
 
 
 
 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 13781 (กรุณาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 
 

 
 

ท่ีสุดของเมืองเก๋ไก๋ เท่ียวไม่เหมือนใคร  เท่ียวคุม้เว่อร์ ฤดูใบไมร่้วง เวลาความสุข ใบไมเ้ปล่ียนสีแดงเพลิงหรือเหลืองทอง*    

มหานครแดก ูเมืองแห่งสาวงาม  เมืองมรดกโลกเคียงจู  มหานครพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง 
โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วนั 3 คืน  พิเศษ (บาท) 14,900 

เดินทาง กรกฎาคม-พฤศจิกายน19 สายการบิน T’WAY (TW) , Jeju Air (7C) กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 
ท่ีพกั ระดบั 3 ดาวเกาหลี  จดัหอ้งพกั 3 คืน #เมืองแดกู หรือ #พูซาน หรือ เมืองอื่นในจงัหวดัเคียงซัมโด  

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

อาหาร 
อาหารเชา้@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่า@หอ้งอาหารทอ้งถิ่น 5 ม้ือ  เมนูจดัหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #บาร์บีคิวไฟบลูโกกิ  

#หมูยา่งคาลบี #ไก่ตุ๋นโสม #หมอ้ไฟซีฟู้ดทะเลสไตลพ์ูซาน #เมนูทคัคาลบ้ี ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวันละ 1 ขวด 
 

วนัแรก (-) 
วนัที่สอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติแดกู ประเทศเกาหลีใต ้– ชมความงามภูเขาพลักงซาน รวมบตัรนั่งเคเบ้ิลคาร์ – ชมมหา
นครแดกูบนหอคอย 83 TOWER – พาเดินถนนสายส าคญั 3.1 กบับนัได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่ง
แรกในแดกู – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอกสตรีท 

วนัที่สาม 
(B.-.D) 

เที่ยวมรดกโลกเคียงจู* สมญานาม " พิพิธภณัฑ์ที่ไร้ก  าแพง "  เมืองหลวงเก่าอายุพนัปีกว่า – มรดกโลกวดัหลวงพุลกุกซา -  
พระพุทธรูปศกัดิ์ สิทธ์ิ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต ้" – หมู่บา้นโบราณฮันนกเคียวชอน – ผ่านชมหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลก
และสุสานกษตัริยเ์ช้ือพระวงศ ์– พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเมืองเคียงจู – ดิวตร้ีฟรี   

วนัที่ส่ี 
(B.L.-) 

เมืองพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง – ศูนยฮ๊์อกเกต็นามู – ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง – หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน – สะพานแขวนควงัอนั 
– สะพานกระจกแกว้ Cheongsapo – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกุงซา "  – ชายหาดแฮฮุนเด 



รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ – The Bay 101 –  ยา่นกินด่ืมโรแมนติดชายหาดและสะพานควงัอาลิ 

วนัทีห่า้ 
(B.L) 

เมืองพูซาน – ศูนยโ์สมเกาหลี  – ศูนยร์วมของพื้นเมือง – ย่านนัมโพดอง ท่ีตั้งของ BIFF สแควร์–  แวะตลาดปลาชากาลชิ -  
ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน – สนามบินนานาชาติแดกู – กรุงเทพฯ                                                                               

Itinerary   
โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วนั 3 คืน  พิเศษ (บาท) 14,900 

เดินทาง กรกฎาคม-พฤศจิกายน19 สายการบิน T’WAY (TW) , Jeju Air (7C) กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเที่ยว  3 เมืองพิเศษ #เมืองพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง - ประตูสู่เกาหลีทางดา้นทิศใต ้– สถานที่จัดงานภาพยนตร์นานาชาติ - 
ตลาดปลาที่ใหญ่สุด – ชมความงามของทิวทศัน์ทอ้งทะเลและสะพานกระจกแกว้ Cheongsapo – วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกุงซา " – 
สวนสาธารณะยงดูซาน ท่ีตั้งหอคอยพูซาน – สะพานแขวนควงัอนั หรือ สะพานเพชร – ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน) – ศูนยพ์ืช

สมุนไพร – ศูนยโ์สมเกาหลี – เคร่ืองส าอางเกาหลี –  ยา่นกินด่ืมโรแมนติดชายหาดและสะพานควงัอาลิ #เมืองแฟช่ันแดกู  เมืองแห่งสาวงาม – 
แอปเป้ิลดงั – ส่ิงทอแฟชัน่ – ผงัเมืองเจ๋ง – นัง่เคเบ้ิลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพลักงซา – ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER – พาเดินถนน
สายส าคญั 3.1 กบับนัได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...คิมควางซอก

สตรีท #เมืองมรดกโลกเคยีงจู เมืองหลวงเก่าอายพุนัปีกว่า สมญานาม " พิพิธภณัฑท์ี่ไร้ก  าแพง " – มรดกโลกวดัหลวงพุลกุกซา – พระพุทธรูป
ศกัดิ์ สิทธ์ิ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต ้" – หมู่บา้นโบราณฮนันกเคียวชอน – ผ่านชมหอดูดาวเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและสุสานกษตัริยเ์ช้ือพระวงศ ์
– พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเมืองเคียงจู 

 

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 

ขอสงวนสิทธ์ิเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีได้อนุมัติท่ีนั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร ว่าจะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ที่ตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพที่ดี (ไม่ช ารุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธบิายเพิม่เตมิ  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  L   T’way   (TW) หมายเลข  5-6 
พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข   3-4 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพ่ือการท่องเที่ยว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใหเ้ดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ  านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลบักรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 



 
 

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

 
 

ขอ้แนะน า 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสัตวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมที่พกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงห้องดว้ยตวัท่าน

เอง เพื่อป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ที่สายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน  
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เกบ็ติดตวัเสมอ 

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

หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากที่สุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ามากๆ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


DAY วนัที่สอง  สนามบินนานาชาตแิดก ูหรือ คมิเฮพูซาน ประเทศเกาหลใีต้  - เมืองแดก ู เชา้ กลางวนั ค ่า 

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

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน T-WAY (TW) หรือ Jeju Air (7C) 
มบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

เชา้ TAE Landing  ถึงสนามบินนานาชาติเมืองแดกู  or PUS Landing  ถึงสนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน 
หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโค๊ชรอรับท่านเพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม 

เพื่อใหร้ายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง
ประมาณ 1.30 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสมัภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผ่านเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง
เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 
น าท่านเที่ยว  เมืองแฟช่ันแดก ู นครบาลที่มีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาหลี เมืองแห่งสาวงาม แอปเป้ิลดงั ส่ิงทอ
แฟชัน่ ผงัเมืองเจ๋ง เแหล่งรวมคาเฟ่สตรีทสุดชิก  และเป็นเมืองท่ีมีการจดัการแข่งขนัฟุตบอลโลก ในปี ค.ศ.2002   

ออกนอกเมืองแดกู ไปนั่งเคเบิล้คาร์ที่มคีวามยาว 1.2 กโิลเมตร ขึน้ไปสู่จุดชมววิของภูเขาพลักงซาน ภูเขาพลักง
ซานสถานที่มีช่ือเสียงของเมืองแดกูและเป็นเทือกเขาที่มียอดเขาอยูห่ลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติที่หาดูไดย้าก 
มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเช่ือของคนเกาหลี เช่ือว่าภูเขาพลักงซานเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิเพราะภูเขามีลกัษณะคลา้ยกบั
รูปร่างของพระพุทธรูปสามองค ์ภูเขาลูกน้ีเกิดจากการก่อตวัของหินแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกนัไดอ้ย่างลงตวักบัหินและ
ป่าไม้ท่ีหนาแน่น จึงเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจส าหรับนักท่องเท่ียวตลอดทั้ งปีและจะสวยงามท่ีสุดในช่วงฤดูใบไมเ้ปลี่ยนสี 

(ฟรี ! บัตรกระเช้าเคเบิลคาร์ขึน้จุดชมววิ หากปิดใหบ้ริการ งดคืนเงินค่าบตัร)  
เที่ยง เมนูบาร์บีควิไฟหรือบลูโกก ิ#Bulkoki  เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ  
 

บ่าย พาท่านขึน้ลฟิท์สู่จุดชมววิมุมสูง บนช้ัน 77 และ 78 บนหอคอย 83 ทาวเวอร์ รูปทรงแปดเหลี่ยม  ที่มีความสูง 202 
เมตร ตั้งโดดเด่นในสวนสนุกอีเวิลด ์E-World บริเวณสวนสาธารณะสไตลย์โุรบ ดูรย ูDuryu ใหท้่านไดช้มมหานครแดกูแบบ 

รอบทิศ 360 องศา   ภายในหอคอยแห่งน้ี มีร้านขายของท่ีระลึก ร้านอาหาร และ ร้านคาเฟ่ 



บ่าย นั่งรถชมเมืองแดกู เมืองแห่งน้ียงัเต็มไปดว้ยความร่มร่ืนของตน้ไม ้ผ่านชมสถานท่ีราชการ ผ่านสวนสาธารณะโดโยใจ

กลางเมือง ผ่านศูนยว์ฒันธรรม  ผ่านมหาวิทยาลยัแห่งชาติแดกู ผ่านเทศบาลเมืองแดกู เดินสายส าคัญ เส้นถนน 3.1 กับ
บันได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์ แห่งแรกในแดกู   เกิดข้ึนจากขบวนการอิสรภาพ 3.1 
ทัว่ประเทศ ในเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 1919  โดยถนนบนัไดน้ีถูกใชเ้ป็นทางเดินผ่าน และ ไม่ไกลกนั มีจุดหลบซ่อนตวันักเรียน

จากต ารวจญ่ีปุ่ น  หากเราเดินผ่านถนนเส้นนีล้งไป จะพบกบั โบสถ์คริสตจกัรคาทอลกิเคซาน Gyesan    
คมิควางซอกสตรีท ถนนเสียงเพลงและคาเฟ่สุดเก๋...ที่ดูอบอุ่นและแสนโรแมตกิ (มิสเตอร์ คิมควางซอก เป็น
นักดนตรีโฟลคซองระดับต านานของเกาหลีในช่วงยุค ’80 และ ’90)  มิสเตอร์คิมกวางซอกเป็นคนแทกูแต่ก  าเนิด 
ก่อนที่ครอบครัวจะยา้ยไปอยูก่รุงโซล  ท่านไดส้ร้างผลงานและช่ือเสียงโด่งดงัในวงการเพลงก่อนจะท่านจะเสียชีวิตในช่วงปี 

ค.ศ.  1996  ทางชาวเมืองแทกูจึงสร้างถนนศิลปิน เพื่อเป็นเกียรติกบัท่าน ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวส าคญั  โดยในช่วงเยน็ 
ของทุกวนั หรือ ช่วงเสาร์และอาทิตย ์ กจ็ะมีศิลปินมาท าการแสดงเพลงของท่านกนัแบบสด  คนทอ้งถิ่นจะมานัง่ฟังเพลงกนั 
อยา่งไม่ขาดสาย ปัจจุบนัมีนกัร้องศิลปินหลายท่านท่ียงัน าเน้ือร้องและท านองกลบัมาร้องกนัอยู ่

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



DAY วนัที่สาม   เมืองเคยีงจู  เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x - x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที่ ห้องอาหารโรงแรม 
ออกเดินทางไปเที่ยวชมเมืองเคยีงจู - เมืองหลวงเก่าของคาบสมุทร อายพุนัปีกว่า เปรียบเสมือนบานหนา้ต่างเปิดให้เห็น 
ความรุ่งโรจน์ในอดีตของอาณาจกัรชิลล่า  เม่ือราวพนัปีท่ีผ่านมา ระหว่าง 57 ปีก่อนคริสต์ศกัราช ถึง ปี ค.ศ. 935   ช่วงนั้น
ราชอาณาจักรชิลล่า มีเคียงจูเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลางของยุคทองแห่งวฒันธรรม ปัจจุบนัก  จะพบที่ฝังพระศพ
กษตัริย ์พระเจดีย ์อนุเสาวรีย ์วดั ตลอดจน ซากอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ี  กระจดักระจายอยูท่ ัว่ไปในเมืองและตามภูเขาท่ี
ลอ้มรอบตวัเมือง  จึงไดรั้บสมญานามว่า " พิพิธภณัฑท์ี่ไร้ก  าแพง "   

 สัมผสัมรดกทางวฒันธรรมของโลกท่ีถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก  ขี้นเขาโทฮัมซานเพ่ือนมัสการ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ " ซอกคูรัม กอตโต้ " ท่ีแกะสลกัข้ึนจากหินแกรนิตขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในถ ้า ณ ยอด

เขาโทฮมัซาน ใชเ้วลาแกะสลกักว่า 23 ปี   โดยมีรูปหินพระในแบบต่าง ๆ แกะสลกับนฝาผนงักว่า 38 องค ์ลอ้มรอบซอกคูรัม
กอตโต ้เช่ือกนัว่าคอยปกป้องคุม้ครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวต่างชาติ  ด่ืมน ้าแร่เยน็ช่ืนใจ 

สัมผสัมรดกทางวฒันธรรมของโลก ท่ีถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก   เดินทางสู่ทิศตะวันตกของเขา
โทฮันซาน ที่ตั้งของ “ วัดพุลคุกซา “ วัดใหญ่เก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีใน

ปัจจุบนั สะทอ้นถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะในอาณาจกัรชิลล่า และถือว่าเป็นสุดยอดของงานศิลปวฒันธรรมทางศาสนา  
พุทธเกาหลี ภายในวดัท่านจะพบสะพานหินท่ีสร้างตรงไปยงัโบสกลาง เจดียช์ั้นยอดสองลกัษณะ  พระพุทธรูปแกะสลกัปราง 
ต่าง ๆ ถือแบบงานแกะสลกัที่สะทอ้นถึงความฉลาดของผูค้น 

เที่ยง อิสระอาหารกลางวัน ท่ีร้านอาหาร ร้านคาเฟ่ ร้านขนม กนัท่ี หมู่บ้านโบราณฮันนกเคียวชอน Gyonchon  



สถานท่ีแห่งน้ี คร้ังหน่ึงเคยเป็นโรงเรียนแห่งชาติในช่วงยคุอาณาจกัรชิลลา  เคยเป็นมหาวิทยาลยัในช่วงยุคโกเรียว และ เคย
เป็นโรงเรียนขงจ๊ือในช่วงยุคโชซอน  ภายในหมู่บ้านมีสถานที่มากมายที่ควรแวะเยี่ยมชม เช่นโรงเรียนขงจ้ือ สะพาน 
Woljeonggyo และบา้นของตระกูล Gyeongju Choi Clan ดงันั้นหมู่บา้นน้ีจึงเป็นหน่ึงในสถานที่เที่ยวดงัของเมืองเคียงจู  และ 
ช่ือไก่ทอดเจา้ดงัเกาหลี Kyochon Chicken ก ็มาจากช่ือหมู่บา้นน้ีเอง 

เยีย่มชมพพิธิภัณฑ์แห่งชาตเิมืองเคยีงจู เป็นสถานท่ีท่ีควรแก่การไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง เน่ืองจากเต็มไปดว้ยโบราณวตัถุ

ต่าง ๆ จากอาณาจกัรชิลลา ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎทองค าท่ีงด งาม เคร่ืองป้ันดินเผา รูปป้ันท าจากหินและโบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ี
เกี่ยวกบัศาสนาพุทธ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีเกบ็รักษาระฆงัแห่งพระเจา้ซงดกมหาราชผูย้ิง่ใหญ่ หรือท่ีเรียกว่า "ระฆงัเอมิล
เล่" นบัเป็นระฆงัท่ีใหญ่และมีเสียงดงักงัวาลมากท่ีสุดใบหน่ึงในเอเชีย ระฆงัน้ีท  าจากทองสัมฤทธ์ิหนกั 19 ตนั และมีความสูง 
11 ฟุต นาที    

 ผ่านชมสุสานหลวงอาณาจกัรชิลลา ทีต่ ั้งอยูก่ระจายกวา่ 200 แห่งในเคียงจู และ นั่งรถผ่านชมหอดูดาว ชมซงแด  

จดัเป็นหอดูดาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและยงัปรากฎใหเ้ห็นจนทุกวนัน้ี มีลกัษณะเป็นรูปขวด สร้างดว้ยหินในศตวรรษที่ 7 และ 
เป็นท่ีช่ืนชมของนกัโบราณคดีทัว่โลก เช่ือกนัว่าทางเขา้หอคอยคือหนา้ต่างทรงส่ีเหลี่ยม ซ่ึงหนัไปทางใตต้รงกลาง หอคอย 
และตอ้งใชบ้นัไดพาด 

น าท่านเดินทางกลบัสู่เมือง เมืองพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง ประตูสู่เกาหลีทางดา้นทิศใต ้เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็น
เมืองหนา้ด่านในการติดต่อการคา้ขายทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

 เพลิดเพลินกับการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษี  ดิวตีฟ้รี (ปัจจุบันเป็นที่นิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ 
โดยเฉพาะชาวจีน  เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัยกัษใ์หญ่ที่แข่งขนักนั)  มีสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศ
มากมายหลากหลายชนิด ท่ีมีความทนัสมยัในโลกแฟชัน่ รวมทั้งสินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาว
ญ่ีปุ่ น  ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า แว่นตา เคร่ืองส าอาง น ้าหอม หมวก รองเทา้  เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

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



DAY วนัที่ส่ี   เมืองพูซาน  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที่ ห้องอาหารโรงแรม 
เชา้ เยี่ยมชมสินค้าท่ีชาวเกาหลีนิยมบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพตับ  ที่ ศูนย์ฮ๊อกเก็ ตนามู ตน้ไมฮ๊้อกเก็ตนามูชนิดน้ี

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี..ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกท าลายจากการด่ืม
แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา ชาวเกาหลีเรียกว่า มนัคือเพื่อนที่ดีในการด าเนินชีวิต ! 

งานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลีท่ีโด่งดงั ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพื่อช่วยผูท้ี่มี
ปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้  กว่า
จะมาท าเป็นน ้ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก
สุขภาพเพื่อตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้นน าใน

เกาหลีแลว้ว่า ไม่มีผลขา้งเคียง ที่ ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง  
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่า “ ซาโตริน่ี  “ หรือ “ มาซูปิซู  “  ไปพิสูจน์กนั)  หมู่บา้น

วฒันธรรมกมัชอน ตั้งอยูบ่นเนินเขา สถานที่ท  าใหเ้ราเพลิดเพลินไปกบัการลดัเลาะไปตามตรอกซอกซอย กบับรรยากาศสีสัน
สดใสของแต่ละบา้นที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบา้นทอ้งถิ่นและความคิดสร้างสรรคข์องนกัศิลปะเกาหลีที่ร่วมกนัปรับแต่ง
หมู่บา้นจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองพูซาน (แต่เดิมนั้นเป็นถิ่นฐานของผูค้นท่ีอพยพข้ึนมา
คร้ังสงครามเกาหลีซ่ึงภายหลงัสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเส่ือมโทรมในอดีต) อีกทั้งยงัมีจุดชมวิวท่ีเห็นน ้ าทะเลกวา้งไกล
สุดตา (ตอ้งเดินกนัหน่อยนะ)  

เท่ียง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน 

บ่าย สะพานกระจกแก้ว ชองซาโป (Cheongsapo Daritdol)  เปิดเม่ือวนัที่ 17 สิงหาคม  2560 ริมทะเลในย่านชองซาโพ 
เป็นสะพานกระจกแกว้แห่งที่สามของเมืองพูซาน ซ่ึงมีความยาว 72.5 เมตร สูง 20 เมตร จากน ้าทะเล สะพานกระจกแกว้แห่ง

น้ีมีรูปทรงคลา้ยพระจนัทร์คร่ึงเส้ียว  ทางเดินบางส่วนเป็นพื้นกระจกใสท่ีมองเห็นพื้นทะเลและโขดหินทอดยาว จากชายฝ่ังสู่
ประภาคาร เพลิดเพลินไปกบัทิวทศัน์ที่สวยงามของทอ้งทะเลที่น่าต่ืนเตน้ และเป็นอีกหน่ึงไอเท็มที่เหมาะกบัการชมพระ
อาทิตยข้ึ์นและพระอาทิตยต์กของเมืองพูซานอีกดว้ย 



ข้ามสะพานแขวนควงัอนั หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดขา้มทะเล ที่เช่ือมโยงระหว่างใจกลาง
เมืองสู่ชายหาดและศูนยป์ระชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยงัเป็น

สะพานขา้มทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ไดรั้บการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน  ใชเ้วลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-
2003  จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใชง้บประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ลา้นวอน สะพานควางอนัเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่างหน่ึง
ของเมืองปูซาน ทั้ งบริเวณท้องทะเลแห่งน้ี ย ังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช  เกาะช่ือดัง Oryukdo Island  ภูเขา 
Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค ่าคืนสะพานแห่ง
น้ี สว่างสไวไปดว้ยไฟ ท่ีแสนอบอุ่นและโรแมนติก   
ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นใหค้วามส าคญักบัเร่ืองผวิหนา้ค่อนขา้งมาก ใหท้่านได ้ ฟังค าแนะน าการ
ดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ กลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care ที่ ศูนย์ผลติภัณฑ์ความงาม เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  
และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่อ้คุณภาพท่ีไม่มีจ าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป 

วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกุงซา " ก่อตั้งข้ึนในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน ้ าทะเลสีฟ้า

ใสของทะเลใต ้มีบรรยากาศที่ร่มร่ืน ลมพดัสบายกายและใจ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติที่สวยงามราวกบัภาพวาดที่แต่งแตม้โดย
จิตรกรฝีมือเอก ช่ือของวดัหมายถึงพระราชวงัของมงักรกษตัริยซ่ึ์งความเป็นมาของวดัแห่งน้ีก็ดูลึกลบัน่าพิศวงดัง่ช่ือท่ีตั้งไว ้
ในบริเวณวดัมีเจดียอ์งคใ์หญ่ซ่ึงมีผูค้นแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย ท าบุญขอพรกบัรูปป้ัน 12 นักษตัร ผ่านซุ้มประตู
มงักรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เขา้ไปก็จะพบกบัทางเดินและบนัไดหิน 108 ขั้นไปยงัจุดชมวิวท่ีอยู่ดา้นบนเพื่อด่ืมด ่ากบัวิว
ทิวทศัน์ที่สวยงามจนลืมความเหน่ือยเม่ือยลา้ ภาพของวดักบัแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแลว้แต่จินตนาการของผู ้มองและ
เกลียวน ้าวนท่ีหมุนวนอยูเ่บ้ืองล่างท าใหเ้กิดเป็นภาพท่ีสวยงามน่าประทบัใจ ยงัมีวิหารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั 
เป็นสัญลกัษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข  ความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่วดัแฮดง ยงกุงซา 
และภายในวดักมี็ส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหไ้ดก้ราบไหวข้อพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร ่ ารวย ขอโชค ขอลาภ 
ขอสุขภาพ ขอ..... 



ชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ด้านนอก) ไปเที่ยวชายหาด 
Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเร่ิมบริเวณแห่งน้ี มีช่ือเสียงว่าเป็นแหล่ง ท่ีตั้งของน ้ าพุร้อน และต่อมากลายเป็นแหล่ง

พกัผ่อนที่ไดรั้บความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดยาว จะหนาแน่นไปดว้ยผูค้น และถึงแมว้่าในช่วงที่
อากาศหนาวเยน็ ผูค้นกย็งัคงนิยมเดินเล่นและเล่นว่าวท่ามกลางอากาศท่ีสดช่ืนของชายฝ่ัง ลกัษณะของชายหาดเป็นหาดโคง้
เวา้ยาว 2 ก.ม.  และน ้ าไม่ลึกมากช่ือ Haseundae ไดม้าจากนามปากกา Hae-un ของนาย  Choi-Choi Won นักการเมืองของ
เกาหลีท่ีหลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะน้ี และ ชมความงามของรูปป้ันเมอร์เมด และ อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ 

APEC ที่ใชใ้นการประชุมสุดยอดผูน้  าเอเปก ปี 2005  แวะถ่ายรูปเก๋ไก๋ตามรอยพระเอกนางเอกเกาหล ีที่  ท่าเรือยอร์ช 
เบย์ 101 #TheBay101 ศูนยก์ีฬาทางน ้าท่ีทนัสมยั อีกทั้งยงัมีคลบัเฮ้าส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีกจุดนั่งชิว กินลม 
ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเยน็และค ่าคืนที่เงาสะทอ้นของตึกระฟ้าเปิดไฟส่องสว่างกระทบกบัน ้าทะเลไดแ้สงสีสวย 

ค ่า อสิระอาหารค า่ ที่ ย่านชายหาดควงัอาล ิ แหล่งรวมอาหารทะเลสุดชิก และ เมนูอาหารเกาหลหีลากหลาย  และ 
เดินเล่นยามค า่คืน #ชายหาดควงัอาล ิ#Gwangalli Beach หน่ึงในชายหาดดงั ไม่แพช้ายหาดแฮอึนแด ชายหาดควงั
กาลีมีตวามยาว 1.4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวละเอียดและน ้ าทะเลใสสะอาด ระหว่างวนัจะมีกิจกรรมทางน ้ าให้ท  ามากมาย
และที่น่ียงัดึงดูดนักตกปลามากมาย  ดา้นหน้าของชายหาดควงักาลีจะมองเห็นสะพานควงัอนั ซ่ึงเป็นสะพานแขวนที่ขา้ม
ทะเลแห่งแรกของเกาหลีที่เช่ือมระหว่างยา่นเมืองเก่าของเมืองปูซานกบัยา่น Centum ที่เป็นย่านการคา้เกิดใหม่ของเมือง ช่วง
กลางคืนจะเปิดไฟสะทอ้นน ้าทะเลสวยงาม มีร้านคา้ ร้านอาหาร ตั้งอยูเ่รียงรายให ้นัง่ชิวๆ กินลมกนัเพลินๆ 
หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค  ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ท่ีพกั 

 

DAY วนัที่ห้า  เมืองพูซาน  - สนามบินนานาชาตแิดกู – กรุงเทพฯ เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซม ิที่ ห้องอาหารโรงแรม 
ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิต
โสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ท่ี ศูนย์โสมเกาหล ี ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวกจ็ะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของ
ฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด 
ช่วยท าใหจิ้ตใจสงบและเพิ่มพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด 
เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง    

 ศูนย์รวมของพ้ืนเมือง แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนม
อร่อยต่างๆ ซีเรียลชอ็คโก กาแฟ กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม เคร่ืองส าอางโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อก
กี้ เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใชใ้นบา้น ลูกบอลซักผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของที่ระลึก เป็นตน้  



ย่านนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน มขีนมดัง Hotteok ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ (Busan International Film 

Festival)  ที่น่ีเปรียบเสมือนยา่นเมียงดองทีก่รุงโซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ในใจกลางเมืองปูซาน ยงัเป็นท่ีตั้งสถาน

ท่ีตั้งโรงหนงัมากมายของเมืองพูซาน และ ยงัเป็นสถานที่ดาราฮอลีวูด้เกาหลีที่ไดรั้บรางวลัในแต่ละปีไดป้ระทบัรอยมือไว้
เป็นที่ระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโ่ดยทัว่ไป เป็นจุดที่นกัท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยีย่มชม   

เที่ยง   ลิม้ลองเมนู “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  

บ่าย แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานที่เราจะสัมผสัชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซ่ึงเป็นท่ีรู้จักตั้งแต่สมยัสงคราม
เกาหลี 1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวนั
จะมีของสดของทะเลมากมายน ามาประมูลกนัในยามเชา้มืด และช่วงสายยงัสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีค่อนขา้งถูก   

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

ตั้งอยู่ ที่สวนสาธารณะยองดูซาน  ช่ือ “ยงดูซาน 
(Yongdusan)” นั้ น มาจากลักษณะรูปร่างของภูเขา ท่ี
เหมือนกบัหัวมงักร ซ่ึงหันหน้าเขา้สู่ฝ่ังทะเล เพื่อป้องกัน
และก าจัดศัตรูที่มาจากทะเล  และท่ีตั้ งอนุเสาวรีย์ของ 

นักรบผู้ยิ่งใหญ่ - นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของคน
เกาหลีในสมยัศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่ญ่ีปุ่ นบุกคาบสมุทร
เกาหลี โดยรบชนะดว้ยการใชเ้รือรบพิเศษที่เรียกว่า โคบุก
ซอน หรือเรือเต่า สัญลกัษณ์ของการมีอายยุนืยาว  หอระฆงั นาฬิกาดอกไม ้เป็นตน้ 

เยน็ เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ มบีริกำร Air Cafe จ ำหน่ำย  อำหำร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 
ค ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูม ิ

 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 
ขอบคุณท่ีมำของภำพดดีจีำกกำรสถำนที่ต่ำงๆ และจำกกำรท่องเที่ยวเกำหล ี www.visitkorea.co.kr และกำรท่องเที่ยวพูซำน www.bto.or.kr และ

กำรท่องเที่ยวแดกู www.tour.daegu.go.kr ภำพทั้งหมดที่แสดงใช้เพ่ือประกอบควำมเข้ำใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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


เมนูอาหารทวัร์ส าหรับคณะ (ภาพและค าอธิบายอาหารที่แสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้ งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ เม่ือน ามาปรุง
จะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัย่างขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและ
เส้นจนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้าขน้ เพื่อเป็นน ้าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวย
ร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โต๊ะ  
เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่อั้น ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีท่ีเลื่องช่ือและรู้จักกนัดีทัว่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูสต็กหรือหมูช้ินหมกั ป้ิงย่างบนกะทะ และตดัเป็น
ช้ินพอค า ห่อทานกบัผกักาดเขียวแบบเม่ียงค าไทย  โดยใส่น ้าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอย่างดี) 
ตามดว้ยขา้วสวยร้อนเลก็นอ้ย  อยา่ลืม ! ทานเคร่ืองเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง 
และ น ้าซุปประจ าวนั  

เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั
ราชวงศโ์ซซอน เช่ือกนัว่าบ ารุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ที่มีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพื่อใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง
คู่โต๊ะ เช่น กกัตุกีหรือหวัไช่เทา้หมกัดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหลา้โสม เป็นตน้  
เมนูหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์พูซาน เสริฟเป็นชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ น าซ้ีฟู้ดในทอ้งทะเล เช่น กุง้ 

หอย ปลาหมึก ตกแต่งมาในหมอ้ พร้อมตน้กระเทียม ผกั เห็ด และโอเดง้  เป็นตน้ จัดเรียงสวยงามในหมอ้
ไฟพร้อมน ้าซุปกลมกล่อมสูตรพิเศษของทางร้าน ดูน่าตาชวนหิว  มีบริการเคร่ืองเคียง น ้ าจ้ิมซีอิ๊วเกาหลี 
พริกสดหรือพริกป่นแดง พร้อมทั้งเส้นก๋วยเต๋ียวลงไปตม้ เพื่อรับประทานเป็นก๋วยเต๋ียวซ้ีฟู้ด  
ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  ส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ หรือไก่บาร์บี
คิวผดัซอสเกาหลีอาหารเลื่องช่ือของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  น าไก่บาร์บีคิว ตกหรือ
ขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเม่ียงค า
ไทยโดยห่อกบัผดักาดเขียวเกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคั
คาลบี เพื่อใหเ้กิดอาหารชนิดใหม่ค่ือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อม
เคร่ืองเคียง   

 

 

Price & Conditions  

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนกัท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนงัสือเดนิทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วนั 3 คืน  พิเศษ (บาท) 14,900 

เดินทาง กรกฎาคม-พฤศจิกายน19 สายการบิน T’WAY (TW) , Jeju Air (7C) กรุ๊ปคณะ 25-30 ท่านต่อคณะ 
  

 เดินทางขั้นต ่าปกติ  25  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ  ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋)  
 หากต ่ากวา่ก าหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปลี่ยนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปลี่ยนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 07/05/19 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดท่านละ 9,500 บาท 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตยีง |  เด็ก 8-12 ปี  หอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารที่มีอายตุ  ่ากว่า 24 เดือน ณ วนัที่เดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ 
เดก็ทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ดก็ทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเขน็เดก็ หรือ
ท่ีนัง่ส าหรับเดก็ข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเดก็ทารกต่อเท่ียวบินถกูจ ากดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเดก็ทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพื่อเชค็กบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเชค็อินเพื่อแสดงความ
ยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสัปดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั
จากเที่ยวบินขาออกที่ก  าหนดหรือเที่ยวบินขาเขา้ที่ก  าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน  เม่ือ
ท าการเชค็อินเพื่อแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกติผูจ้ดัจะส่งใบนัดหมายเตรยีมตวัการเดนิทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลส าหรับผู้เดนิทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกว่า 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้ว่างส าหรับประทบัตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคน
เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว (3) ใบส าคญัถิ่นท่ีอยู ่(4) ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำนั้น 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกุล ค  าน าหนา้ช่ือ เลขที่หนงัสือเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปลี่ยนช่ือนามสกุล ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

Departure กรกฎาคม 2019 (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 03 กรกฎาคม 19 07 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  

วนัเสาร์ 06 กรกฎาคม 19 10 กรกฎาคม 19 14,900 4,900 Pro!  

วนัพุธ 10 กรกฎาคม 19 14 กรกฎาคม 19 15,900 4,900  

วนัเสาร์  13 กรกฎาคม 19 17 กรกฎาคม 19 14,900 4,900 Pro! 
 

Departure  สิงหาคม 2019 (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 



วนัเสาร์ 17 สิงหาคม 19 21 สิงหาคม 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 21 สิงหาคม 19 25 สิงหาคม 19 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 24 สิงหาคม 19 28 สิงหาคม 19 15,900 4,900  

วนัพุธ 28 สิงหาคม 19 01 กนัยายน 19 16,900 4,900  
 

Departure  กันยายน 2019 (ที่นั่งจ ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตัว๋ ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัพุธ 18 กนัยายน 19 22 กนัยายน 19 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 21 กนัยายน 19 25 กนัยายน 19 15,900 4,900  

วนัพุธ  25 กนัยายน 19 29 กนัยายน 19 16,900 4,900  

วนัเสาร์ 28 กนัยายน 19 02 ตุลาคม 19 15,900 4,900  
 

 

 

 

 
 

 

 



 
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – อินชอน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาที่ระบุในตัว๋
เคร่ืองบิน )  พร้อมที่พกั  3  คืน (หอ้งละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานที่ + รถน าเที่ยวตาม

รายการ + สายการบินจ ากดัน า้หนักเพยีงท่านละ 15 กก.  (ข้ึนอยู่กบันโยบายสายการบิน ไม่เกินจ านวน 1-2 ช้ิน)  และถือ
ขึน้เคร่ืองได้อกีท่านละ 1 ช้ิน 10 กก. (ตามขนาดที่ก  าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) +  ประกนัอุบติัเหตุตาม
กรมธรรม ์(ขัน้ต  ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุ
ต  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตวัหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ต๋ัวเคร่ืองบินและค่าทัวร์ที่ช าระแล้ว 

ตัว๋เคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลบั เปลี่ยนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้ โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหล ีจากเจา้หนา้ที่แรงงานไทยหรือเจา้หนา้ที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ที่ตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเท่ียวบินถัดไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พกัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่



เหมือนกัน ห้องพักเด่ียว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และหอ้งพกัแบบ  3 ท่าน (หอ้งครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเลก็) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั ห้อง
มีขนาดกะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้า มีส่ิงอ  านวยความสะดวกครบ น ้าด่ืมฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรี
สอร์ท อาจไม่มีบริการน้ี)   ส่วนน ้าแร่ยีห่อ้และมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการ
จดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผล
ใหร้าคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัที่พกัตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจ้ัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเน้ือววัเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารทอ้งถิ่น เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอล์เขา้ไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเกบ็ค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านที่มีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
ตอ้งช าระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหว่างม้ืออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท้่านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนท าให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหัน ทางสายการ
บินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกนัทดแทน 
ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดีว่าเหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมัน่ว่าผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่
ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่ม โทรศพัท ์โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าซักรีด  ค่า
สัมภาระที่เกินช้ินหรือน ้าหนกัเกินสายการบินก าหนด  ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ   
ค่าภาษีการบริการ  3%  ภาษีมูลค่าเพิ่ม  7%   

จดัเก็บ 60,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เง่ือนไขใน
การจอง   

ปกติมัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1 วนันับจากวนัท่ีท าการ
จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส าคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาล า  มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดย
ตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนั
เดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หำกไม่ช ำระมดัจ ำตำมก ำหนด ขออนุญำตตดัที่นั่งให้ลูกค้ำท่ำนอ่ืนที่รออยู่    การช าระไม่
ครบ ทางผูจ้ดัถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสิทธิ
ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ
การจอง   
 

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

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เกบ็ค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เกบ็ค่าบริการทั้งหมด 100%   



(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมเีง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้ จัดทัวร์เส้นทำงเกำหล ีจะไม่มกีำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำร
ทั้งหมดไม่ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดกูำลท่องเที่ยวของเกำหล ี   
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งอีเมลล ์หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ท  าการของผูจ้ัดอย่าง
ใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารที่ตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น  

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 
ในการส ารองที่นั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองที่นั่ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
รายละเอียดที่สายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค  าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วนัหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ช่ือ
และเขียนยนืยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรใหท้างผูจ้ัด )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ัด 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเลื่อนวนัและเวลาการเดินทางได  ้     ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเที่ยวบินล่าชา้หรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบิน
หรือการเปลี่ยนแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นั่ง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน  เง่ือนไข 
 เคาน์เตอร์เชค็อินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่ว่าในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านไดช้ าระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางที่ช  ารุดไม่สมบูรณ์จดัว่าเป็นเอกสารที่ไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานที่ต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจ้งเขา้

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

พนกังานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการที่เป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอื่น 

 

อุ่นใจเพิม่  เน่ืองจากการเดินทางนั้นเตม็ไปดว้ยความเส่ียง และความรับผิดชอบของทางสายการบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสาร
นั้นมีจ  ากดั ดงันั้นจึงแนะน าให ้ซ้ือประกนัภยัการเดินทางและสุขภาพเพ่ิมเติม ท่านสามารถเลือกซ้ือความคุม้ครองตามท่ี
ท่านตอ้งการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได ้เน่ืองจากหากเกิดเหตุดงักล่าวข้ึนใน
ต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต ้จะมีค่าใชจ่้ายท่ีสูงมาก 

เพ่ือความคุ้มครองบาดเจบ็ เจบ็ป่วย ไฟล์ยกเลกิ ตกเคร่ือง ยกเลกิเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 220 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบติัเหตุ – ยา้ยฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทยฉุ์กเฉิน – 



ยกเลิกการเดินทาง – ลดจ านวนวนัเดินทาง – กระเป๋าเดินทางหายหรือเสียหาย – ความล่าชา้ของระบบขนส่งมวลชน – ความ
ล่าชา้ของสมัภาระ – การจ้ีโดยสลดัอากาศ – การพลาดต่อเท่ียวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงิน
ชดเชยระหว่างรักษาตวัในต่างประเทศ 

 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางทอ่งเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า

ด  าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ัดจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหต ุหากการไปพบเพือ่นหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกจิหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลังจากท่ีรายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

วนัแลว้ ไม่เป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายใหแ้กท่่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอยา่ง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแกม่าก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพกิาร หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (กอ่นซ้ือทัวร ์จะตอ้งแจง้ เพือ่หาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรา้ง

ความสุขแกค่ณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พือ่ไปท างาน หรือเพือ่การอื่นใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกดิการเปลี่ยนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทัวร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกดิกบัชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบัติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพยส์ิน

หรืออยา่งอื่น การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การกอ่จลาจล การปฎิวติั  และอื่นๆ ท่ีเกดิขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกดิความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเกีย่วขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ือง จาก

สายการบินพจิารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยูน่อกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภัย เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเงื่อนไขและขอ้จ ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทัวรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และค่าใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กดิประโยชน์สูงสุดแกลู่กคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกบัตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพจิารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือทรัพยส์ิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน)  หรือไม่

ปฏิบติัตามค าชี้ แจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพื่อป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยัง้ และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ชื่นชอบ   โปรแกรมทัวรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธิ์ไม่รบัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพิม่ เกีย่วกบัสมัภาระกระเป๋า  เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทัวรจ์ะไม่รบัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกดิจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก ์หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบตัติามขอ้ก าหนดและเงื่ อนไขการเดนิทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 

 


