รห ัสโปรแกรม : 17512

(กรุณาแจ้งรห ัสโปรแกรมทุกครงที
ั้ ส
่ อบถาม)

ฟิ นโฟร์! 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสี ชมพู ชมดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพรั่ง
#มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ ง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม #เมืองมรดกโลกเคียงจู
โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ ม (บาท) 15,900
เดินทาง 25มีนาคม-พฤษภาคม 20 สายการบิน BUDGET AIRLINE
กรุ๊ ปคณะ
25-30 ท่านต่อคณะ
ระดับ 3 ดาวเกาหลี จัดห้องพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรื อ #เมืองพูซาน หรื อ เมืองอื่นในจังหวัดเคียงบุก หรื อ จังหวัดเคียงนัม
ที่พกั
บริ การด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเป็ นไปตามจานวนของผูโ้ ดยสาร ปกติก 25 หรื อ 30 หรื อ 40 หรื อ 45 ที่นงั่
รถโคช
อาหาร
วันแรก (-)
วันที่สอง
(-.L.D)

วันที่สาม
(B.L.-)

วันที่สี่
(B.L.D)

อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่า@ห้องอาหารท้องถิ่น 6 มื้อ เมนูจดั หลากหลายไม่ซ้ ากัน #บาร์บีคิวไฟบลูโกกิ
#หมูยา่ งคาลบี #หม้อไฟซีฟ้ดู ทะเลสไตล์พซู าน #ไก่ต๋ นุ โสม #เมนูทคั คาลบี้ #ฮันชิซมั พับ ฟรี ! นำ้ แร่ ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด
สนามบิ นสุ วรรณภูมิ – สนามบิ นนานาชาติแดกูหรื อคิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงามภูเขาพัลกงซาน รวมบัตรนั่ง
เคเบิ้ลคาร์ – มหานครแดกู ฉลองเทศกาลดอกพ๊อตกต (ซากุระ) บานสะพรั่ง #หอคอย 83 Tower – พาเดินถนนสายสาคัญ 3.1 กับ
บันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ถนนเสี ยงเพลงและคาเฟ่ สุดเก๋ ...คิมควางซอกสตรี ท
เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ ง – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – อุทยานแห่ งชาติแทจอนแด (ฟรี ! บัตรนัง่ รถ
Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่ งนี้ ) – ศูนย์เครื่ องสาอางเวชสาอาง – วัดแห่ งทะเลตะวันออก "แฮดงยงกุงซา" – ชายหาด
แฮฮุนเด รู ปปั้ นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริ มารุ – The Bay 101 – ย่านกินดื่มโรแมนติดชายหาดควังอาลิ
เที่ยวเมืองมรดกโลกเคียงจู* สมญานาม " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กาแพง " เมืองหลวงเก่าอายุพนั กว่าปี – พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก
" ซอกคูรัม กอตโต้ " – มรดกโลกวัดหลวงพันปี “ พุลกุกซา “ – ผ่านชมหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสุ สานกษัตริ ยเ์ ชื้อพระ
วงศ์ – หมู่บา้ นโบราณเคียวชอนฮันนก – ศูนย์ฮอ๊ กเก็ตนามู – ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง – ดิวตรี้ ฟรี

วันที่หา้
(B.L)

เมืองพูซาน – ศูนย์โสมเกาหลี – หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน – แวะตลาดปลาชากาลชิ – ย่านนัมโพดอง ที่ต้ งั ของ BIFF สแควร์ –
ถ่ายรู ปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน – แวะซื้อของฝาก - สนามบินแดกูหรื อคิมเฮพูซาน – กรุ งเทพฯ

Itinerary

ฟิ นโฟร์! 3 เมืองใต้ Annyeong Sukara! ฉลองเทศกาลสี ชมพู ชมดอกพ๊อตกต(ซากุระ) บานสะพรั่ง
#มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ ง #มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม#เมืองมรดกโลกเคียงจู
โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ ม (บาท) 15,900
เดินทาง 25มีนาคม-พฤษภาคม 20 สายการบิน BUDGET AIRLINE
กรุ๊ ปคณะ
25-30 ท่านต่อคณะ
#เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง สถานที่จดั งานภาพยนตร์นานาชาติ – ตลาดปลาที่ใหญ่สุด – วัดแห่ งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " – ชม
ความงามของทิวทัศน์ทอ้ งทะเล และ สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน – สวนสาธารณะยงดูซาน ที่ต้ งั
หอคอยพูซาน – สะพานแขวนควังอัน หรื อ สะพานเพชร – ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์ พอ้ ยพูซาน) – ศูนย์พืชสมุนไพร – ศูนย์โสมเกาหลี –
เครื่ องสาอางเกาหลี – ย่านกินดื่มโรแมนติดชายหาดและสะพานควังอาลิ #เมืองแฟชั่ นแดกู เมืองแห่ งสาวงาม – แอปเปิ้ ลดัง – สิ่ งทอแฟชัน่ –
ผังเมืองเจ๋ ง – นัง่ เคเบิ้ลคาร์ สู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซา – ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER – พาเดินถนนสายสาคัญ 3.1 กับบันได 90
ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่ งแรกในแดกู – ถนนเสี ยงเพลงและคาเฟ่ สุ ดเก๋ ...คิมควางซอกสตรี ท #เมืองมรดกโลกเคียงจู
เมืองหลวงเก่าอายุพนั กว่าปี สมญานาม " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กาแพง " – มรดกโลกวัดหลวงพุลกุกซา – พระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม
กอตโต้ " – หมู่บา้ นโบราณเคียวชอนฮันนก – ผ่านชมหอดูดาวเก่าแก่ที่สุดในโลกและสุสานกษัตริ ยเ์ ชื้อพระวงศ์

เทศกาลสี ชมพู ดอกพ๊อตกต (ซากุระเกาหลี) บานสะพรั่ง แดนใต้
#พ็อตกตบานสะพรั่งขาวอมชมพูช่วงใบไม้ผลิที่เกาหลี ให้ผคู ้ นได้ชื่นชมและเป็ นสัญลักษณ์ ของวัฏจักรชีวิต เทศกาลดังกล่าวเป็ นเวลาแห่ งการ
เฉลิมฉลองอย่างรื่ นเริ งใต้ตน้ ซากุระที่ครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่ วมปิ คนิค เพื่อชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ การบานของดอกพ็อตกต
แต่ละสถานที่ของเมืองพูซาน เมืองเคียงจู เมืองแดกูแต่ละปี จะอยูป่ ระมาณช่วง 25 มีนาคม-10 เมษายน ซึ่งอาจจะคลาดเคลื่อนตามสภาวะอากาศ

สายการบิน

BKK-TAE
TW106
BKK-PUS
7C2252
ZE922

T-WAY

สายการบิน
Jeju Air
EASTAR JET

เวลาออก
0155

เวลาถึง
0915

เวลาออก

เวลาถึง

0050
2250

0825
0610+1

TAE-BKK
TW105
PUS-BKK
7C2251
ZE921

เวลาออก
2055

เวลาถึง
0040+1

เวลาออก

เวลาถึง

2025
1810

2345
2130

ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมที่ได้ อนุมัติที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ ดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสื อเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสื อเดินทางอยูใ่ นสภาพที่ดี (ไม่ชารุ ด)

DAY
1

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิ บายเพิ่มเติม (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ชัว่ โมงล่วงหน้าก่อนเครื่ องออก)

เช้า กลางวัน

ค่า

-

-

-

คำ่

หน้ ำเคำน์ เตอร์

สำยกำรบิน

ใกล้ ประตูทำงเข้ ำ

พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เช็คอินหมายเลข L
เช็คอินหมายเลข F
เช็คอินหมายเลข M

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

หมายเลข 5-6
หมายเลข 3-4
หมายเลข 6-7

การอนุ ญาตให้ ท่านผ่ านด่ านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าประเทศเกาหลีเพื่อการท่ องเที่ยว เป็ น
อานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรื อ ให้พานักอยูใ่ นประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผูจ้ ดั ไม่มีอานาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้

หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารเครื่ องบิน / รถทัวร์ / รถไฟ ภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ
กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

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

ข้อแนะนา
 หากท่านมีปัญหาเรื่ องอาหารกรุ ณาแจ้งทางผูจ้ ดั ทราบล่วงหน้า
 ห้ามนาผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสี ยค่าปรับ
 เตรี ยมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พกั ในเกาหลีไม่มีบริ กรช่วย (แนะนา ตลอดทริ ปจะต้องดูแลกระเป๋ ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่าน
เอง เพื่อป้ องกันหลายกรณี ที่อาจเกิดขึ้นได้)
 กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิ กส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็ น
เงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสื อเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ

 สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้าขึ้นเครื่ อง ” กรุ ณารอที่ประตูข้ ึนเครื่ องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่ องออก
 นาเสื้ อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่ องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สาหรับ มือใหม่ หรื อ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag
หรื ออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนา : นอนให้มากที่สุด หรื อ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ ทาให้นอนหลับ ไม่ดื่ม
สุราหรื อของมึนเมา และดื่มน้ ามากๆ)

DAY
2

เช้า กลางวัน ค่า
วันที่สอง สนามบินนานาชาติแดกู หรื อ คิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองแดกู
เวลำที่เกำหลีใต้ เร็ วกว่ ำไทย 2 ชั่วโมง | เวลำบินประมำณ 5-6 ช.ม.
x
x
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE)
มีบริ การ Air Cafe จาหน่าย อาหาร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคี้ยวบนเครื่ องบิน

(สายการบินไม่อนุญาตให้ผโู ้ ดยสารนาอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่ อง)
Landing ถึงสนามบินนานาชาติคิมแฮพูซาน หรื อ แดกู (เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ ทางผูจ้ ดั จะเป็ นผูเ้ ลือกให้) หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุลกากรแล้ว รถโค๊ชรอรับท่านเพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็ นไปตามกาหนดการ ทางคณะทัวร์ จะออกเดินทาง

จากสนามบิ นหลังเวลาเครื่ องลงประมาณ 1.30 ชัว่ โมง ท่านที่ ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมืองเรี ยบร้อย ท่านต้อง
เดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ ดั ได้

นาท่านเทีย่ ว เมืองแฟชั่นแดกู นครบาลที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาหลี เมืองแห่งสาวงาม แอปเปิ้ ลดัง สิ่ งทอแฟชัน่ ผังเมืองเจ๋ ง เแห
ล่งรวมคาเฟ่ สตรี ทสุดชิก และเป็ นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี ค.ศ.2002

อาหารกลางวัน
เมนูหมูไฟหรื อบลูโกกิ เป็ นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ

พาท่านไปนั่งเคเบิล้ คาร์ ทมี่ ีความยาว 1.2 กิโลเมตร ขึน้ ไปสู่ จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน ภูเขาพัลกงซานสถานที่มีชื่อเสี ยงของเมือง
แดกูและเป็ นเทือกเขาที่มียอดเขาอยู่หลายยอดมีหินรู ปทรงสวยงามเป็ นธรรมชาติที่หาดูได้ยาก มีความสู งถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคน
เกาหลี เชื่ อว่าภูเขาพัลกงซานเป็ นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ เพราะภูเขามีลกั ษณะคล้ายกับรู ปร่ างของพระพุทธรู ปสามองค์ ภูเขาลูกนี้ เกิดจากการก่อตัวของ
หิ นแกรนิ ตที่สวยงามผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับหิ นและป่ าไม้ที่หนาแน่ น จึงเป็ นสถานที่ที่น่าสนใจสาหรับนักท่องเที่ ยวตลอดทั้งปี และจะ
สวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี (ฟรี ! บัตรกระเช้ ำเคเบิลคำร์ ขึน้ จุดชมวิว หำกปิ ดให้ บริ กำร งดคื นเงินค่ ำบัตร)

พาท่านขึน้ ลิฟท์ ส่ ู จุดชมวิวมุมสู ง บนชั้ น 77 และ 78 บนหอคอย 83 ทาวเวอร์ รู ปทรงแปดเหลี่ยม ที่มีความสูง 202 เมตร ตั้งโดดเด่น
ในสวนสนุกอีเวิลด์ E-World บริ เวณสวนสาธารณะสไตล์ยโุ รบ ดูรยู Duryu ให้ท่านได้ชมมหานครแดกูแบบรอบทิศ 360 องศา ภายในหอคอย
แห่งนี้ มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และ ร้านคาเฟ่

นั่งรถชมเมื องแดกู เมืองแห่ งนี้ ยงั เต็มไปด้วยความร่ มรื่ นของต้นไม้ ผ่านชมสถานที่ราชการ ผ่านสวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง ผ่านศูนย์
วัฒนธรรม ผ่านมหาวิทยาลัยแห่ งชาติแดกู ผ่านเทศบาลเมืองแดกู เดินสายสาคัญ เส้นถนน 3.1 กับบันได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอก

ของโบสถ์โปรแตสแตนต์ แห่งแรกในแดกู เกิดขึ้นจากขบวนการอิสรภาพ 3.1 ทัว่ ประเทศ ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1919 โดยถนนบันได
นี้ ถูกใช้เป็ นทางเดินผ่าน และ ไม่ไกลกัน มีจุดหลบซ่อนตัวนักเรี ยนจากตารวจญี่ปุ่น หากเราเดินผ่านถนนเส้นนี้ ลงไป จะพบกับ โบสถ์
คริ สตจักรคาทอลิกเคซาน Gyesan โบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู

คิมควำงซอกสตรี ท ถนนเสี ยงเพลงและคำเฟ่ สุ ดเก๋ ...ที่ดูอบอุ่นและแสนโรแมติก (มิสเตอร์ คิมควำงซอก เป็ นนักดนตรีโฟลค
ซองระดับตำนำนของเกำหลีในช่ วงยุค ’80 และ ’90) มิสเตอร์ คิมกวางซอกเป็ นคนแทกูแต่กาเนิ ด ก่อนที่ครอบครัวจะย้ายไปอยูก่ รุ งโซล
ท่านได้สร้างผลงานและชื่อเสี ยงโด่งดังในวงการเพลงก่อนจะท่านจะเสี ยชีวติ ในช่วงปี ค.ศ. 1996 ทางชาวเมืองแทกูจึงสร้างถนนศิลปิ น เพื่อเป็ น
เกียรติกบั ท่าน ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสาคัญ โดยในช่วงเย็นของทุกวัน หรื อ ช่วงเสาร์ และอาทิตย์ ก็จะมีศิลปิ นมาทาการแสดงเพลงของ
ท่านกันแบบสด คนท้องถิ่นจะมานัง่ ฟังเพลงกันอย่างไม่ขาดสาย ปั จจุบนั มีนกั ร้องศิลปิ นหลายท่านที่ยงั นาเนื้อร้องและทานองกลับมาร้องกันอยู่
หลังจบรายการท่องเที่ยว ค่าคืนนี้...ขอส่งทุกท่านพัก

อาหารค่า
เมนูหมูย่ำงคำลบี #KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีปิ้งย่างที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กันดีทวั่ โลก
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็ นผูเ้ ลือกและจัดห้องพัก 3 คืน
#เมืองแดกู หรื อ #เมืองพูซาน หรื อ เมืองอื่นๆในจังหวัดเคียงนัมหรื อจังหวัดเคียงบุก) ระดับ 3 ดาวเกาหลี

DAY วันที่สาม เมืองพูซาน
3

เช้า

กลางวัน

ค่า

x

x

-

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริ กนั เกาหลีชุด หรื อ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม

พำท่ ำนเที่ยว อุทยำนแทจงแด ตั้งอยู่ที่เกำะยงโด บริ เวณรอบอุทยานแห่ งนี้ มีลกั ษณะเป็ นภูเขา และหน้าผาสู งชันติดทะเลซึ่ งอยูต่ ่าลงไป
150 เมตรซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากอีกแห่งหนึ่ งในเมืองพูซาน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของรอบอุทยานที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้
ดอกไม้ นับไม่ถว้ น และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชัน พร้อมสวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้สีเขียว และสิ่ งสันทนา
การต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสระว่ายน้ าที่สามารถมองเห็นทะเล, ร้านค้าขายของขบเคี้ยว และร้านขายของที่ระลึกทิวทัศน์รอบ ๆ จะมองเห็น
หิ นผา และประภาคารสี ขาวสวยงาม (ฟรี !!! บัตรนัง่ รถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่ งนี้ หากสถานที่ปิดให้บริ การนี้ ด้วยสาเหตุใดๆ
ท่านอาจจะต้องเดินขึ้นลงไปกลับ)

Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศน์ทอ้ งทะเล ซึ่งมีทางเดินเป็ น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ที่มีลกั ษณะเหมือนกีบม้า พื้นเป็ น
กระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทาให้โครงสร้างปลอดภัย สร้างขึ้นมาภายใต้รูปแบบ “ เดินไปทัว่ ท้องฟ้า ”
Oryukdo Sunrise Park ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเป็ นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและภาคใต้

อาหารกลางวัน
เมนูเปิ บพิสดำร-ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุ ขภาพ เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
หลังอาหารกลางวัน

ข้ ำมสะพำนแขวนควังอัน หรื อ สะพานเพชร เป็ นสะพานแห่ งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล ที่เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ ชายหาดและ
ศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็ นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศ
เกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็ นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003 จึ งสร้างเสร็ จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่ อสร้าง
ถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน ทั้งบริ เวณท้องทะเลแห่ งนี้ ยังเป็ นจุดชมวิวของท่าเรื อยอร์ ช เกาะ
ชื่อดัง Oryukdo Island ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ Dongbaekseom Island และ เนิ นเขา Dalmaji Hill ยามค่าคืน
สะพานแห่งนี้ สว่างสไวไปด้วยไฟ ที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก
ผูห้ ญิงชาวเกาหลีท้ งั สาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสาคัญกับเรื่ องผิวหน้าค่อนข้างมาก ให้ท่านได้ ฟังคาแนะนาการดูแลผิวพรรณ จาก
ผูช้ านาญการ กลุ่มบารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care ที่ ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ควำมงำม เครื่ องสำอำงเวชสำอำง และให้ท่านได้เลือกซื้อคอสเมติกหลาก
ยีห่ อ้ คุณภาพที่ไม่มีจาหน่ายในท้องตลาดทัว่ ไป

วัดแห่ งทะเลตะวันออก "แฮดงยงกุงซำ" ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยูบ่ นโขดหิ นริ มทะเล มองเห็ นน้ าทะเลสี ฟ้าใสของทะเลใต้ มี
บรรยากาศที่ ร่มรื่ น ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาดที่แต่งแต้มโดยจิตรกรฝี มือเอก ชื่อของวัดหมายถึง
พระราชวังของมังกรกษัตริ ยซ์ ่ ึ งความเป็ นมาของวัดแห่ งนี้ ก็ดูลึกลับน่ าพิศวงดัง่ ชื่อที่ ต้ งั ไว้ ในบริ เวณวัดมีเจดี ยอ์ งค์ใหญ่ซ่ ึ งมีผูค้ นแวะเวียนไป
สักการะบูชาไม่ขาดสาย ทาบุญขอพรกับรู ปปั้ น 12 นักษัตร ผ่านซุม้ ประตูมงั กรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับทางเดินและบันไดหิน 108
ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยูด่ า้ นบนเพื่อดื่มด่ากับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขดหิ นรู ปร่ างแปลกตาสุ ดแล้วแต่
จินตนาการของผูม้ องและเกลียวน้ าวนที่หมุนวนอยูเ่ บื้องล่างทาให้เกิดเป็ นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ยังมีวหิ ารหลัก มีเจดียส์ ูง 3 ชั้น และสิ งโต 4
ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่วดั แฮดง ยงกุงซา และภายในวัดก็มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้ขอพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรี ยน ขอเงิน ขอความร่ ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ.....

ชำยหำดแฮฮุ นเด รู ปปั้ นเมอร์ เมด อำคำรกระจกกันกระสุ นโนริ มำรุ APEC (ด้ ำนนอก) ไปเที่ ยวชายหาด Haeundae บนเกาะ
Dongbaek แรกเริ่ มบริ เวณแห่งนี้ มีชื่อเสี ยงว่าเป็ นแหล่ง ที่ต้ งั ของน้ าพุร้อน และต่อมากลายเป็ นแหล่งพักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน
โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว จะหนาแน่นไปด้วยผูค้ น และถึงแม้ว่าในช่วงที่ อากาศหนาวเย็น ผูค้ นก็ยงั คงนิ ยมเดิ นเล่นและเล่นว่าวท่ามกลาง
อากาศที่สดชื่นของชายฝั่ง ลักษณะของชายหาดเป็ นหาดโค้งเว้ายาว 2 ก.ม. และน้ าไม่ลึกมากชื่อ Haeundae ได้มาจากนามปากกา Hae-un ของ
นาย Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีที่หลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะนี้ และ ชมความงามของรู ปปั้ นเมอร์ เมด และ อาคารกระจกกัน
กระสุ นโนริ มารุ APEC ที่ใช้ในการประชุมสุ ดยอดผูน้ าเอเปก ปี 2005 แวะถ่ ำยรู ปเก๋ ไก๋ ตำมรอยพระเอกนำงเอกเกำหลี ที่ ท่ ำเรื อยอร์ ช

เบย์ 101

#TheBay101 ศู นย์กีฬาทางน้ าที่ ทน
ั สมัย อี กทั้งยังมี คลับเฮ้าส์ และร้านอาหาร ร้ านบาร์ เบี ยร์ อี กจุดนัง่ ชิ ว กิ นลม ชมบรรยากาศ

โดยเฉพาะยามเย็นและค่าคืนที่เงาสะท้อนของตึกระฟ้าเปิ ดไฟส่องสว่างกระทบกับน้ าทะเลได้แสงสี สวย

อิสระอำหำรค่ำ ที่ ย่ ำนชำยหำดควังอำลิ แหล่ งรวมอำหำรทะเลสุ ดชิ ก และ เมนูอำหำรเกำหลีหลำกหลำย
เดินเล่ นยามค่าคืน #ชายหาดควังอาลิ #Gwangalli Beach หนึ่งในชายหาดดัง ไม่แพ้ชายหาดแฮอึนแด ชายหาดควังกาลีมีตวามยาว 1.4
กิ โลเมตร มีหาดทรายขาวละเอียดและน้ าทะเลใสสะอาด ระหว่างวันจะมี กิจกรรมทางน้ าให้ทามากมายและที่ นี่ยงั ดึ งดูดนักตกปลามากมาย
ด้านหน้าของชายหาดควังกาลีจะมองเห็นสะพานควังอัน ซึ่ งเป็ นสะพานแขวนที่ขา้ มทะเลแห่ งแรกของเกาหลีที่เชื่อมระหว่างย่านเมืองเก่าของ
เมืองปูซานกับย่าน Centum ที่เป็ นย่านการค้าเกิดใหม่ของเมือง ช่วงกลางคืนจะเปิ ดไฟสะท้อนน้ าทะเลสวยงาม มีร้านค้า ร้านอาหาร ตั้งอยูเ่ รี ยงราย
ให้ นัง่ ชิวๆ กินลมกันเพลินๆ
หลังจบรายการท่องเที่ยว ค่าคืนนี้...ขอส่งทุกท่านกลับเข้าที่พกั

DAY
4

วันที่สี่ เมืองมรดกโลกเคียงจู

เช้า กลางวัน

ค่า

x

x

x

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริ กนั เกาหลีชุด หรื อ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม

ออกเดินทำงไปเที่ยวชมเมืองเคียงจู - เมืองหลวงเก่าของคาบสมุทร อายุพนั ปี กว่า เปรี ยบเสมือนบานหน้าต่างเปิ ดให้เห็น ความรุ่ งโรจน์ใน
อดีตของอาณาจักรชิลล่า เมื่อราวพันปี ที่ผา่ นมา ระหว่าง 57 ปี ก่อนคริ สต์ศกั ราช ถึง ปี ค.ศ. 935 ช่วงนั้นราชอาณาจักรชิลล่า มีเคียงจูเป็ นเมือง
หลวงและเป็ นศูนย์กลางของยุคทองแห่ งวัฒนธรรม ปั จจุบันจะพบที่ ฝังพระศพกษัตริ ย ์ พระเจดี ย ์ อนุ เสาวรี ย ์ วัด ตลอดจน ซากอนุ สรณ์ทาง
ประวัติศาสตร์ที่กระจัดกระจายอยูท่ วั่ ไปในเมืองและตามภูเขาที่ลอ้ มรอบตัวเมือง จึงได้รับสมญานามว่า " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กาแพง "

สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ขีน้ เขำโทฮัมซำนเพื่อนมัสกำรพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์
" ซอกคูรัม กอตโต้ " ที่แกะสลักขึ้นจากหิ นแกรนิตขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยูใ่ นถ้ า ณ ยอดเขาโทฮัมซาน ใช้เวลาแกะสลักกว่า 23 ปี โดยมี

รู ปหิ นพระในแบบต่างๆ แกะสลักบนฝาผนังกว่า 38 องค์ ล้อมรอบซอกคูรัมกอตโต้ เชื่อกันว่าคอยปกป้ องคุม้ ครองชาวเกาหลีจากการรุ กรานของ
ชาวต่างชาติ ดื่มน้ าแร่ เย็นชื่นใจ

สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก เดินทำงสู่ ทศิ ตะวันตกของเขำโทฮันซำน ทีต่ ้งั ของ
“ วัดพุลคุกซำ “ วัดใหญ่เก่าแก่และมีชื่อเสี ยงที่สุดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปั จจุบนั สะท้อนถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะใน
อาณาจักรชิลล่า และถือว่าเป็ นสุดยอดของงานศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวัดท่านจะพบสะพานหิ นที่สร้างตรงไปยังโบสกลาง
เจดียช์ ้ นั ยอดสองลักษณะ พระพุทธรู ปแกะสลักปรางต่างๆ ถือแบบงานแกะสลักที่สะท้อนถึงความฉลาดของผูค้ นสถานที่แห่งนี้
ผ่านชมสุ สานหลวงอาณาจักรชิ ลลา ที่ ต้ งั อยู่กระจายกว่า 200 แห่ งในเคียงจู และ นัง่ รถผ่านชมหอดู ดาวชมซงแด จัดเป็ นหอดูดาวที่
เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังปรากฎให้เห็นจนทุกวันนี้ มีลกั ษณะเป็ นรู ปขวด สร้างด้วยหิ นในศตวรรษที่ 7 และเป็ นที่ชื่นชมของนักโบราณคดีทวั่ โลก
เชื่อกันว่าทางเข้าหอคอยคือหน้าต่างทรงสี่ เหลี่ยม ซึ่งหันไปทางใต้ตรงกลาง หอคอยและต้องใช้บนั ไดพาด

อาหารกลางวัน
เมนูอำหำรชุ ดพืน้ บ้ ำนสไตล์ “ฮันชิ ซัมพับ ” มีรสชาติและกลิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ ที่ชาวเกาหลีทานกันมาตั้งแต่โบราณ
หลังอาหารกลางวัน

พาท่านอิสระเดินเล่น ที่ หมู่บ้ำนโบรำณฮันนกเคียวชอน ในอดีตมีชื่อเสี ยงในด้านภูมิประเทศ โดยเฉพาะครอบครัวเศรษฐีราชการผูใ้ จดี
แห่ งตระกูล Gyeongju Choi ที่เป็ นเจ้าของบ้าน 99 ห้อง โดยทรัพย์สินของพวกเขาก็ผ่านรุ่ นต่อรุ่ นมามากกว่า 400ปี ครั้งหนึ่ งเคยเป็ นโรงเรี ยน
แห่งชาติในช่วงยุคอาณาจักรชิลลา เคยเป็ นมหาวิทยาลัยในช่วงยุคโกเรี ยว และ เคยเป็ นโรงเรี ยนขงจื๊อในช่วงยุคโชซอน ภายในหมู่บา้ นมีสถานที่
มากมายที่ควรแวะเยี่ยมชม เช่นโรงเรี ยนขงจื้อ สะพาน Woljeonggyo และบ้านของตระกูล Gyeongju Choi Clan ชาวเกาหลีนิยมมาเดิ นเล่นชม
อาคารโบราณต่างๆ ชิมอาหาร ชิมของทานเล่น ขนม กาแฟ และ เครื่ องดื่ม

เดินทำงเข้ ำเมืองพูซำน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมและเป็ นเมืองหน้าด่านในการติดต่อการค้าขาย
ทั้งในอดี ตและปั จจุบนั เยี่ยมชมสิ นค้าที่ชาวเกาหลีนิยมบริ โภคเพื่อดู แลสุ ขภาพตับ ที่ ศู นย์ ฮ๊อกเก็ตนำมู ต้นไม้ฮ๊อกเก็ตนามูชนิ ดนี้
เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู งเหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮ๊อกเก็ตนี้ ..ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยม
นามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร
และยา ชาวเกาหลีเรี ยกว่า มันคือเพื่อนที่ดีในการดาเนินชีวติ !

งานนวัตกรรมวิจยั ชิ้นใหม่ล่าสุ ดของเกาหลีที่โด่งดัง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผูท้ ี่มีปัญหาเรื่ องไขมันอุดตัน
ในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่ อม หรื อ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่าจะมาทาเป็ นน้ ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้อง
ใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็ นของฝากสุ ขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรื อคนที่ท่านเคารพ เพราะ
เป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่วจิ ยั จากโรงพยาบาลชั้นนาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง ที่ ศูนย์ นำ้ มันสนเข็มแดง

เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษี ดิวตีฟ้ รี (ปั จจุบนั เป็ นที่นิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน เพราะ
ดิวตี้ฟรี ประเทศนี้ มีถึง 5 บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ที่แข่งขันกัน) มีสินค้าแบรนด์เนมนาเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิ ด ที่มีความทันสมัยใน
โลกแฟชัน่ รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า แว่นตา เครื่ องสาอาง น้ าหอม
หมวก รองเท้า เครื่ องประดับ เป็ นต้น

อาหารค่า
พิเศษ ! พำท่ ำนลิม้ ลองหม้ อไฟซีฟ้ ูดทะเลสไตล์ เมืองพูซำน เป็ นอาหารชุ ดสาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ/หม้อไฟ
หลังจบรายการท่องเที่ยว ค่าคืนนี้...ขอส่งทุกท่านพัก

DAY
5

วันที่หา้ เมืองพูซาน - สนามบินนานาชาติแดกู หรื อ คิมเฮพูซาน – กรุ งเทพฯ

เช้า

กลางวัน

ค่า

x

x

-

รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริ กนั เกาหลีชุด หรื อ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
ทุกท่านจะได้รู้จกั สมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่ งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลี ใต้เป็ นประเทศที่มีการผลิ ตโสมเกาหลี ที่มี
คุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ที่ ศูนย์ โสมเกำหลี ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็ นของฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและ
คุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่ วนรวม
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริ มประสิ ทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง

หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่า “ ซาโตริ นี่ “ หรื อ “ มาซูปิซู “ ไปพิสูจน์กนั ) หมู่บา้ นวัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยู่
บนเนิ นเขา สถานที่ทาให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสี สันสดใสของแต่ละบ้านที่เกิดจากการร่ วมมือ
ของชาวบ้านท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกันปรับแต่งหมู่บา้ นจนออกมาสวยงาม ภายในรู ปแบบโครงการที่เกิดจาก
เจ้าเมืองพูซาน (แต่เดิมนั้นเป็ นถิ่นฐานของผูค้ นที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซ่ ึ งภายหลังสงครามเกาหลี และเป็ นแหล่งเสื่ อมโทรมในอดีต)
อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ าทะเลกว้างไกลสุดตา (ต้องเดินกันหน่อยนะ)

#ย่ ำนนัมโพดอง เซ็ นเตอร์ พ้อยพูซำน มีขนมดัง Hotteok ที่ต้ งั ของ BIFF สแควร์ (Busan

International Film Festival) ที่ นี่

เปรี ยบเสมือนย่านเมียงดองที่กรุ งโซล เพราะเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าในใจกลางเมืองปูซาน ยังเป็ นที่ ต้ งั สถานที่ต้ งั โรงหนังมากมายของเมืองพู
ซาน และ ยังเป็ นสถานที่ดาราฮอลีวดู ้ เกาหลีที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี ได้ประทับรอยมือไว้เป็ นที่ระลึก มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโ่ ดยทัว่ ไป
เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม แวะตลำดปลำชำกำลชิ สถานที่เราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่ ง
เป็ นที่รู้จกั ตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็ นต้นมา ตลอดแนวท่าเรื อประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็ นแหล่งรวมขายส่ งปลาทุก
ชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนามาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก

อาหารกลางวัน
ลิม้ ลองเมนูดังตำมละคร Winter Love Song “ ทัคคำลบี “ หรื อไก่บาร์ บีคิวผัดซอสเกาหลีแห่งเมืองชุ นชอน
หลังอาหารกลางวัน
แวะถ่ ำยภำพด้ ำนหน้ ำของ #หอคอยพูซำน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใต้ถึง 118 ม. เหนือระดับน้ าทะเล ตั้งอยู่ทสี่ วนสำธำรณะ
ยองดูซำน ชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลักษณะรู ปร่ างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเล เพื่อป้ องกันและกาจัด
ศัตรู ที่มาจากทะเล และที่ต้ งั อนุเสาวรี ยข์ อง นักรบผู้ยิ่งใหญ่ - นำยพล ยี ชุ น ชิ น วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่ญี่ปุ่น
บุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะด้วยการใช้เรื อรบพิเศษที่ เรี ยกว่า โคบุกซอน หรื อเรื อเต่า สัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว หอระฆัง นาฬิกา
ดอกไม้ เป็ นต้น (บัตรลิฟท์ ขึน้ หอคอยพูซาน ไม่ ได้ รวมไว้ ในค่ าทัวร์ ) แวะซื้ อของฝำกติดไม้ ติดมือที่ศูนย์ รวมของพื้นเมือง (ละลำยเงิน

วอน) ก่อนอาลาเกาหลี

แวะซื้ อของฝากติดไม้ติดมือที่ ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) สาหร่ ายหลากรู ปแบบ หลากรสชาติ ขนม
อร่ อยต่างๆ ซีเรี ยลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม เครื่ องสาอางโสม หมอนสุ ขภาพ กิมจิ เป็ บโปโร้ (ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่ องใช้ไฟฟ้า ของที่ระลึก เป็ นต้น

เย็น.....ขึ้นอยูก่ บั วันและเวลาที่เดินทาง เหิ นฟ้ากลับกรุ งเทพฯ
โดยสายการบิน T’way (TW), Jeju Air (7C), Eastar Jet (ZE)
มีบริ การ Air Cafe จาหน่าย อาหาร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคี้ยวบนเครื่ องบิน
(สายการบินไม่อนุญาตให้ผโู ้ ดยสารนาอาหารข้างนอกมารับประทานบนเครื่ อง)

ค่า.....เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากผูจ้ ดั อีกครั้งหนึ่ ง สงวนสิ ทธิ ในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ
เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจาก
เป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอบคุณที่มำของภำพดีดจี ำกกำรสถำนที่ต่ำงๆ และจำกกำรท่ องเที่ยวเกำหลี www.visitkorea.co.kr และกำรท่ องเที่ยวพูซำน www.bto.or.kr และ
กำรท่ องเที่ยวแดกู www.tour.daegu.go.kr ภำพทั้งหมดที่แสดงใช้ เพื่อประกอบควำมเข้ ำใจ

เมนูอาหารทัวร์ สาหรับคณะ (ภาพและคาอธิบายอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)

เมนู บ ำร์ บีคิ ว ไฟหรื อ บลู โกกิ เสริ ฟ เป็ นชุ ดกะทะส าหรั บ 4 ท่ า น/โต๊ะ เป็ นอาหารดั้ง เดิ มของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรสต่างๆ เมื่อนามาปรุ ง
จะมีรสออกหวานนุ่ม เวลาทาน นามาผัดย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผักกะหล่าและ…
โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบน้ าข้น เพื่อเป็ นน้ าซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริ ฟพร้อมข้าวสวยร้อนและ
เครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจาวันคู่โต๊ะ

เมนูชุดหมูย่ำงคำลบี เสริ ฟเป็ นชุด สาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กัน
ดีทวั่ โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาเนื้ อหมูหมักปิ้ งย่างบนกะทะ และตัดเป็ นชิ้นพอคา ห่ อ
ทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคาไทย โดยใส่น้ าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) ตามด้วยข้าว
สวยร้อนเล็กน้อย อย่าลืม ! ทานเครื่ องเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง

เมนูอำหำรชุ ดพืน้ บ้ ำนสไตล์ “ฮันชิ ซัมพับ” เสริ ฟเป็ นชุดสาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็ นตารับอาหารที่
ให้คุณค่าทางสารอาหารมีรสชาติและกลิ่นที่เป็ นเอกลักษณ์ มีแคลลอรี่ ต่าโดยใช้คุณสมบัติของอาหารจาน
เดี่ยวอย่างเป็ นประโยชน์ที่สุดตามฤดูกาลและท้องที่ จึงให้คุณค่าความลงตัวในรสชาติ มีกบั ข้าวถ้วยเล็กๆ
หลากหลายชนิ ดและประเภทที่ จดั เตรี ยมให้ได้เลือกชิมและทานคู่กบั ข้าวสวย ถือเป็ นอาหารเพื่อสุ ขภาพ
และอายุที่ยนื ยาวเพราะครบคุณค่าทางโภชนาการ ที่ชาวเกาหลีทานกันมาตั้งแต่โบราณ

เมนูดังตำมละคร Winter Love Song “ทัคคำลบี” เสริ ฟเป็ นชุดสาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ หรื อไก่บาร์ บี
คิวผัดซอสเกาหลีอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน นาไก่บาร์บีคิว ตกหรื อข้าวเหนียวปั้ น มันหวาน ผักต่าง ๆ
ลงผัดร่ วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคาไทยโดยห่ อกับผัดกาดเขียวเกาหลี
เมื่อทานไประยะหนึ่ ง จะนาข้าวสวยและสาหร่ ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิ ดใหม่
คือทัคคาลบีโปคึมหรื อข้าวผัดทัคคาลบีที่ท้ งั หอมและน่าทาน เสริ ฟพร้อมเครื่ องเคียง

เมนูหม้ อไฟซีฟ้ ูดทะเลสไตล์ พูซำน เสริ ฟเป็ นชุดสาหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ นาซี้ฟ้ดู ในท้องทะเล เช่น กุง้
หอย ปลาหมึก ตกแต่งมาในหม้อไฟ พร้อมต้นกระเที ยม ผัก เห็ด และโอเด้ง เป็ นต้น จัดเรี ยงสวยงามใน
หม้อไฟพร้ อมน้ าซุ ปกลมกล่อมสู ตรพิเศษของทางร้ าน ดู น่าตาชวนหิ ว มีบริ การเครื่ องเคียง น้ าจิ้มซี อิ๊ว
เกาหลี พริ กสดหรื อพริ กป่ นแดง

เมนูเปิ บพิสดำร-ไก่ ต๋ ุนโสม เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังในสมัยก่อน ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์โซซอน เชื่อกันว่าบารุ งและเสริ มสุขภาพ โดยใช้ไก่ที่มีอายุวยั รุ่ น ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนี ยว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย เสริ ฟพร้อมเครื่ องเคียง
คู่โต๊ะ และ เหล้าโสม

Price & Conditions
รำคำนีเ้ ป็ นรำคำสำหรับนักท่ องเทีย่ วชำวไทยหรื อผู้ถือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นักท่องเทีย่ วต่ ำงประเทศ โปรดเช็ค)
โปรแกรม Journey Daegu Gyeongju Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ ม (บาท) 15,900
เดินทาง 25มีนาคม-พฤษภาคม 20 สายการบิน BUDGET AIRLINE
กรุ๊ ปคณะ
25-30 ท่านต่อคณะ
หมายเหตุสาคัญ เพื่อให้ได้รับการสนับสนุนส่ งเสริ มการท่องเที่ยว จึงขอประชาสัมพันธ์และขอเรี ยนให้ลูกค้าทุกท่านทราบว่า ทุกท่านต้องเข้า
เยี่ยมชมร้านค้าสิ นค้าพื้นเมืองเกาหลีที่ได้รับการจดทะเบียนถูกต้องตามกฏหมายสาธารณรัฐเกาหลี เพื่อรับฟั ง และเลือกซื้ อสิ นค้าที่ ชื่นชอบเป็ น
เวลา 60 นาทีต่อร้านค้าพื้นเมือง อาทิเช่น ศูนย์โสมเกาหลี ศูนย์น้ ามันสน ศูนย์ฮอ๊ กเก็ตนามู ศูนย์เครื่ องสาอางเวชสาอาง ร้านขนมพื้นเมือง เป็ นต้น

 เดินทางขั้นต่าปกติ 25 ท่านผูใ้ หญ่ (ที่นงั่ จากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิ ก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตัว๋ )
 หากต่ากว่ากาหนด อาจจะไม่มีหวั หน้าทัวร์และอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชาระค่าบริ การเพิ่ม
เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์

 สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ ามันหรื อภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที 26.12.19
 สงวนสิ ทธิ ในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี เตียงเสริมหรือห้องครอบครัว
ทารก หมายถึง ผูโ้ ดยสารที่มีอายุต่ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุ ณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่ บนหน้าตักของผูใ้ หญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นารถเข็นเด็ก
หรื อที่นงั่ สาหรับเด็กขึ้นบนเครื่ องบิน จานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจากัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาเด็ก
ทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผูจ้ ดั เราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง
ผูท้ ุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรื ออยูใ่ นภาวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ เพราะอาจไม่
อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่ องบินได้ เข่นน้ ายา เข็มฉี ดยา เครื่ องใช้แบตเตอรี่ หรื อ เครื่ องหายใจ
สตรี มีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ โดยทัว่ ไป
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทาการเช็คอินเพื่อแสดงความ
ยินยอมไม่ทาการเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ที่ต้งั ครรภ์และกากับวันที่ไม่เกินสามสิ บ (30) วัน
นับจากเที่ยวบินขาออกที่กาหนดหรื อเที่ยวบินขาเข้าที่กาหนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน
เมื่อทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาการเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ต้ งั แต่สปั ดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริ การ

ปกติผจู ้ ดั จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3 วัน
ข้ อมูลสำหรับผู้เดินทำง
1. หนังสื อเดินทางประเทศไทยเล่มสี แดงทัว่ ไป หรื อหนังสื อเดิ นทางข้าราชการไทย ไม่ตอ้ งยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง ฟรี วีซ่าเดินทาง
ท่องเที่ยวในเกาหลีได้ 90 วัน หมายเหตุ: สาหรับผูเ้ ดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตร
เดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรื อมารดาแนบในการเดินทางอออกนอกประเทศไทย
2. เตรี ยมหนังสื อเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม) หนังสื อเดินทางอยูใ่ น
สภาพที่ดี (ไม่ชารุ ด) เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรื อด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่า สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว หรื อ ชาวต่างชาติ (บางประเทศ) ที่มี Visa และ Work Permit พานักในประเทศไทย จะต้องจัดเตรี ยม
เอกสารเพื่อยื่นการขอวีซ่า ตามที่สถานทูตเกาหลี กาหนด ผูจ้ ดั จะเป็ นผูช้ ่วยดาเนิ นการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านาต้องชาระค่าใช้จ่ายวีซ่าและ
ค่าบริ การต่างหาก (เจ้าของหนังสื อเดินทางจะต้องทาเรื่ องแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า) ท่านอาจจะต้องแสดงตัวตนที่สถานทูต สิ ทธิ์
การออกวีซ่าขึ้นอยูก่ บั สถานทูตเท่านั้น
4. ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่มิได้ส่งหน้าสาเนาหนังสื อเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กบั ทางผูจ้ ดั

Departure มีนำคม 2020 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน
วันพุธ
วันพฤหัส
วันศุกร์
วันเสาร์

วันออกเดินทำง
25 มีนาคม
26 มีนาคม
27 มีนาคม
28 มีนาคม

20
20
20
20

วันเดินทำงกลับ
มีนาคม
29
มีนาคม
30
มีนาคม
31
01 เมษายน

20
20
20
20

รำคำ/ท่ ำน(บำท)
15,900
15,900
15,900
15,900

ห้ องเดีย่ ว+ หมำยเหตุ
4,900
4,900
4,900
4,900

Departure เมษำยน 2020 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทำง

วันเดินทำงกลับ

รำคำ/ท่ ำน(บำท)

ห้ องเดีย่ ว+ หมำยเหตุ

วันพุธ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันพุธ
วันพุธ
วันศุกร์
วันเสาร์
วันอาทิตย์
วันพุธ
วันเสาร์
วันพุธ

01
03
04
08
09
10
11
12
15
18
22

เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

05
07
08
12
13
14
15
16
19
22
26

เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน
เมษายน

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

16,900
16,900
16,900
16,900
19,900
23,900
23,900
19,900
16,900
16,900
16,900

4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
5,900
5,900
4,900
4,900
4,900

วันหยุดสงกรานต์
วันหยุดสงกรานต์
วันหยุดสงกรานต์
วันหยุดสงกรานต์

Departure พฤษภำคม 2020 (ที่นั่งจำกัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ำยก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้ องเพิ่มค่ ำตั๋ว )
เช็คอิน
วันเสาร์
วันพุธ
วันเสาร์
วันพุธ
วันเสาร์
วันพุธ
วันเสาร์
วันพุธ
วันเสาร์

วันออกเดินทำง
02 พฤษภาคม
06 พฤษภาคม
09 พฤษภาคม
13 พฤษภาคม
16 พฤษภาคม
20 พฤษภาคม
23 พฤษภาคม
27 พฤษภาคม
30 พฤษภาคม

20
20
20
20
20
20
20
20
20

วันเดินทำงกลับ
06 พฤษภาคม
10 พฤษภาคม
13 พฤษภาคม
17 พฤษภาคม
20 พฤษภาคม
24 พฤษภาคม
27 พฤษภาคม
31 พฤษภาคม
03 มิถุนายน

20
20
20
20
20
20
20
20
20

รำคำ/ท่ ำน(บำท)
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900
15,900

ห้ องเดีย่ ว+ หมำยเหตุ
4,900
4,900
5,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900
4,900

อัตรำ
ค่ ำบริกำร
รวม

ตามรายการ: ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด กรุ งเทพฯ – พูซาน หรื อ แดกู – กรุ งเทพฯ ไปกลับแบบหมูค่ ณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุใน
ตัว๋ เครื่ องบิน ) พร้อมที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรื อค่า + บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนาเที่ยว
ตามรายการ + น้ าแร่ บนรถวันละ1 ขวด + สายการบินจากัดน้ าหนักเพียงท่านละ 15 กก. (ขึ้นอยูก่ บั นโยบายสายการบิน ไม่
เกินจานวน 1-2 ชิ้น) + และถือขึ้นเครื่ องได้อีกท่านละ 1 ชิ้น 7 กก. (ตามขนาดที่กาหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋ า
สะพาย) + ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นตำ่ วงเงินประกัน 1 ล้ ำนบำท ค่ ำรั กษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรื อ อำยุ 7585 ควำมคุ้มครองเหลือ 50% อำยุตำ่ กว่ ำ 1 ปี หรื อ อำยุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ ุมครอง ไม่ ค้ ุมครองโรคประจำตัวหรื อกำรถูกฆำตกรรม
หรื อถูกทำร้ ำยร่ ำงกำย)
ตัว๋ เครื่ องบินและค่ ำทัวร์ ทชี่ ำระแล้ ว
ตั๋วเครื่ องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่ สำมำรถ
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรื อกลับ เปลี่ยนวันเดินทางไปหรื อกลับ เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง อัพเกรดที่นงั่ คืนค่าบัตรโดยสาร
และหำกยกเลิกกำรเดินทำง ไม่มีระบบ คืนเงิ นบางส่ วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรื อเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมื องที่ประเทศเกาหลี
ทางผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรั บที่ประเทศเกาหลี
เรี ยกเก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งนี้ แล้วแต่ทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
โรงแรมทีพ่ กั ที่ระบุในรำยกำรทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจากเป็ นทัวร์ ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พกั ไม่ได้อยูใ่ นใจกลางเมือง)
ปกติผจู ้ ดั จะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทาง

รำคำ
ค่ ำบริกำร
ไม่ รวม

รู ปแบบห้ องพักของโรงแรมจะแตกต่ ำงกัน รู ปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมื อนกัน ห้องพักเดี่ ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่ (Twin เตี ยงเล็กมาตราฐาน 2 เตี ยง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน
ห้องมีขนาดกะทัดรัด มีหรื อไม่มีอ่างอาบน้ า มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ น้ าดื่มฟรี อยูใ่ นห้องพักจะมี 1 หรื อ 2 ขวด (บางโรงแรม
หรื อรี สอร์ ท อาจไม่มีบริ การนี้ ) ส่ วนน้ าแร่ ยี่ห้อและมินิบาร์ ในโรงแรมราคาจะสู งกว่าปกติ อาจมีบริ การกาต้มน้ า+ชากาแฟฟรี
ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็ นต้น
เป็ นผลให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิในการจัดที่พกั ตามความเหมาะสม
เมนู อำหำรทัวร์ โดยปกติทางผูจ้ ดั จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้ อวัวเพื่อส่ วนรวม จะบริ การเป็ นหมูหรื อไก่หรื อมื้อพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มกั จะเป็ นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุ ขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมู
ย่างเกาหลี บลูโกกิ เกาหลีมีวฒั นธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็ นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1
ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่ องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย การนาเครื่ องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์เข้าไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริ การ หรื อ ค่าเปิ ดขวดเสมอ สาหรับท่านที่ มีขอ้ จากัดทางด้านอาหารหรื อศาสนา ท่านอาจ
ต้องชาระเพิ่มเติม หรื อ เตรี ยมอาหารส่ วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุ ณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิ ร์ฟอาหารสาหรับกรุ๊ ปให้
เรี ยบร้อยก่อน จึงจะทาอาหารพิเศษเสิ ร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่
กับ สถานการณ์ เช่ น เวลาออกหรื อ เวลาถึ งของเที่ ย วบิ น แต่ล ะสายการบิ น การจารจรบนท้อ งถนน วัน เวลาเปิ ดปิ ดของ
ร้านอาหาร หรื อด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง
ในกรณีที่เกิดเหตุใดๆ จนทำให้ คณะทัวร์ ไม่ สำมำรถออกเดินทำงได้ เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสาย
การบิ นเรี ยกที่ นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิ น ฯลฯ ทางผูจ้ ดั จะพยายามหาโปรแกรมอื่ นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกัน
ทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีวา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นเหตุสุดวิสัยและเชื่ อมัน่ ว่าผูจ้ ดั ได้พยายามอย่างสุ ดความสามารถ โดย
ลูกค้าจะไม่ยกเหตุขอ้ นี้มาเป็ นข้อเรี ยกร้องใดๆ กับผูจ้ ดั หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผูจ้ ดั ยินดีคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทาหนังสื อเดินทาง ค่าซักรี ด ค่า
สัมภาระที่เกินชิ้นหรื อน้ าหนักเกินสายการบินกาหนด ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าวหรื อต่างชาติ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จัดเก็บ 60,000 วอน ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ( ค่าบริ การของ คนขับรถ+ไกด์ )
*** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ***

เงื่ อนไขใน ปกติมัดจำท่ ำนละ 5,000 บำทต่ อท่ ำน โดยต้องดาเนินการโอนเงินภายใน 1 วันนับจากวันที่ทาการจองและ
กำรจอง ส่ งใบเรี ยกเก็บเงิน และ ชาระส่ วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง
ช่ วงเทศกำล High Season (เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสาคัญทาง
ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หรื อ เที่ยวบินเหมาลา มัดจำท่ ำนละ 10,000 บำทต่ อท่ ำน โดยต้อง

ดาเนินการโอนเงินภายใน 1 วันนับจากวันที่ทาการจองและส่ งใบเรี ยกเก็บเงิ น และ ชาระส่ วนที่เหลือก่อนวัน
เดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หำกไม่ชำระมัดจำตำมกำหนด ขออนุญำตตัดที่นั่งให้ ลกู ค้ ำท่ ำนอื่นที่รออยู่ การชาระไม่
ครบ ทางผูจ้ ดั ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
กำรยกเลิก 1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็ กซ์หรื ออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทาการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมัดจา 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วัน
กำรจอง
ฉัตรมงคล วันหยุดสาคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจา 10,000 บาท
2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริ การ 100%
4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรื อ 1-14 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%

(รำคำทัวร์ เป็ นกำรซื ้อขำดแบบมีเงื่อนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์ เส้ นทำงเกำหลี จะไม่ มกี ำรคืนเงินมัดจำหรื อค่ ำบริ กำร
ทั้งหมดไม่ ว่ำกรณี ใดใด) โดยเฉพำะช่ วงเทศกำล High Season หรื อ ฤดูกำลท่ องเที่ยวของเกำหลี
การคืนเงินทุกกรณี ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรื อ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทาการของผูจ้ ดั อย่าง
ใดอย่างหนึ่ งเพื่อทาเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐาน
การชาระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน

สำยกำรบินและตั๋วเครื่ องบิน
ในกำรสำรองที่นั่งและกำรใส่ ชื่อในระบบสำรองที่นั่ง ผูเ้ ดินทางต้องส่ งสาเนาของหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ที่ชดั เจน หรื อ ส่ งรายละะ
รายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี เกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อ
และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั ) หากไม่มีการส่ งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั
และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัว๋ หรื อบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผโู ้ ดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรื อ การเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง
หำกท่ ำนต้ องซื้ อบัตรโดยสำรภำยในประเทศ (เครื่ องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) เพื่ อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่ สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดิ นทางได้ ทั้งนี้ เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ ยวบิ นล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของ
เที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ตัว๋ สำยกำรบินไม่ สำมำรถระบุที่นั่ง ซื้ อแบบใช้ วธิ ี RANDOM คื อสุ่ มเลือกที่โดยระบบสำยกำรบิน การจัดที่นงั่ บนเครื่ องบิน เป็ นไปโดย
สายการบินเป็ นผูก้ าหนด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request ให้ได้เท่านั้น

กำรเช็คอินตั๋วเดินทำงทีเ่ คำน์ เตอร์ สำยกำรบิน เงื่อนไข
 เคาน์เตอร์ เช็คอิ นจะเปิ ดให้บริ การก่อนเวลาเครื่ องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิ ดให้บริ การก่ อนเวลาออกเดิ นทาง (90) นาที
ผูโ้ ดยสารจาเป็ นต้องดาเนิ นการให้เรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ สายการบินสงวนสิ ทธิ ในการปฏิเสธการ
เดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชาระไปแล้ว
 ไม่แสดงตนหรื อยืนยันความเป็ นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
 ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชารุ ดไม่สมบูรณ์จดั ว่าเป็ นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
 สาหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่ งจาเป็ นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรื อ เอกสารการเจ้ง
เข้าแจ้งออก หรื อ เอกสารด้านการทางาน Work Permit
 กระทาการประทุษร้ายแก่ พนักงานของสายการบิ น หรื อก่อให้เกิ ดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ ของสายการบิ น หรื อดู หมิ่ น เหยียดหยาม
พนักงานของสายการบินไม่วา่ โดยการกระทาหรื อโดยวาจา
 หากรัฐบาลหรื อหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรื อขึ้นเครื่ องบิน
 หากสายการบิ นเห็ นควรว่าไม่สมควรแก่การเดิ นทางเนื่ องจากอาการเมาสุ ราหรื อมีลกั ษณะอาการที่ เป็ นอันตรายอย่างเห็ นได้ชดั ในทาง
การแพทย์ และ/หรื อ หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรื อเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่าน
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผโู ้ ดยสารอื่น

 อุ่นใจเพิม่ เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีต่อผูโ้ ดยสารนั้นมีจากัด ดังนั้นจึง
แนะนาให้ ซื้ อประกันภัยการเดินทางและสุ ขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้ อความคุม้ ครองตามที่ท่านต้องการ โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุ
เจ็บป่ วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดงั กล่าวขึ้นในต่างประเทศ เช่น ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูง
มาก เพื่อความคุม้ ครองบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ไฟล์ยกเลิก ตกเครื่ อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋ าหาย พาสปอร์ตหาย ทีมแพทย์ฉุกเฉิ น

แผนคุ้มครองสุขภำพ +220 บำท รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตั ิเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน
แผนคุ้มครองสุขภำพ +500 บำท รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตั ิเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน – ยกเลิกการเดินทาง – ลด
จานวนวันเดิ นทาง – กระเป๋ าเดินทางหายหรื อเสี ยหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่ งมวลชน – ความล่าช้าของสัมภาระ – การจี้โดยสลัด
อากาศ – การพลาดต่อเที่ยวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวในต่างประเทศ

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัทจะคิดค่า
ดาเนิ นการในการแยกท่องเที่ยวเอง 200 USDต่อท่าน (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิด
ค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

















วันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี
หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่ อสร้าง
ความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนู อาหาร โรงแรมที่พกั รถทัวร์ในแต่ละ
วันที่ได้จดั เตรียมไว้ (ทั้งช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการ
สรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สิน
หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ อง จาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ ที่จะ
ส่งผลทาให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดาเนิ นโดยสุดความสามารถที่
จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของผูจ้ ดั กากับ
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็น
ว่าผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแ ทน) หรือไม่
ปฏิบตั ิตามคาชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้ องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดาเนิ นต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่คนไทย
ชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ
ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน
กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
มีกาหนดการจ ากัดความรับผิ ดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จ ะไม่รับผิ ดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุ บัติเหตุ ที่เกิ ดจากกรณี ใดๆ
ทั้งสิ้ น ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระ
กระเป๋าเดินทางลูกค้า
ผูร้ ว่ มเดินทางตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขการเดินทางนี้ ทุกประการและในกรณีมีขอ้ พิพาท ให้ถือคาตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่ สิ้นสุด

