแมนติดชายหาดและสะพานควังอาลิ 

วันที่หา 
(B.L) 

เมืองพูซาน - ศูนยโสมเกาหลี – ดิวตร้ีฟรี  – สะพานกระจกแกว Oryukdo Sunrise 
Park – ยานนัมโพดอง ที่ ต้ังของ BIFF สแควร–  แวะตลาดปลาชากาลชิ -  ถายรูปคู
หอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน – สนามบินแดกหูรือคิมเฮพูซา – กรุงเทพฯ                     

 



 

 

Itinerary   

โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 
วัน 3 คืน  

พิเศษ 
(บาท) 16,900 

เดินทาง ธันวาคม19-
มีนาคม20 

สายการ
บิน 

BUDGET 
AIRLINE กรุปคณะ 20-30 ทาน

ตอคณะ 
โปรแกรมทองเที่ยว  เท่ียวคุมเวอร 3 เมืองพิเศษ  #เมืองพูซาน เมืองทาอันดับหน่ึง - ประตูสู
เกาหลีทางดานทิศใต – สถานที่จัดงานภาพยนตรนานาชาติ - ตลาดปลาที่ใหญสุด – ชมความ
งามของทิวทัศนทองทะเลและสะพานกระจกแกว Oryukdo Sunrise Park – วัดแหงทะเล
ตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " –หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน – สวนสาธารณะยงดูซาน ที่ต้ังหอคอย
พูซาน – สะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร – ยานนัมโพดอง (เซ็นเตอรพอยพูซาน) – ศูนย
พืชสมุนไพร – ศูนยโสมเกาหลี – เครื่องสําอางเกาหลี –  ยานกินดื่มโรแมนติดชายหาดและ
สะพานควังอาลิ #เมืองแฟชั่นแดก ู เมืองแหงสาวงาม – แอปเปم�ลดัง – สิ่งทอแฟชั่น – ผังเมือง
เจง – น่ังเคเบิ้ลคารสูจุดชมวิวของภูเขาพัลกงซา – ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER – 
พาเดินถนนสายสําคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถโปรแตสแตนตแหงแรก
ในแดกู – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ�สุดเก...คิมควางซอกสตรีท #เมืองมรดกโลกเคียงจู เมือง
หลวงเกาอายุพันปกวา สมญานาม " พิพิธภัณฑที่ไรกําแพง " – มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา – 
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต " – หมูบานโบราณฮันนกเคียวชอน – ผาน
ชมหอดูดาวเกาแกที่สุดในโลกและสุสานกษัตริยเชื้อพระวงศ – พิพิธภัณฑแหงชาติเมืองเคียงจู  
พิเศษหนาวน้ี !  เก็บผลิตผลสตอวรเบอรรี่ดวยตัวทานเอง #สวนกรีนเฮาสสตรอวเบอรรี่   

สายการบิน BKK-TAE เวลาออก เวลาถึง TAE-BKK เวลาออก เวลาถึง 
T-WAY TW106 0155 0915 TW105 2055 0040+1 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Jeju Air 7C2252 0050 0825 7C2251 2025 2345 
EASTAR 

JET ZE922 2250 0610+1 ZE921 1810 2130 

ขอสงวนสิทธิเ์ปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบนิตามที่ไดอนุมัตทิี่นั่งจาํกัด
ในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพ่ิมคาต๋ัว ) 



 

 

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

และหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาที่ตรวจคนไดประทับตรา หนังสือ
เดินทางอยูในสภาพที่ดี (ไมชํารุด) 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภมูิ    เชา กลางวัน คํ่า 

1 
เจาหนาท่ีรอตอนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม  (นัด
หมายแตละคณะกอนออกเดินทาง 3 ชัว่โมงลวงหนากอนเครื่อง
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 

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 และด่ืมน้ํามากๆ) 

 

DAY วันที่สอง  สนามบนินานาชาตแิดกู หรือ คมิเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต  
- เมืองแดก ู เชา 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) 
มีบรกิาร Air Cafe จาํหนาย  อาหาร เครื่องดื่ม และขนมคบเค้ียวบนเครื่องบิน  
(สายการบินไมอนุญาตใหผูโดยสารนําอาหารขางนอกมารับประทานบนเครื่อง) 

Landing  ถึงสนามบินนานาชาติคิมเฮพูซาน หรือ แดกู  (เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ ทางผูจัดจะ
เปนผูเลือกให)  หลังผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากรแลว รถโคชรอรับทานเพื่อ
ทองเที่ยวตามโปรแกรม  เพ่ือใหรายการทองเท่ียวเปนไปตามกําหนดการ  ทางคณะทัวรจะออก
เดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1.30 ชั่วโมง ทานที่ติดสัมภาษณที่ดานตรวจ



 

 

คนเขาเมือง  หากทานผานเขาเมืองเรียบรอย ทานตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง 
และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทางผูจัดได     
นําทานเที่ยว  เมืองแฟช่ันแดกู  นครบาลที่มีขนาดใหญเปนอันดับสามของเกาหลี เมืองแหง
สาวงาม แอปเปم�ลดัง สิ่งทอแฟชั่น ผังเมืองเจง เแหลงรวมคาเฟ�สตรีทสุดชิก  และเปนเมืองที่มี
การจัดการแขงขันฟุตบอลโลก ในป ค.ศ.2002   

อาหารกลางวัน 
 เมนูหมูไฟหรือบลูโกกิ  เปนเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส ผัดยาง

ขลุกขลิกบนกะทะ 
หลังอาหารกลางวัน 

 
พาทานไปนั่งเคเบิ้ลคารที่มีความยาว 1.2 กิโลเมตร ขึ้นไปสูจุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน 
ภูเขาพัลกงซานสถานที่มีชื่อเสียงของเมืองแดกูและเปนเทือกเขาที่มียอดเขาอยูหลายยอดมีหิน
รูปทรงสวยงามเปนธรรมชาติที่หาดูไดยาก มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคน
เกาหลี เชื่อวาภูเขาพัลกงซานเปนภูเขาศักดิ์สิทธิ์เพราะภูเขามีลักษณะคลายกับรูปรางของ
พระพุทธรูปสามองค ภูเขาลูกน้ีเกิดจากการกอตัวของหินแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันไดอยาง
ลงตัวกับหินและป�าไมที่หนาแนน จึงเปนสถานที่ที่นาสนใจสําหรับนักทองเที่ยวตลอดทั้งปและจะ
สวยงามที่สุดในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี (ฟรี ! บัตรกระเชาเคเบิลคารขึ้นจุดชมวิว หากปดใหบริการ 
งดคืนเงินคาบัตร)   



 

 

 
พาทานขึ้นลิฟทสูจุดชมวิวมุมสูง บนช้ัน 77 และ 78 บนหอคอย 83 ทาวเวอร รูปทรงแปด
เหลี่ ยม   ที่ มี ความสูง 202 เมตร ตั้ งโดดเดน ในสวนสนุกอี เวิลด  E-World บริ เวณ
สวนสาธารณะสไตลยุโรบ ดูรยู Duryu ใหทานไดชมมหานครแดกูแบบรอบทิศ 360 องศา   
ภายในหอคอยแหงน้ี มีรานขายของที่ระลึก รานอาหาร และ รานคาเฟ� 

 
นั่งรถชมเมืองแดกู เมืองแหงน้ียังเต็มไปดวยความรมรื่นของตนไม ผานชมสถานที่ราชการ ผาน
สวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง ผานศูนยวัฒนธรรม  ผานมหาวิทยาลัยแหงชาติแดกู ผาน
เทศบาลเมืองแดกู เดินสายสําคัญ เสนถนน 3.1 กับบันได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอกของโบสถ
โปรแตสแตนต แหงแรกในแดกู   เกิดขึ้นจากขบวนการอิสรภาพ 3.1 ทั่วประเทศ ในเดือน
มีนาคม ปค.ศ. 1919  โดยถนนบันไดน้ีถูกใชเปนทางเดินผาน และ ไมไกลกัน มีจุดหลบซอนตัว
นักเรียนจากตํารวจญี่ปุ�น  หากเราเดินผานถนนเสนน้ีลงไป จะพบกับ โบสถคริสตจักรคาทอลิกเค
ซาน Gyesan  โบสถโปรแตสแตนตแหงแรกในแดกู 

 



 

 

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 คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานพัก 

อาหารคํ่า 
เมนูหมูยางคาลบี #KALBI  อาหารพื้นเมืองเกาหลปีم�งยางที่เลื่องชื่อและรูจักกันดีทั่วโลก 

เน่ืองจากเปนราคาพิเศษ เกาหลีจะเปนผูเลือกและจัดหองพัก 3 คืน 
#เมืองแดกู หรือ #เมอืงพซูาน หรือ เมืองอ่ืนๆในจังหวัดเคียงซัมนัมโดหรือเคียงซงับุกโด) ระดบั 

3 ดาวเกาหลี  
 
DAY วันที่สาม   เมืองมรดกโลกเคียงจู  เชา กลาง

วัน 
คํ่า 

3  x x x 
รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

 
พาไปชมสวนกรนีเฮาสสตรอวเบอรรี ่ สวนกรีนเฮาสสตรอวเบอรร่ี ใหทานไดเก็บผลไมสดๆ 
และยังไดความรูวาชาวเกาหลีมีวิธีการปลูกอยางไรจึงไดผลผลิตดีและหวานหอมชวนนา
รับประทาน อิสระถายรูป พิเศษสําหรับคณะ!  ทานจะไดเก็บผลิตผลสตอรเบอรรี่ดวยตัว
ทานเอง เพ่ือนําออกมาชิมรับประทานภายนอกสวน (ทางเจาของสวนจะเตรียมกลองพาสติกไว



 

 

ใหทานไดใสลูกสตอรเบอรืรี ่ ปริมาณการเกบ็ในแตละสัปดาห ขึน้อยูกับสภาพอากาศและทาง
เจาของสวนจะเปนผูกําหนด)   
ออกเดินทางไปเที่ยวชมเมืองเคียงจู - เมืองหลวงเกาของคาบสมุทร อายุพันปกวา 
เปรียบเสมือนบานหนาตางเปดใหเห็น ความรุงโรจนในอดีตของอาณาจักรชิลลา  เมื่อราวพันปที่
ผานมา ระหวาง 57 ปกอนคริสตศักราช ถึง ป ค.ศ. 935   ชวงน้ันราชอาณาจักรชิลลา มีเคียงจู
เปนเมืองหลวงและเปนศูนยกลางของยุคทองแหงวัฒนธรรม ปจจุบันก  จะพบที่ฝงพระศพ
กษัตริย พระเจดีย อนุเสาวรีย วัด ตลอดจน ซากอนุสรณทางประวัติศาสตรที่  กระจัดกระจายอยู
ทั่วไปในเมืองและตามภูเขาท่ีลอมรอบตัวเมือง  จึงไดรับสมญานามวา " พิพิธภัณฑท่ีไรกําแพง "   
ผานชมสุสานหลวงอาณาจักรชิลลา ที่ตั้งอยูกระจายกวา 200 แหงในเคียงจู และ น่ังรถผานชม
หอดูดาวชมซงแด  จัดเปนหอดูดาวที่เกาแกที่สุดในโลกและยังปรากฎใหเห็นจนทุกวันน้ี มี
ลักษณะเปนรูปขวด สรางดวยหินในศตวรรษที่ 7 และเปนที่ชื่นชมของนักโบราณคดีทั่วโลก เชื่อ
กันวาทางเขาหอคอยคือหนาตางทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งหันไปทางใตตรงกลาง หอคอยและตองใช
บันไดพาด 

 
เย่ียมชมพิพิธภัณฑแหงชาติเมืองเคียงจู เปนสถานที่ที่ควรแกการไปเยี่ยมชมอยางยิ่ง 
เน่ืองจากเต็มไปดวยโบราณวัตถุตาง ๆ จากอาณาจักรชิลลา ไมวาจะเปนมงกุฎทองคําท่ีงด งาม 
เครื่องปم�นดินเผา รูปปم�นทําจากหินและโบราณวัตถุตาง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ นอกจากน้ียัง
เปนสถานที่เก็บรักษาระฆังแหงพระเจาซงดกมหาราชผูยิ่งใหญ หรือที่เรียกวา "ระฆังเอมิลเล" 
นับเปนระฆังที่ใหญและมีเสียงดังกังวาลมากที่สุดใบหน่ึงในเอเชีย ระฆังน้ีทําจากทองสัมฤทธิ์
หนัก 19 ตัน และมีความสูง 11 ฟุต นาที   

อาหารกลางวัน 
เมนูอาหารชุดพ้ืนบานสไตล  “ฮันชิซัมพับ ” มีรสชาติและกลิ่นที่เปนเอกลักษณ ที่ชาวเกาหลี

ทานกันมาต้ังแตโบราณ 
หลังอาหารกลางวัน 



 

 

 
อิสระเดินเลน ที่  หมูบานโบราณฮันนกเคียวชอน ในอดีตมีชื่อเสียงในดานภูมิประเทศ 
โดยเฉพาะครอบครัวเศรษฐีราชการผูใจดีแหงตระกูล Gyeongju Choi  ทีเ่ปนเจาของบาน 99 
หอง โดยทรัพยสินของพวกเขาก็ผานรุนตอรุนมามากกวา 400ป    ครั้งหน่ึงเคยเปนโรงเรียน
แหงชาติในชวงยุคอาณาจักรชิลลา  เคยเปนมหาวิทยาลัยในชวงยุคโกเรียว และ เคยเปน
โรงเรียนขงจื๊อในชวงยุคโชซอน  ภายในหมูบานมีสถานที่มากมายที่ควรแวะเยี่ยมชม เชน
โรงเรียนขงจื้อ สะพาน Woljeonggyo และบานของตระกูล Gyeongju Choi Clan ชาว
เกาหลีนิยมมาเดินเลนชมอาคารโบราณตาง ๆ  ชิมอาหาร ชิมของทานเลน ขนม กาแฟ และ 
เครื่องด่ืม และ ชื่อไกทอดเจาดัง Kyochon Chicken ก็ มาจากชื่อหมูบานน้ีเอง 

 
สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองคการยูเนสโก ขี้นเขาโทฮัมซานเพ่ือ
นมัสการพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ " ซอกคูรัม กอตโต " ที่แกะสลักขึ้นจากหินแกรนิตขาวขนาด
ใหญ ประดิษฐานอยูในถํ้า ณ ยอดเขาโทฮัมซาน ใชเวลาแกะสลักกวา 23 ป   โดยมีรูปหินพระ
ในแบบตาง ๆ แกะสลักบนฝาผนังกวา 38 องค ลอมรอบซอกคูรัมกอตโต เช่ือกันวาคอยปกป�อง
คุมครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวตางชาติ  ดื่มน้ําแรเย็นช่ืนใจ 

 



 

 

สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองคการยูเนสโก  เดินทางสูทิศตะวันตก
ของเขาโทฮันซาน ที่ตั้งของ “ วัดพุลคุกซา “ วัดใหญเกาแกและมีชื่อเสียงที่สุดของอาณาจักร
ชิลลาของคาบสมุทรเกาหลีในปจจุบัน สะทอนถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะในอาณาจักรชิลลา 
และถือวาเปนสุดยอดของงานศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวัดทานจะพบ
สะพานหินที่สรางตรงไปยังโบสกลาง เจดียชั้นยอดสองลักษณะ  พระพุทธรูปแกะสลักปรางตาง 
ๆ ถือแบบงานแกะสลักที่สะทอนถึงความฉลาดของผูคนสถานที่แหงน้ี ครั้งหน่ึงเคยเปนโรงเรียน
แหงชาติในชวงยุคอาณาจักรชิลลา  เคยเปนมหาวิทยาลัยในชวงยุคโกเรียว และ เคยเปน
โรงเรียนขงจื๊อในชวงยุคโชซอน  ภายในหมูบานมีสถานที่มากมายที่ควรแวะเยี่ยมชม เชน
โรงเรียนขงจื้อ สะพาน Woljeonggyo และบานของตระกูล Gyeongju Choi Clan ดังน้ัน
หมูบานน้ีจึงเปนหน่ึงในสถานที่เที่ยวดังของเมืองเคียงจู  และ ชื่อไกทอดเจาดังเกาหลี Kyochon 
Chicken ก็ มาจากชื่อหมูบานน้ีเอง 

อาหารคํ่า 
พิเศษ ! พาทานลิ้มลองหมอไฟซีฟู�ดทะเลสไตลเมืองพูซาน  เปนอาหารชุดสําหรับ 4 ทาน/

โตะ/หมอไฟ 
หลังจบรายการทองเท่ียว คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานพัก 

 
DAY วันที่สี่   เมืองพูซาน  เช

า 
กลาง
วัน 

คํ่า 

4  x x - 
รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

 
เมืองพูซาน เมืองทาอันดับหน่ึง ประตูสูเกาหลีทางดานทิศใต เปนเมืองอุตสาหกรรมและเปน
เมืองหนาดานในการติดตอการคาขายทั้งในอดีตและปจจุบัน เยี่ยมชมสินคาที่ชาวเกาหลีนิยม
บริโภคเพื่อดูแลสุขภาพตับ ที ่ศูนยฮอกเก็ ตนามู ตนไมฮอกเก็ตนามูชนิดน้ีเจริญเติบโตในป�าลึก



 

 

บนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอกเก็ต
น้ี..ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามารับประทานเพ่ือชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ป�องกันโรคตับแข็ง
ไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา ชาวเกาหลี
เรียกวา มันคือเพ่ือนท่ีดีในการดําเนินชีวิต !   
งานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหมลาสุดของเกาหลีที่โดงดัง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  
เพื่อชวยผูที่มีปญหาเรื่องไขมันอุดตันในเสนเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอเสื่อม หรือ 
การไหลหมุนเวียนของเลือด  เปนตน กวาจะมาทําเปนน้ํามันสนสกัดได 1 แคปซูล ตองใชใบสน
เข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนําใหทุกทานเลือกซื้อเปนของฝากสุขภาพเพื่อตัวทานเองและ
คนที่ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ  เพราะเปนสารอาหารธรรมชาติ ที่วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนํา
ในเกาหลีแลววา ไมมีผลขางเคียง ที ่ศูนยนํ้ามันสนเข็มแดง  
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน (นักทองเที่ยวตางชาติบอกวา “ ซาโตริน่ี  “ หรือ “ มาซูปซู  “  ไป
พิสูจนกัน)  หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยูบนเนินเขา สถานที่ทําใหเราเพลิดเพลินไปกับการ
ลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแตละบานที่เกิดจากการรวมมือของ
ชาวบานทองถิ่นและความคิดสรางสรรคของนักศิลปะเกาหลีที่รวมกันปรับแตงหมูบานจนออกมา
สวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจากเจาเมืองพูซาน (แตเดิมน้ันเปนถิ่นฐานของผูคนที่
อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเปนแหลงเสือ่มโทรมในอดีต) อีก
ทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ําทะเลกวางไกลสุดตา (ตองเดินกันหนอยนะ) 

อาหารกลางวัน 
เมนูเปบพิสดาร-ไกตุนโสม อาหารวังในสมยักอน เช่ือกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทาน

ละ 1 ตัว ในหมอดินรอน 
หลงัอาหารกลางวัน 

 
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   
ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว ลวนใหความสําคัญกบัเร่ืองผิวหนาคอนขางมาก ใหทานได 
ฟงคําแนะนําการดูแลผิวพรรณ จาก 
ผูชํานาญการ กลุมบํารงุผิวพื้นฐาน Skin Care ที่ ศูนยผลิตภัณฑความงาม เคร่ืองสําอางเวช
สําอาง  และใหทานไดเลือกซื้อคอสเมติกหลาก 
ยี่หอคุณภาพที่ไมมีจําหนายในทองตลาดทั่วไป 

 
วัดแหงทะเลตะวันออก "แฮดงยงกุงซา" กอต้ังขึ้นในป 1376 โดยสรางอยูบนโขดหินริมทะเล 
มองเห็นน้ําทะเลสีฟ�าใสของทะเลใต มีบรรยากาศที่รมรื่น ลมพัดสบายกายและใจ แวดลอมดวย
ธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาดที่แตงแตมโดยจติรกรฝมือเอก ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวัง
ของมังกรกษัตริยซึง่ความเปนมาของวัดแหงน้ีก็ดูลึกลับนาพิศวงด่ังชือ่ท่ีตั้งไว ในบริเวณวัดมีเจดีย
องคใหญซึ่งมีผูคนแวะเวียนไปสักการะบูชาไมขาดสาย ทําบุญขอพรกับรปูปم�น 12 นักษตัร ผาน
ซุมประตูมงักรทอง ผานอุโมงคเล็กๆ เขาไปกจ็ะพบกับทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้นไปยงัจุดชม
วิวที่อยูดานบนเพ่ือด่ืมด่ํากับววิทิวทัศนที่สวยงามจนลืมความเหน่ือยเมื่อยลา ภาพของวัดกับแนว
โขดหินรูปรางแปลกตาสุดแลวแตจินตนาการของผูมองและเกลียวน้ําวนที่หมุนวนอยูเบื้องลางทํา
ใหเกิดเปนภาพที่สวยงามนาประทับใจ ยังมีวหิารหลัก มีเจดียสูง 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตัว เปน
สัญลักษณของความสนุก ความโกรธ ความเศรา และความสขุ  ความงดงามขององคเจาแม



 

 

กวนอิมที่วัดแฮดง ยงกุงซา และภายในวัดกม็ีสิ่งศักด์ิสิทธิ์ใหไดกราบไหวขอพรมากมาย เชน ขอ
ลูก ขอการเรียน ขอเงนิ ขอความร่ํารวย 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  - สนามบินนานาชาติแดก ูหรือ คมิเฮพูซาน  – 
กรุงเทพฯ เชา กลาง

วัน คํ่า 

5  x x - 
รับประทานอาหารเชา แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ หองอาหารโรงแรม 

 
ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเปนประเทศที่
มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเปนอันดับ 1 ของโลก  ที่ ศูนยโสมเกาหลี  ซึ่งใครใครที่ไดมา
เที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเปนของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ 
เชน ชวยเสริมความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําใหจิตใจสงบและเพิ่ม
พละกําลังโดยสวนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ป�องกันโรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป�องกันมะเร็ง    
เพลิดเพลินกับการชอปปم�ง ณ  หางปลอดภาษี  ดิวตี้ฟรี (ปจจุบันเปนที่นิยมมากของชาวเกาหลี
และตางประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน  เพราะ ดิวตี้ฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษัทยักษใหญที่แขงขัน
กัน)  มีสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมายหลากหลายชนิด ที่มีความทันสมัยใน
โลกแฟช่ัน รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ�น  ไมวาจะเปน
เส้ือผา กระเป�า แวนตา เครื่องสําอาง น้ําหอม 
 หมวก รองเทา  เครื่องประดับ เปนตน 
Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศนทองทะเล ซึ่งมีทางเดินเปน Skywalk สงู
ถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะเหมือนกีบมา พื้นเปนกระจกสามารถมองเห็นดานลางได มคีวามหนา
ถึง 55.49 มิลลิเมตร ทําใหโครงสรางปลอดภัย สรางขึ้นมาภายใตรูปแบบ “ เดินไปทั่วทองฟ�า ” 
Oryukdo Sunrise Park ถกูสรางขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเปนจุดแบงระหวาง
ทะเลตะวันออกและภาคใต 

อาหารกลางวัน 



 

 

ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบ ี“  หรือไกบารบีคิวผดัซอส
เกาหลแีหงเมืองชุนชอน 

หลังอาหารกลางวัน 

 
แวะถายภาพดานหนาของ #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใตถึง 118 ม. 
เหนือระดับน้ําทะเล  ตั้งอยูทีส่วนสาธารณะ 
ยองดูซาน ชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” น้ัน มาจากลักษณะรูปรางของภูเขาที่เหมือนกับหัว
มังกร ซึ่งหันหนาเขาสูฝم�งทะเล เพื่อป�องกันและกําจัด 
ศัตรูที่มาจากทะเล  และที่ตั้งอนุเสาวรียของ นักรบผูย่ิงใหญ - นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของ
คนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในชวงที่ญี่ปุ�นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะดวยการใชเรือรบ
พิเศษที่เรียกวา โคบุกซอน หรือเรือเตา สัญลักษณของการมีอายุยืนยาว  หอระฆัง นาฬิกา
ดอกไม เปนตน   #ยานนัมโพดอง เซ็นเตอรพอยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ที่ตั้งของ BIFF 
สแควร (Busan International Film Festival)  ที่น่ีเปรียบเสมือนยานเมียงดองที่กรุงโซล 
เพราะเปนแหลงชอปปم�งสินคาในใจกลางเมืองปูซาน ยังเปนที่ตั้งสถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของ
เมืองพูซาน และ ยังเปนสถานที่ดาราฮอลีวูดเกาหลีที่ไดรับรางวัลในแตละปไดประทับรอยมือไว
เปนที่ระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโดยทั่วไป เปนจุดที่นักทองเที่ยวควรคาแกการมา
เยี่ยมชม  แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานที่เราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซาน
ดั้งเดิม ซึ่งเปนที่รูจักตั้งแตสมัยสงครามเกาหลี 1950 เปนตนมา  ตลอดแนวทาเรือประมาณ 1 
กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เปนแหลงรวมขายสงปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเล
มากมายนํามาประมูลกันในยามเชามืด และชวงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่คอนขางถูก   

เย็น.....ขึ้นอยูกับวันและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ�ากลับกรุงเทพฯ โดยสายการบิน T’way (TW), 
Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE) 

มีบรกิาร Air Cafe จาํหนาย  อาหาร เครื่องดื่ม และขนมคบเค้ียวบนเครื่องบิน  
(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 

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

www.tour.daegu.go.kr ภาพทั้งหมดที่แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ 
 

เมนูอาหารทัวรสําหรบัคณะ (ภาพและคําอธิบายอาหารที่แสดงใชเพ่ือประกอบความเขาใจ) 
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ ชุด 4 ทาน/โตะ เปนอาหารดั้งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี กอนเมนูคาลบี โดยนําเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและ
เครื่องปรุงรสตางๆ เมื่อนํามาปรุงจะมีรสออกหวานนุม  เวลาทาน นํามา
ผัดยางขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพรอมผักกะหลํ่าและ…โดยจะมี
ลักษณะออกเปนแบบน้ําขน เพื่อเปนน้ําซุปไวคลุกคลิกทานกับขาว เสริฟ
พรอมขาวสวยรอนและเครื่องเคียงตาง ๆ ประจําวันคูโตะ 

 

เมนูชุดหมูยางคาลบี ชุด 4 ทาน/โตะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อ
และรูจักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุมและกลมกลอม นําเน้ือหมู
หมักปم�งยางบนกะทะ และตัดเปนชิ้นพอคํา หอทานกับผักกาดเขียวแบบ
เมี่ยงคําไทย  โดยใสน้ําจิ้มเตาเจี้ยว (เครื่องจิ้มหมัก ที่ชวยชูรสอยางดี) 
ตามดวยขาวสวยรอนเล็กนอย  อยาลืม ! ทานเครื่องเคียงตางๆ เพื่อ
ความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง และ น้ําซปุประจําวัน 

 

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



 

 

พรอมเครื่องเคียงคูโตะ เชน กักตุกีหรือหัวไชเทาหมักดอง หรือ กิมจิหมัก
ดอง และ เหลาโสม เปนตน 

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

 

เมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “ ชุด 4 ทาน/โตะ 
หรือไกบารบีคิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน นําไกบาร
บีคิว ตกหรือขาวเหนียวปم�น มันหวาน ผักตาง ๆ ลงผัดรวมกับซอสบารบี
คิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคําไทยโดยหอกับผัดกาด
เขียวเกาหลี เมื่อทานไประยะหน่ึง จะนําขาวสวยและสาหรายแหงมาผัด
รวมกับทัคคาลบี เพื่อใหเกิดอาหารชนิดใหมคื่อทัคคาลบีโปคึมหรือขาว
ผัดทัคคาลบีที่ท้ังหอมและนาทาน เสริฟพรอมเครื่องเคียง  

 

เมนูอาหารชุดพ้ืนบานสไตล  “ฮันชิซัมพับ ”  สําหรับ 4 ทาน/โตะ เปน
ตํารับอาหารที่ใหคุณคาทางสารอาหารมีรสชาติและกลิ่นที่เปนเอกลักษณ 
มีแคลลอรี่ตํ่าโดยใชคุณสมบัติของอาหารจานเดี่ยวอยางเปนประโยชน
ที่สุดตามฤดูกาลและทองที่ จึงใหคุณคาความลงตัวในรสชาติ มีกับขาว
ถวยเล็กๆ หลากหลายชนิดและประเภทท่ีจัดเตรียมใหไดเลือกชิมและทาน
คูกับขาวสวย  ถือเปนอาหารเพื่อสุขภาพและอายุที่ยืนยาวเพราะครบ
คุณคาทางโภชนาการ ที่ชาวเกาหลีทานกันมาต้ังแตโบราณ  

 

 
 
 
 
 
 



 

 

Price & Conditions  
ราคานีเ้ปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ 

(นักทองเที่ยวตางประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan  
เกาหลี 5 วัน 3 คืน  

พิเศษ 
(บาท) 16,900 

เดินทาง ธันวาคม19-
มีนาคม20 

สายการ
บิน 

BUDGET 
AIRLINE กรุปคณะ 20-30 ทาน

ตอคณะ 
 หมายเหตุสําคัญ  เพื่อใหไดรับการสนับสนุนสงเสริมการทองเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธและขอ
เรียนใหลูกคาทุกทานทราบวา ทุกทานตองเขาเยี่ยมชมรานคาสินคาพื้นเมืองเกาหลีที่ไดรับการ
จดทะเบียนถูกตองตามกฏหมายสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับฟงและเลือกซื้อสินคาที่ชื่นชอบเปน
เวลา 60 นาทีตอรานคาพื้นเมือง อาทิเชน ศูนยโสมเกาหลี ศูนยน้ํามันสน ศูนยฮอกเก็ตนามู 
ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง รานขนมพืน้เมือง เปนตน   
 เดินทางขั้นตํ่าปกติ  25  ทานผูใหญ (ที่น่ังจํากัด จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตอง

เพ่ิมคาต๋ัว)  
 หากตํ่ากวากําหนด อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเดินทาง

ทุกทานยินดีที่จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการ
เดินทางตามความประสงค 

 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ จากสาย
การบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 29/10/19 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได  โดย
มิตองแจงใหทราบลวงหนา 

ในกรณีทีไมใชตั๋วกรุปแตตองการจอยทัวร คิดทานละ 8,900 บาท 
เด็ก 2-7 ป :  หองพัก = ผูใหญ 2 + เด็ก 1 ไมมีเตียง |  เด็ก 8-12 ป  หองครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโดยสารที่มีอายุต่ํากวา 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณา
ติดตอเพื่อขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ  โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญ
สองคนเทาน้ัน และหามมิใหนํารถเข็นเดก็ หรือท่ีน่ังสําหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จํานวนเด็กทารกตอ
เท่ียวบินถูกจํากดัไวเพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไป



 

 

กับทาน  สวนผูจดั เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง 
ผูทุพลภาพ/มีปญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป�วย ขอใหแจงผูจดักอนซื้อทัวร เพ่ือเช็คกบัทาง
สายการบินและผูใหบริการ  เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือตางๆ ขึ้นเครื่องบินได  
เขนน้ํายา เข็มฉีดยา เครื่องใชแบตเตอร่ี หรือ เครื่องหายใจ  
สตรีมคีรรภ ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใหบริการ   โดยทั่วไป 
-อายุครรภไมถึง 27 สัปดาห : ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรบัผิดชอบของ
สายการบิน เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภในชวงสัปดาหท่ี 28 สัปดาห ถงึ 34 สัปดาห : แสดงใบรับรองแพทย  ยืนยนัสัปดาหท่ี
ตั้งครรภและกํากับวนัที่ไมเกินสามสิบ (30) วนันับจากเท่ียวบินขาออกที่กําหนดหรือเท่ียวบินขาเขาท่ี
กําหนด  และตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรบัผิดชอบของสายการบิน  เมื่อทํา
การเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ ตอสายการบิน 
-อายุครรภตัง้แตสัปดาหท่ี 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการใหบริการ 

ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 
กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  5-7 วัน  

ขอมูลสําหรับผูเดินทาง 
1. หนังสือเดินทางประเทศไทยเลมสีแดงทั่วไป หรือหนังสือเดินทางขาราชการไทย ไมตองยื่นขอวีซา
กอนออกเดินทาง ฟรีวีซาเดินทางทองเที่ยวในเกาหลีได 90 วัน   หมายเหตุ: สําหรับผูเดินทางที่
อายุไมถึง 18 ป และไมไดเดินทางกับบิดา มารดา ตองมีจดหมายยินยอมใหบุตรเดินทางไป
ตางประเทศจากบิดาหรือมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย 
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ตองมีหนาวางสําหรับประทับตรา
อยางนอย 2 หนาเต็ม) หนังสือเดินทางอยูในสภาพท่ีดี (ไมชํารุด)  เพ่ือยื่น ณ ดานตรวจคนเขาเมือง   
เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดานตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของทาน 
3. คาวีซา สําหรับพาสปอรตตางดาว หรือ ชาวตางชาติ (บางประเทศ) ที่มี Visa และ Work 
Permit พํานักในประเทศไทย จะตองจัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นการขอวีซา ตามที่สถานทูตเกาหลี
กําหนด  ผูจัดจะเปนผูชวยดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยทานาตองชําระคาใชจายวีซาและคาบริการ
ตางหาก (เจาของหนังสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) ทาน
อาจจะตองแสดงตัวตนที่สถานทูต  สิทธิ์การออกวีซาขึ้นอยูกับสถานทูตเทาน้ัน   
4. ขอสงวนสิทธิ์ไมรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหนาชื่อ 



 

 

เลขที่หนังสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือ
เดินทาง (พรอมทั้งหนาเปลี่ยนช่ือนามสกุล ถามี) ใหกับทางผูจัด 
 
Departure  ธันวาคม 2019 (ที่น่ังจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ

วันพุธ 25 ธันวาคม 19 29 ธันวาคม 19 22,900 6,900  

วันเสาร 28 ธันวาคม 19 01 มกราคม 20 26,900 7,900 เทศกาลปใหม 
 
Departure  มกราคม 2019 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ

วันพุธ 01 มกราคม 20 05 มกราคม 20 20,900 5,900 เทศกาลปใหม 

วันพุธ 08 มกราคม 20 12 มกราคม 20 19,900 5,900  

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

วันพุธ 22 มกราคม 20 26 มกราคม 20 19,900 5,900  

วันพุธ 29 มกราคม 20 02 กุมภาพันธ 20 19,900 5,900  
 
Departure  กมุภาพันธ 2020 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ

วันพุธ 05 กุมภาพันธ 20 09 กุมภาพันธ 20 18,900 5,900  

วันพุธ 12 กุมภาพันธ 20 16 กุมภาพันธ 20 18,900 5,900  

วันพุธ 19 กุมภาพันธ 20 23 กุมภาพันธ 20 18,900 5,900  

วันพุธ 26 กุมภาพันธ 20 01 มีนาคม 20 18,900 5,900  
 
Departure  กมุภาพันธ 2020 (ที่นั่งจํากัดในแตละวัน จองและจายกอนไดสิทธิกอน จองหลัง อาจตองเพิ่มคาต๋ัว ) 
เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ ราคา/ทาน(บาท) หองเดี่ยว+ หมายเหต ุ

วันพุธ  04 มีนาคม 20 08 มีนาคม 20 16,900 5,900  

วันพุธ 11 มีนาคม 20 15 มีนาคม 20 16,900 5,900  

วันพุธ 18 มีนาคม 20 22 มีนาคม 20 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 น้ําด่ืมฟรีอยูในหองพักจะมี 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 เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรบัประทานอาหาร 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 
กับผูจดั  หากลูกคาประสงครับเงินคืน ทางผูจัดยินดีคืนเงิน  



 

 

ราคา
คาบริการ
ไมรวม  
 

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

จัดเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูม ิ( 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 )  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 
โดยไมมกีารคืนเงินคา โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว  

 ไมแสดงตนหรือยืนยันความเปนตัวทานตอพนักงานของสายการบิน 
 ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง (เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวา



 

 

เปนเอกสารที่ไมถูกตอง)  
 สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ (วีซา) ซึ่งจําเปนตอการเดินทาง

ไปยังสถานที่ตางๆ   หรือ  เอกสารการเจงเขาแจงออก   หรือ  เอกสารดานการทํางาน Work 
Permit 

 กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน หรือกอใหเกิดความวุนวาย ณ เคานเตอรของ
สายการบิน หรือดูหมิ่น เหยยีดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา 

 หากรัฐบาลหรือหนวยงานอ่ืนไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 
 หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการ

ที่เปนอันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวาไม
เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทานอาจ
กอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอ่ืน 

 
 อุนใจเพ่ิม  เน่ืองจากการเดินทางน้ันเต็มไปดวยความเส่ียง และความรบัผิดชอบของทางสายการ

บินที่มีตอผูโดยสารน้ันมีจํากัด ดังน้ันจึงแนะนําให ซื้อประกันภัยการเดินทางและสุขภาพเพ่ิมเติม 
ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป�วยจะมี
ความสามารถในการจายคารักษาได เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึ้นในตางประเทศ เชน 
ประเทศเกาหลีใต จะมีคาใชจายที่สูงมาก  เพ่ือความคุมครองบาดเจ็บ เจ็บป�วย ไฟลยกเลิก ตก
เครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป�าหาย พาสปอรตหาย ทีมแพทยฉุกเฉิน 

 แผนคุมครองสุขภาพ +220 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัตเิหตุ – ยายฉุกเฉิน+สงศพ – 
ทีมแพทยฉุกเฉิน 

 แผนคุมครองสุขภาพ +500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สงศพ – 
ทีมแพทยฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลดจํานวนวันเดินทาง – กระเป�าเดินทางหายหรือ
เสียหาย – ความลาชาของระบบขนสงมวลชน – ความลาชาของสัมภาระ – การจี้โดยสลัดอากาศ 
– การพลาดตอเที่ยวบิน – พาสปอรตหาย – ความรับผิดตอบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวาง
รักษาตัวในตางประเทศ 



 

 

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 
ทองออนหรือทองแกมาก 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  ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเร่ืองสัมภาระกระเป�าเดินทางลูกคา 
ผูรวมเดินทางตกลงปฏบิัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการและในกรณมีีขอ

พิพาท ใหถือคําตัดสินของผูจัดเปนที่ส้ินสุด 

 


