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Busan Gyeongju Daegu เกาหล ี5 วนั จัดเต็มกันยาถึงพฤศจิกา17 

ชวนเท่ียวท่ีสดุ 3 เมืองเก๋ไก๋ไม่เหมือนใครช่วงฤดใูบไมเ้ปลีย่นส ี

กนัยายน ช่วงเฉลิมฉลองฤดเูก็บเกี่ยว เตรียมลั้ลลา อากาศเย็นสบาย พักรอ้นด่วน 

ตลุาถึงพฤศจิ ช่วงเวลาแห่งความสขุ ใบไมเ้ร่ิมเปล่ียนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง ก่อนฤดหูนาวจะมาเยือน 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 25,900 กันยาถึงพฤศจิกา17 Premium Airlines 15-25 ท่ำนต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเที่ยว พาคุณไปสัมผัสประสบการณ์เก๋ไก๋ เท่ียวเมืองพซูาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประตสู ู่ เกาหลีทางด้านทิศใต ้

สถานท่ีจัดงานภาพยนตร์นานาชาติ ตลาดปลาท่ีใหญ่สดุ ชมความงามของทิวทัศน์ทอ้งทะเล  และ สะพานกระจกแกว้ Oryukdo 

Sunrise Park นมัสการวัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา "  สวนสาธารณะยงดูซาน ท่ีต้ังหอคอยพูซาน ณ  สะพาน

แขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์พอ้ยพูซาน) หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (หมู่บา้นมาช ูปิช ูซานโตรี

นี่คัมชอน)  เท่ียวมรดกโลกเมืองเคียงจ ูเมืองหลวงเก่า อายพุันปีกว่าในอดีตของอาณาจักรชิลล่า เคียงจเูป็นศนูย์กลางของยคุ

ทองแห่งวัฒนธรรม จึงไดรั้บสมญานามว่า " พิพิธภัณฑ์ท่ีไรก้ าแพง " พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ  หอดดูาวชมซงแดท่ีเก่าแก่

ท่ีสดุในโลก พระพทุธรปูศักด์ิสิทธิ์ซ๊อกกรัูมกอตโต ้ วัดหลวงพุลกกุซา เท่ียวเมืองแฟชัน่แดก ู เมืองแห่งสาวงาม แอปเป้ิลดัง 
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สิ่งทอแฟชัน่ ผังเมืองเจ๋ง นัง่เคเบ้ิลคาร์ส ู่จดุชมวิวของภเูขาพัลกงซา พระยัคซายอแรแดพลู องค์ยืนขนาดใหญ่สงู 17 เมตร ณ 

วัดดองฮวาซา ย่านดงซองโนะ (สยามสแควร์แดก)ู โบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรกในแดก ู ถนน 3.1 กับบันได 90 ขั้น  ศนูย์พืช

สมนุไพร ศนูย์โสมเกาหลี เคร่ืองส าอางเกาหลี  
อาหาร เมนจูัดเต็มเพื่อสขุภาพหลากหลายไม่ซ ้ากัน #หมอ้ไฟชาบ ู#ไก่ทัคคาลบี #บาร์บีคิวไฟหรือบลโูกกิ #ไก่ตุ๋นโสม #หม้อ

ไฟซีฟู้ ดทะเล #พิเศษ !! บฟุเฟ่ต์อร่อยล ้าบาร์บีคิวป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  

 

Itinerary  Busan Gyeongju Daegu เกาหล ี5 วนั จัดเต็มกันยาถึงพฤศจิกา17 

 ภาพที่แสดงเพ่ือประกอบความเข้าใจและขอบคุณทีม่าของภาพดดีีจากการท่องเทีย่วเกาหล ี www.visitkorea.co.kr 

โปรดตรวจสอบ อำยุ ของหนังสือเดินทำง ( Passport ) วำ่จะตอ้งคงมอีำยุเหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนข้ึนไป 
และหนังสือเดินทำงเหลือหน้ำกระดำษเพียงพอให้เจำ้หน้ำท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนังสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไมช่  ำรุด) 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 25,900 กันยาถึงพฤศจิกา17 Premium Airlines 15-25 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (พกั 3 คืน @ เมอืงแดก ูหรือ เคียงจู  @พซูำน หรือ เมอืงอ่ืนๆในจงัหวดัเคียงซมันัมโดหรือเคียงซงั

บุกโด) ระดบั 3 ดำวเกำหลี 
รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมขีนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนั่ง   

อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 มือ้ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@ห้องอำหำรทอ้งถ่ิน 6 มือ้ ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 
มคัคเุทศก ์ ช  ำนำญเส้นทำงเกำหลีโดยตรง      
เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีได้อนุมติั 

(ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

สำยกำรบิน BKK-PUS เวลำออก เวลำถึง PUS-BKK เวลำออก เวลำถึง 
Korean Air (KE) KE662 0145 0900 KE661 2050 0015+1 

 

วัน รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนามบนิสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัทีส่อง สนามบนินานาชาติคมิเฮ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต ้- เที่ยวมรดกโลกเมืองเคยีงจู  เมืองหลวงเก่าของ
คาบสมุทร อายุพนัปีกวา่ในอดีตของอาณาจักรชลิล่า  เคยีงจู เป็นศูนย์กลางของยุคทองแห่งวฒันธรรม จึงไดร้ับ
สมญานามวา่ " พิพิธภ ัณฑ์ทีไ่ร้ก  าแพง "  - พิพิธภณัฑ์แห่งชาตเิมืองเคยีงจู – วดัหลวงพุลกกุซา -  พระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิ " ซอกครูัม กอตโต ้"  - นั่งรถผา่นชมดา้นนอกของสุสานม้าบนิและสวนสาธารณะทมููไล (หากเวลา
เพียงพอและสถานที่ยังเปิดให้บริการ รถจะแวะให้ท่านที่ต้องการเข้าชมได้ซ้ือบัตรเข้าชมด้านในประมาณ 40 

- X X 

http://www.visitkorea.co.kr/
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นาที ส าหรับท่านที่ไม่ต้องการเข้าชม สามารถเดินเล่นส ารวจชีวิตของชาวหมู่ บ้านเคียงจู ซ้ือขนมเคียงจูของกิน
ทานเล่น)   นั่งรถผา่นชมหอดูดาว ชมซงแด  จัดเ ป็นหอคอยทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลกและย ังปรากฎให้เห็นจนทุก
วนัน้ี  
 ราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผูเ้ลือกและจัดห้องพ ัก 3 คนื @ เมืองแดก ูหรือ เมืองเคยีงจู  @เมืองพูซาน 

หรือ เมืองอ่ืนๆในจังหวดัเคยีงซมันัมโดหรือเคยีงซงับกุโด) ระดบั 3 ดาวเกาหลี 
วนัทีส่ำม เทีย่วเมืองแฟช ัน่แดก ู นครบาลทีม่ีขนาดใหญเ่ ป็นอนัดับสามของเกาหลี เมืองแห่งสาวงาม แอปเป้ิลดัง ส่ิงทอ

แฟช ัน่ ผงัเมืองเจ๋ง  - ออกนอกเมืองแดก ูไปนั่งเคเบิล้คาร์สู่จุดชมววิของภูเ ขาพลักงซานทีม่ีชือ่เสียงของเมืองแด
กเูป็นเทือกเขาที่มียอดเขาอยู่หลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติทีห่าดูไดย้าก มีความสูงถึง 1,192 
เมตร (ฟรี ! บตัรกระเชา้เคเบลิคาร์ขึ้ นจุดชมววิ หากปิดให้บริการ งดคนืเ งินค่าบตัร)  - พระยคัซายอแรแดพูล 
องคย์ืนขนาดใหญสู่ง 17 เมตร ณ วดัดองฮวาซา - นั่งรถชมเมืองแดกู เมืองแห่งน้ียงัเตม็ไปดว้ยความร่มร่ืนของ
ตน้ไม ้ผา่นชมสถานทีร่าชการ ผา่นสวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง ผ่านศูนย์วฒันธรรม  ผา่นมหาวทิยาลัย
แห่งชาติแดก ูผ่านเทศบาลเมืองแดก ู– เ ดินถนน 3.1 กบับนัได 90 ข ั้น และชมภายนอกของโบสถ์โปรแตส
แตนตแ์ห่งแรกในแดก ู- ย่านดงซองโนะ (สยามสแควร์แดก)ู  

X X X 

วนัทีส่ี่ เมืองพูซาน เมืองท่าอันดบัหน่ึง ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต ้– นั่งรถผ่านชมสะพานแขวนควงัอัน หรือ 
สะพานเพชร – เดินเล่นชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ APEC –  นมสัการ
วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกงุซา "  วดัที่อ่ิมท ั้งบญุอ่ิมท ัง้ใจกบัการขอพรมากมายและธรรชาตขิอง
ชายทะเลที่สวยงาม – ชมความงามของทิวทศัน์ทอ้งทะเล สะพานกระจกแกว้ Oryukdo Sunrise Park – ศูนย์
โสมเกาหลี – ศูนย์ฮ๊อกเกต็นามู – ศูนย์เ คร่ืองส าอางเวชส าอาง – แวะตลาดปลาชาลกาชิ สมัผสัชีวติและอาชีพ
พื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม 

X X X 

วนัทีห่้ำ เมืองพูซาน – ศูนย์น ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine – สินคา้ปลอดภาษีดิวตร้ีฟรีทีไ่ด้ชือ่วา่ถูกกว่าหลายประเทศใน
เอเชยีมาก  – ถ่ายรูปคูห่อคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน (บัตรลิฟท์ขึ้นจุดชมวิวแบบ 360 องศา ไม่ไ ด้
รวมไว้ในราคาทัวร์ ท่านสามารถฝากหัวหน้าทัวร์ซ้ือได้) – แวะย่านนัมโพดอง เซน็เตอร์พอ้ยพูซาน มีขนมดัง 
Hotteok ทีต่ ั้งของ BIFF สแควร์ (Busan International Film Festival) – หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน (ถูกขนำน
นำมวำ่ หมู่บำ้นมำชปิูช ูซำนโตรีน่ีคมัชอน) – สนามบนินานาชาตพิูซาน – กรุงเทพฯ 

X - - 

อาหาร เมนูจัดเตม็เพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ  ้ากนั #หมอ้ไฟชาบ ู#ไกท่คัคาลบ ี#บาร์บคีิวไฟหรือบลูโกก ิ #ไกตุ่๋นโสม #หมอ้ไฟซฟีู้ ดทะเล #
พิเศษ !! บฟุเฟ่ตอ์ร่อยล ้าบาร์บคีวิป้ิงย่างคาลบสีไตล์เกาหลี 
 

DAY วันแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

1 
เจ้าหน้าทีร่อต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ

ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   
- - - 

ค ่า หน้าเคาน์เตอร์ สายการบนิ ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีช ั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอินหมายเลข N Korean Air (KE) หมำยเลข   6 
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การอนุญาตให้ทา่นผา่นดา่นตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผา่นดา่น ตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการทอ่งเท่ียว เป็น
อ านาจของเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้ออกเมอืงของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ให้พ  านักอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการทอ่งเท่ียว ทางผูจ้ดัไมม่อี านาจและไมส่ามารถเขา้ไปแทรกแซงได้ 

**หากทา่นตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ**  
** กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเ ดินทางได้ ** 

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินลา่ชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน ำ 
 หำกทำ่นมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจ้งทำงผูจ้ัดทรำบล่วงหน้ำ 
 ห้ำมน ำผลไมแ้ละเน้ือสตัวท์กุชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียคำ่ปรบั 
 เตรียมสมัภำระขนำดกลำง เ น่ืองจำกโรงแรมที่พกัในเกำหลีไม่มีบริกรชว่ย  (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกขึ้นลงห้องด้วยตวัทำ่น

เอง เพื่อป้องกนัหลำยกรณีทีอ่ำจเกดิขึ้นได)้   
 กระเป๋ำทกุใบจะตอ้งฝำกให้กบัทำงเจ้ำหน้ำทีส่ำยกำรบนิดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรกัษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบนิ  
 ทรพัย์สินมีคำ่และแตกหักง่ำย   เชน่ เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสำรที่แลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกจิ หนังสือเดินทำง เกบ็ตดิตวัเสมอ 

 สนำมบนิสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ขึ้นเคร่ือง ”  กรุณำรอทีป่ระตขูึ้นเคร่ืองอย่ำงน้อย 30 นำท ีกอ่นเวลำเคร่ืองออก 
 น ำเส้ือแจ็คแกต็ติดตวัขึ้นเ คร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเย็นและเพื่อกำรพกัผอ่นทีอ่บอุ่น  (ส ำหรบั มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

หรืออำกำรเมำเวลำจำกกำรเปล่ียนโซนเวลำของโลก แนะน ำ :  นอนให้มำกทีสุ่ด หรือ ทำนยำแกเ้มำ เพรำะมีมีฤทธ์ิท  ำให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุรำหรือของมึนเมำ และด่ืมน ้ ำมำกๆ) 

 

DAY วันทีส่อง  สนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพซูาน ประเทศเกาหลีใต้  - เมืองเคียงจู เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

2 เวลำท่ีเกำหลีใตเ้ร็วกวำ่ไทย 2 ช ัว่โมง | เวลำบินประมำณ 5-6 ช.ม. - x x 

ออกเดินทำงสูป่ระเทศเกำหลีใต ้ โดยสำยกำรบิน Korean Air (KE) 
(อำหำรเชำ้ ภำพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริกำรอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

เชา้ PUS Landing  ถึงสนามบนินานาคมิเฮ เมืองพูซาน เมืองทีม่ีประชากรถึง 4 ลา้นคน เ ป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมือง
หน้าด่านในการติดตอ่การคา้ขายท ั้งในอดีตและปัจจุบนั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช๊รอรบัทา่น
เพื่อทอ่งเทีย่วตามโปรแกรม 

 ออกเดินทางไปเทีย่วชมเมืองเคียงจู - เมืองหลวงเกา่ของคาบสมุทร อายุพ ันปีกวา่ เปรียบเสมือนบานหน้าตา่งเปิดให้เห็น 
ความรุ่งโรจน์ในอดีตของอาณาจักรชลิล่า  เมื่อราวพ ันปีทีผ่่านมา ระหวา่ง 57 ปีกอ่นคริสต์ศกัราช ถึง ปี ค.ศ . 935   ชว่งนั้ น
ราชอาณาจักรชลิล่า มีเคียงจูเ ป็นเมืองหลวงและเ ป็นศูนย์กลางของยุคทองแห่งวฒันธรรม ปัจจุบนัก  จะพบที่ฝังพระศพ
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กษตัริย์ พระเจดีย์ อนุเสาวรีย์  วดั ตลอดจน ซากอนุสรณ์ทางประวตัิศาสตร์ที ่  กระจัดกระจายอยู่ท ัว่ไปในเมืองและตามภูเขาที่
ลอ้มรอบตวัเมือง  จึงไดร้บัสมญานามวา่ " พิพิธภณัฑ์ทีไ่รก้  าแพง "   

เยี่ยมชมพิพธิภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู  เป็นสถานทีท่ีค่วรแก่การไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง เน่ืองจากเตม็ไปดว้ยโบราณวตัถุ
ตา่ง ๆ จากอาณาจักรชิลลา ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎทองค  าทีง่ด งาม 
เคร่ืองป้ันดินเผา รูปป้ันท  าจากหินและโบราณวตัถุต่าง ๆ ที่
เกีย่วกบัศาสนาพุทธ นอกจากน้ียงัเป็นสถานที่เกบ็รกัษาระฆงั
แห่งพระเจ้าซงดกมหาราชผูย้ิ่งใหญ ่หรือทีเ่รียกวา่ "ระฆงัเอมิล
เล่" นับเป็นระฆงัทีใ่หญแ่ละมีเสียงดงักงัวาลมากทีสุ่ดใบหน่ึงในเอเชยี ระฆงัน้ีท  าจากทองสมัฤทธ์ิหนัก 19 ตนั และมีความสูง 
11 ฟุต นาท ี   

เทีย่ง ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไกบ่าร์บคีวิผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชนุชอน 

บา่ย สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ขี้นเขาโทฮัมซานเพ่ือนมัสการ

พระพุทธรูปศักดิ์ สิทธิ์  " ซอกคูรัม กอตโต้  " ที่
แกะสลักขึ้ น จ ากหิ น แกรนิ ตข าวข น าดให ญ ่
ประดิษฐานอยู่ในถ ้ า ณ ยอดเขาโทฮมัซาน ใชเ้วลา
แกะสลักกวา่ 23 ปี   โดยมีรูปหินพระในแบบต่าง ๆ 
แกะสลักบนฝาผนังกวา่ 38 องค์ ล้อมรอบซอกคูรมักอตโต ้เ ชือ่กนัว่าคอยปกป้องคุม้ครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของ
ชาวตา่งชาต ิ  ด่ืมน ้ าแร่เย็นชืน่ใจ 

สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกทีถู่กจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก  เดินทางสู่ทศิตะวันตกของเขาโทฮัน

ซาน ทีต่ั้ งของ “ วัดพลุคุกซา “ วัดใหญ่เก่าแก่และ

มีช่ือเสียงทีสุ่ดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทร
เกาหลีในปัจจุบัน  สะทอ้นถึงจิตวญิญาณของงานศิลปะ
ในอาณาจักรชิลล่า และถือว่าเ ป็ นสุดย อดข องง าน
ศิลปวฒันธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวดัทา่นจะพบสะพานหินทีส่รา้งตรงไปยงัโบสกลาง เจดีย์ช ั้นยอดสองลกัษณะ  
พระพุทธรูปแกะสลกัปรางตา่ง ๆ ถือแบบงานแกะสลกัทีส่ะทอ้นถึงความฉลาดของผูค้น 

บา่ย ผ่านชมด้านนอกของสุสานหลวงอาณาจักรชิลลา ประกอบด้วยสุสาน 23 แห่งจากท ัง้หมด 200 แห่งทีพ่บในเคยีงจ ูไดม้ี
การขุดคน้สุสานชนมา ชอง (สุสานมา้สวรรค)์ ใน ค.ศ.
1974 และพบทรพัย์สมบตัมิีคา่ถึง 10,000 ชิน้ หน่ึงใน
ของมีคา่เหล่านั้นคอื มงกฎุทองและเข็มขดัซึ่งปัจจุบนัอยู่
ใน พิพิธภณัฑ์แห่งชาตเิมืองเคยีงจู บริเวณรอบๆ สุสานที่
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สงบร่มร่ืนยงัเหมาะกบัการเดินเล่นพกัผอ่นหย่อนใจอีกดว้ย (หากเวลาเพียงพอและสถานทีย่ังเปิดให้บริการ รถจะแวะให้ท่าน
ที่ต้องการเข้าชมได้ซ้ือบัตรเข้าชมด้านในประมาณ 40 นาที ส าหรับท่านทีไ่ม่ต้องการเข้าชม สามารถเดินเล่นส ารวจชีวิตของ
ชาวหมู่ บ้านเคียงจู ซ้ือขนมเคียงจูของกินทานเล่น) 

และนั่งรถผ่านชมหอดูดาว ชมซงแด  จัดเป็นหอคอยทีเ่กา่แกท่ีสุ่ดในโลกและยงัปรากฎให้เห็นจนทกุวนัน้ี  มีลกัษณะเป็น
รูปขวด สร้างด้วยหินในศตวรรษที่ 7 และเป็นทีช่ืน่ชมของนัก
โบราณคดีท ัว่โลก เชือ่กนัวา่ทางเขา้หอคอยคอืหน้าตา่งทรงส่ีเหล่ียม 
ซึ่งหันไปทางใตต้รงกลาง หอคอยและตอ้งใชบ้นัไดพาด 

ค  า่  เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุกี้หมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูชิน้หรือสไลด์ ผกั เห็ด และวุน้เสน้ 
หลงัจบรายการทอ่งเทีย่ว ค  า่คนืน้ี...ขอส่งทกุทา่นพกั 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผูเ้ลือกและจดัห้องพ ัก 3 คืน @ เมอืงแดก ูหรือ เคียงจู  @พซูาน หรือ 
เมอืงอ่ืนๆในจงัหวดัเคียงซมันัมโดหรือเ คียงซงับุกโด) ระดบั 3 ดาวเกาหลี  

 

DAY วันที่สาม   เมืองแดก ู เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เทีย่ว เมืองแฟช่ันแดกู   นครบาลทีม่ีขนาดใหญเ่ป็นอนัดบัสามของเกาหลี  เมืองแห่งสาวงาม แอปเป้ิลดงั ส่ิงทอแฟช ัน่ ผงั
เมืองเจ๋ง และเป็นเมืองทีม่ีการจัดการแข่งขนัฟุตบอลโลก ในปี ค.ศ.2002   

ออกนอกเมืองแดกู ไปนั่งเคเบ้ิลคาร์ทีมี่ความยาว 1.2 กิโลเมตร ขึ้นไปสู่จุดชมวิวของภูเขาพลักงซาน ภเูขาพลักง
ซานสถานที่มีชื่อเ สียงของ เมื องแดกูและเ ป็น
เทือกเข าที่มียอดเขาอยู่ห ลาย ยอดมีหิ นรูปทรง
สวยงามเ ป็นธรรมชาตทิี่หาดูไดย้าก มีความสูงถึง 
1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาห ลี เ ชื่อว่า
ภูเ ขาพ ัลกงซานเป็นภูเข าศกัด์ิสิทธ์ิเพราะภูเขามี
ลกัษณะคลา้ยกบัรูปร่างของพระพุทธรูปสามองค ์ภูเขาลูกน้ี เกดิจากการกอ่ตวัของหินแกรนิตทีส่วยงามผสมผสานกนัไดอ้ย่าง
ลงตวักบัหินและป่าไม้ทีห่นาแน่น จึงเป็นสถานที่ทีน่่าสนใจส าหรบันักทอ่งเทีย่วตลอดท ัง้ปีและจะสวยงามทีสุ่ดในช่วงฤดู

ใบไมเ้ปล่ียนสี (ฟรี ! บัตรกระเช้าเคเบิลคาร์ขึ้นจุดชมวิว หำกปิดให้บริกำร งดคืนเงินคำ่บตัร)  
นั่งรถไปอีกไม่ไกล ทางใตข้องภูเขาพลักงซาน จะเป็นทีต่ ัง้ของวดัเกา่แก ่ วัดดองฮวาซา (Donghwasa Temple) เดิมชื่อ
วดัยูกาซา  (Yugasa) สร้างขึ้นในปี ค.ศ.493 ในสมัยกษัตริย์โซจิ  (King Soji) องคท์ี่ 21 แห่งอาณาจักรชิลลา อายุกว่า 900 ปี  
เ มื่ อ เ รา เ ดิน ผ่าน ประตูเ คารพท ้าวจ ตุโลกบาล
ประดิษฐานท ั้ง 4  จะสะดุดตากบัอาคารเทศนาธรรม 
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Seolbeopjeon หลงัใหญ ่เมื่อเดินทางตอ่ไปเพื่อขึ้นบนัไดหินอ่อนมงักรสู่อาคารหลกั Daeungjeon สถานทีป่ระดิษฐานของพระ
สมัมาสมัพุทธเจ้า Seokgamonibul องคพ์ระ Amitabul และ องค์พระ Yaksayeoraebul  บานประตทูุกบานตกแตง่ด้วยดอกบวั
บ า น  ด อ ก  
เบญจมาศ และดอก Geumgangjeo  จุดความเชือ่ อยู่ตรงทีบ่นัไดหิน ทีม่ีไข่นกฟีนิกซ์ 3 ลูก ที่วา่ ค  าอธิษฐานจะเป็นจริง ถา้ได้
แตะไข่ครบท ัง้ 3 ใบ  แนะน าให้เดินข ้ามสะพาน Haetalgyo เพื่อที่เราจะได้ขอพรกบัองคพ์ระใหญ ่YaksaYeoraeDaebul สูง
กวา่ 17 เมตร เป็นองคพ์ระพุทธรูปทีส่ร้างตามความเชื่อในเร่ืองการช่วยรกัษาโรคภัยไขเ้ จ็บ   ลอ้มรอบไปด้วยพระเจดีย์หิน 
โคมไฟหิน รูปป้ันสิงโต องคพ์ระพุทธรูปหินสวยงามมาก เป็นผลงานประตมิากรรมหินระดบัโลกเลยทเีดียว เป็นอีกหน่ึงวดั
ใหญใ่นเกาหลี ทีม่ีบริเวณกวา้งขวางมาก มีจุดเดินชมทีห่ลากหลายมา ซึ่งไม่สามารถเดินท ัง้หมดครบใน 7 วนั  

เทีย่ง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรส ผดัย่างขลุกขลิกบนกะทะ หรือ 

 เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยักอ่น เชือ่กนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น   

บำ่ย นั่งรถชมเมืองแดกู  เมืองแห่งน้ียงัเตม็ไปด้วยความร่มร่ืนของตน้ไม ้ผ่านชมสถานทีร่าชการ ผา่นสวนสาธารณะโดโยใจ
กลางเมือง ผ่านศูนย์วฒันธรรม  ผา่นมหาวิทยาลัย

แห่งชาติแดก ูผ่านเทศบาลเมืองแดก ูเดินสายส าคัญ 

เส้นถนน  3.1 กับบัน ได 90 ขั้ น  แวะเดิน ชม
ภายนอกของโบสถ์ โปรแตสแตนต์ แห่งแรกใน

แดกู    เกิ ด ขึ้น จ ากขบวนการอิสรภ าพ  3.1  ท ั่ว
ประเทศ ในเดือนมีนาคม ปีค.ศ. 1919  โดยถนนบนัไดน้ีถูกใชเ้ป็นทางเดินผา่น และ ไม่ไกลกนั มีจุดหลบซอ่นตวันักเรียนจาก

ต  ารวจญีปุ่่น  หากเราเดินผ่านถนนเส้นนี้ลงไป จะพบกับ โบสถ์คริสตจักรคาทอลิกเคซาน Gyesan    แวะช้อป

ป้ิงย่านบริเวณดงซองโนะตั้ งใจกลางเมืองแดกู หรือ เมียงดองแห่งแดกู (ใหญ่โตกว่าถานเมียงดองประมาณ 5 

เท่า)  จุดเชือ่มสถานทีส่ าคญัและเชือ่มผูค้นให้มารวมตวักนั  ตลอดความยาวกวา่ 1 กโิลเมตร จะพบรา้นอาหาร รา้นคาเฟ่  รา้น
ขายสินคา้เส้ือผา้แฟช ัน่ที่เตม็ไปด้วยชวีติชีวาและมีสีสนั อยากให้ท่านสงัเกตวุา่  ถนนทางเดินนั้นกวา้งขวาง เดินสบายกวา่ใน
โซล ทางฟุตบาทกเ็ รียบเสมอกนั  รา้นคา้แบรนด์จะมีขนาดใหญ่โต  แตล่ะร้านไม่มีกนัสาดยื่นออกมา  แข่งกนัแต่งรา้นได้
สวยงาม  ทีส่  าคญัระวงัหลง !  

ค  า่ เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  เป็นเน้ือหมูสไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรส ผดัย่างขลุกขลิกบนกะทะ หรือ 

 เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยักอ่น เชือ่กนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั ในหมอ้ดินรอ้น   
หลงัจบรายการทอ่งเทีย่ว ค  า่คนืน้ี...ขอส่งทกุทา่นพกั 

  

DAY วันทีส่ี่   เมืองพซูาน  เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

4  x x x 
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เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เมืองพซูานเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองหน้าด่านในการตดิตอ่การคา้ขายท ัง้ในอดีตและปัจจุบนั 

สะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีทีท่อดขา้มทะเล ทีเ่ชือ่มโยงระหวา่งใจกลางเมืองสู่
ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกวา่ 7.4 ก.ม. โดย
ชว่งกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกท ั้งย ัง
เป็นสะพานข ้ามทะเลทีย่ าวที่สุดของประเทศเกาหลี 
ได้รับการออกแบบสรา้งเป็นสะพานแขวน  ใชเ้ วลา
ถึง  4 ปี ต ั้งแต่ปี 1994-2003  จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์  ใชง้บประมาณในการก่อสร้างถึง  7,899 ลา้นวอน  สะพานควางอันเป็น
สญัลกัษณ์อีกอย่างหน่ึงของเมืองปูซาน ท ั้งบริเวณทอ้งทะเลแห่งน้ี ย ังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช  เกาะชือ่ดงั Oryukdo 
Island  ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค  า่คนื
สะพานแห่งน้ี สวา่งสไวไปดว้ยไฟ ทีแ่สนอบอุ่นและโรแมนตกิ   
ชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ด้านนอก)  ไปเที่ยวชายหาด 
Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเ ร่ิมบริเวณแห่งน้ี มีชือ่เสียงวา่เป็นแหล่ง ทีต่ ั้งของน ้ าพุร้อน และตอ่มากลายเป็นแหล่ง
พกัผอ่นทีไ่ด้รบัความนิยมมากในชว่งฤดูรอ้น โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดยาว จะหนาแน่นไปดว้ยผูค้น และถึงแมว้า่ในชว่งที่
อากาศหนาวเย็น ผูค้นกย็ ังคงนิยมเดินเล่นและเล่นวา่วทา่มกลางอากาศทีส่ดชืน่ของชายฝ่ัง ลกัษณะของชายหาดเป็นหาดโคง้
เวา้ยาว 2 ก.ม.  และน ้ าไม่ลึกมากชื่อ Haseundae ไดม้าจากนามปากกา Hae-un ของนาย  Choi-Choi Won นักการเมืองของ
เกาหลีที่หลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะน้ี และ  ชมความงามของรูปป้ันเมอร์เมด และ อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ 
APEC ทีใ่ชใ้นการประชมุสุดยอดผูน้ าเอเปก ปี 2005  

วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " กอ่ต ัง้ขึ้ นในปี 1376 โดยสรา้งอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน ้ าทะเลสีฟ้า
ใสของทะเลใต ้มีบรรยากาศทีร่่มร่ืน ลมพดัสบายกายและใจ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาตทิีส่วยงามราวกบัภาพวาดที่แต่งแตม้โดย
จิตรกรฝีมือเอก ชือ่ของวดัหมายถึงพระราชวงัของมังกรกษตัริย์ซึ่งความเป็นมา
ของวดัแห่งน้ีก็ดูลึกลบัน่าพิศวงดัง่ชือ่ที่ต ัง้ไว ้ในบริเวณวดัมีเจดีย์องคใ์หญ่ซึ่งมี
ผูค้นแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย ท  าบุญขอพรกบัรูปป้ัน 12 นักษัตร 
ผา่นซุม้ประตมู ังกรทอง ผา่นอุโมงคเ์ล็กๆ เข ้าไปกจ็ะพบกบัทางเดินและบนัได
หิน 108 ข ั้นไปยงัจุดชมววิทีอ่ยู่ดา้นบนเพื่อด่ืมด ่ากบัววิทวิทศัน์ทีส่วยงามจนลืม
ความเหน่ือย เมื่อยลา้ ภาพของวดักบัแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่
จินตนาการของผูม้องและเกลียวน ้ าวนทีห่มุนวนอยู่เบือ้งล่างท  าให้เกดิเป็นภาพทีส่วยงามน่าประทบัใจ ยงัมีวิหารหลกั มีเจดีย์
สูง 3 ช ั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศรา้ และความสุข  ความงดงามขององค์เจ้าแม่
กวนอิมทีว่ดัแฮดง ยงกงุซา และภายในวดักม็ีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ไดก้ราบไหวข้อพรมากมาย เชน่ ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอ
ความร ่ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ..... 

เทีย่ง พาท่านลิ้มลองหม้อไฟซีฟู้ดทะเล  เป็นอาหารชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ/หม้อไฟ 
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บา่ย Oryukdo Sunrise Park ชมควำมงำมของทิวทศัน์ทอ้งทะเล ซึ่งมีทำงเดินเป็น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ทีม่ีลกัษณะ
เหมือนกบีมำ้ พื้นเป็นกระจกสำมำรถมองเห็นดำ้นล่ำงได ้ มีควำมหนำถึง 55.49 มิลลิเมตร ท  ำให้โครงสรำ้งปลอดภยั สรำ้ง
ขึ้นมำภำยใตรู้ปแบบ “ เดินไปท ัว่ทอ้งฟ้ำ ” Oryukdo Sunrise Park ถูกสรำ้งขึ้น เมื่อวนัที ่12 กนัยำยน 2012 ซึ่งถือเป็นจุดแบง่
ระหวำ่งทะเลตะวนัออกและภำคใต ้

เยี่ยมศูนย์โสมเกาหลี   ทกุทา่นจะไดรู้จ้ักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ ป็นประเทศที่มี
การผลิตโสมเกาหลีทีม่ีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซึ่งใครใครทีไ่ด้มาเที่ยวก็จะชื่น
ชอบหาซื้อเป็นของฝากเพราะราคาทีถู่กวา่เมืองไทยและคณุประโยชน์นานัปการ เช่น 
ชว่ยเสริมความแข็งแรงให้แกร่ะบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยท  าให้จิตใจสงบและเพิ่ม
พละก  าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคณุทางการแพทย์ ช่วยบ  ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาด
เลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนทีดี่ในการด าเนินชีวติ ! “ ฮ๊อกเกต็นามู ” ตน้ไมช้นิดน้ี เจริญเตบิโตในป่าลึกบนภูเขาทีป่ราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเกต็น้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารบัประทานเพื่อชว่ย
ดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็งไม่ถูกท  าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บหุร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง   ให้ทา่นเลือกซือ้คอสเมตกิหลากยี่ห้อคุณภาพทีผู่ห้ญ ิงชาวเกาหลีท ั้งสาวท ัง้ไม่สาว ล้วนให้
ความส าคญักบัเร่ืองผวิหน้าค่อนข ้างมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ  ารุงผวิพื้นฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร @
ศูนย์เวชส าอางเคร่ืองส าอาง   

ตลาดปลาชากาลชิ สมัผสัชวีติและอาชพีพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นทีรู่จ้ักต ัง้แตส่มยัสงคราม
เกาหลี 1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวทา่เรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่ง
ปลาทุกชนิด ทกุวนัจะมีของสดของทะเลมากมายน ามาประมูลกนัในยามเชา้มืด และช่วงสายยงัสามารถ
ซือ้ในราคาปลีกทีค่อ่นขา้งถูก   

ค  า่ บุฟเฟ่ต์อร่อยล ้ าไม่ซ ้าใคร !!!  รวมความสนุกของเมนูบาร์บีคิว ป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  กับ
หลากหลายสไตล์ของเน้ือหมู เน้ือวัว  (บางรา้นอาจมีบริการเน้ือไก่ และปลาหมึก และเน้ือสัตว์
ประเภทต่างๆ)  ไม่วา่จะเป็นแบบตดิมัน แบบสันคอ แบบสามช ัน้ แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสด
ไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย (บางรา้นอาจมีกบัข ้าวเกาหลีบริการ) และเคร่ือง
เคยีงตา่งๆ ให้ล้ิมลอง   

 หลงัจบรายการทอ่งเทีย่ว ค  า่คนืน้ี...ขอส่งทกุทา่นกลบัเขา้ทีพ่กั 
 
 

DAY วันทีห้่า  เมืองพซูาน  - สนามบินนานาชาติคิมเฮ  – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เย็นหรือค  ำ่ 

5  x - - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกันเกาหลีชุด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
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 ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาทา่นเดินทางสู่ ศูนย์น ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซึ่งผลิตจากใบสนเข็มแดงใน
ประเทศเกาหลี เ ป็นงานนวตักรรมวิจัยชิน้ใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพื่อชว่ยผูท้ีม่ี ปัญหาเร่ืองไขมันอุดตนัในเสน้เลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท  าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได้ 1 แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทกุทา่นเลือกซือ้เป็นของฝากสุขภาพเพื่อตวัทา่นเองและคนทีท่่านรกัหรือ
คนทีท่า่นเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาต ิทีว่จิัยจากโรงพยาบาลช ัน้น าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคยีง 

ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเป็นทีนิ่ยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษัทแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชนิเซเก  ให้ทา่นได้เลือกซื้อสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากตา่งประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมท ั้ง
สินคา้แบรนด์เกาหลียอดนิยมทีช่าวเกาหลี ชาวจีน และชาวญีปุ่่น  นิยมมาเลือกซือ้หากนัมากมาย   

พาเทีย่วสวนสาธารณะยองดูซาน ชือ่ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลกัษณะรูปร่างของภูเขาทีเ่หมือนกบัหัวมงักร 
ซึ่งหันหน้าเขา้สู่ฝ่ังทะเล เพื่อป้องกนัและก  าจัดศตัรูทีม่า

จากทะเล  เป็นทีต่ั้งของหอคอยพซูาน 1 ใน 2 หอย
คอย ข องป ระ เท ศ เ กาห ลี ใ ต ้ถึ ง  118 ม . เห นื อ
ระดบัน ้ าทะเล (บตัรขึ้นลิฟทสู่์จุดชมววิ 360 องศำของ

หอคอย ไม่ไดร้วมไวใ้นคำ่ทวัร์ ทำ่นสำมำรถฝำกหัวหน้ำทวัร์ซือ้ได)้ ให้ท่านได ้ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับนักรบผู้ยิ่งใหญ่ - 
นายพล ยี ชุน ชิน  วรีบรุุษของคนเกาหลีในสมยัศตวรรษที่ 16 ในช่วงทีญ่ ีปุ่่ นบกุคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะดว้ย
การใชเ้รือรบพิเศษทีเ่รียกวา่ โคบกุซอน หรือเรือเตา่ สญัลกัษณ์ของการมีอายุยืนยาว  หอระฆงั นาฬิกาดอกไม ้เป็นตน้ 

เทีย่ง อิสระอาหารทีย่่านนัมโพดอง เพ่ือให้ได้เวลาในการเดินและชมย่านนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพซูาน มีขนมดัง 

Hotteok ที่ตั้ งข อง BIFF สแควร์  (Busan International Film 

Festival)  ทีน่ี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดองทีก่รุงโซล เพราะเ ป็นแหล่งช ้
อปป้ิงสินคา้ในใจกลางเมืองปูซาน ย ังเ ป็นที่ต ั้งสถานที่ต ั้งโรงหนั ง
มากมายของเมืองพูซาน และ ยงัเป็นสถานทีด่าราฮอลีวูด้เกาหลีที่ไดร้ับ
รางวลัในแต่ละปีไดป้ระทบัรอยมือไวเ้ป็นทีร่ะลึก  มีประติมากรรมทองแดงต ั้งอยู่โดยท ัว่ไป เป็นจุดทีน่ักท่องเที่ยวควรคา่แก่
การมาเยี่ยมชม   

บา่ย  หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (นักทอ่งเทีย่วตำ่งชำตบิอกวำ่ “ ซำโตริน่ี  “ หรือ “ มำซปิูซ ู “  ไปพิสูจน์กนั) 
หมู่บา้นวฒันธรรมกมัชอน ต ัง้อยู่บนเนินเขา สถานทีท่  าให้เราเพลิดเพลินไป
กบัการลดัเลาะไปตามตรอกซอกซอย กบับรรยากาศสีสนัสดใสของแตล่ะ
บา้นทีเ่กิดจากการร่วมมือของชาวบา้นทอ้งถ่ินและความคดิสร้างสรรค์ของ
นักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกนัปรับแต่งหมู่บ ้านจนออกมาสวยงาม  ภายใน
รูปแบบโครงการทีเ่กดิจากเจ้าเมืองพูซาน (แตเ่ดิมนั้ นเป็นถ่ินฐานของผูค้นที่
อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเ ป็นแหล่ง
เส่ือมโทรมในอดีต) อีกท ัง้ยงัมีจุดชมววิทีเ่ห็นน ้ าทะเลกวา้งไกลสุดตา  (ตอ้งเดินกนัหน่อยนะ) 
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เย็น ขึ้นอยู่กบัวนัและเวลาทีเ่ดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ   ออกเดินทางโดยสายการบนิ Korean Air   บนิประมาณ 5 ช.ม. 
(อาหารค  า่ ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

ค  า่ เดินทางถึงสนามบนิสุวรรณภูมิ 
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอทีต่อ้งไดร้บัการยืนยนัจากผูจ้ัดอีกครั้งหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเทีย่วบนิและตารางบนิสายการบนิ ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  ผูจ้ัดจะไม่รบัผดิชอบและไม่สามารถคนืคา่ใชจ่้ายตา่งๆ ได ้ในทกุกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช  าระคา่ทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนตา่งๆ เชน่ ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง -ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท  าที่
ส่อไปในทางผดิกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏเิสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รบัประทานอาหารบางมื้อ ไม่เทีย่วบางรายการ เป็นตน้  

 

 
 
 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารทีแ่สดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพ้ืนเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทร

เกาหลี คล้ายสุกี้หม้อไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้น
ก๋วยเตีย๋ว  ใบบซีหูอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพรอ้มน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคยีงตา่งๆ   

 
ลิ้มลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาล บี “  หรือไกบ่าร์บคีวิผดัซอสเกาหลีอาหาร
เล่ืองชื่อของเมืองชนุชอนหรือไกบ่าร์บคีวิผดัซอสเกาหลี  น าไก่บาร์บคีวิ ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน 
ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีควิเ กาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงค  าไทยโดยห่อกบัผดักาด
เขียวเกาหลี เ มื่อทานไประยะหน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแห้งมาผดัรวมกบัทคัคาลบ ีเพื่อให้เกดิอาหาร
ชนิดใหม่คื่อทคัคาลบีโปคมึหรือขา้วผดัทคัคาลบีทีท่ ัง้หอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคยีง เชน่ โอเด้ง
ปรุงรส กมิจิ และน ้ าซปุประจ าวนั   

 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลู โกกิ เ ป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี กอ่นเมนูคาลบ ีโดยน าเน้ือหมู
สไลด์หมกัซอสคนัจังและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เมื่อน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัย่าง
ขลุกขลิกกบัซปุบลูโกกบินกะทะแบนพรอ้มผกักะหล ่าและเส้นจันทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าข ้น 
เพื่อเป็นน ้ าซปุไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นและเคร่ืองเคยีงตา่ง ๆ ประจ าวนัคูโ่ตะ๊  
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เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เชื่อกนัวา่บ  ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟทา่นละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินรอ้น  เป็นเมนูอาหารวงัต ัง้แต่สมยัราชวงศ์โซซอน โดยใชไ้กท่ีม่ีอายุวยัรุ่น ภายในตวัไกจ่ะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลบัในการตุ๋นเพื่อให้รสชาตกิลมกล่อม เน้ือไกนุ่่มและย่อย  เสริฟพรอ้ม
เคร่ืองเคยีงคูโ่ตะ๊  
เมนูหม้อไฟซีฟู้ดทะเล  เป็นอาหารชดุส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ/หมอ้ไฟ  น าซี้ฟู้ดในทอ้งทะเล เช่น กุง้  หอย 
ปลาหมึก ตกแต่งมาในหม้อ พร้อมตน้กระเทยีม ผกั เห็ด และโอเดง้  เป็นตน้ จัดเรียงสวยงามในหมอ้ไฟ
พรอ้มน ้ าซปุกลมกล่อมสูตรพิเศษของทางรา้น ดูน่าตาชวนหิว  มีบริการเคร่ืองเคยีง น ้ าจ้ิมซอ๊ิีวเกาหลี พริก
สดหรือพริกป่นแดง พรอ้มท ัง้เสน้ก๋วยเตีย๋วลงไปตม้ เพื่อรบัประทานเป็นก๋วยเตีย๋วซี้ฟู้ด  
บุฟเฟ่ต์อร่อยล ้ าไม่ซ ้าใคร !!!  รวมความสนุกของเมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างคาล บีสไตล์เกาหลี  กับ

หลากหลายสไตล์ของเน้ือหมู เ น้ือวัว (บางรา้นอาจมีบริการเน้ือไก่ และปลาหมึก และเน้ือสตัวป์ระเภท
ตา่งๆ)  ไม่ว่าจะเป็นแบบตดิมัน แบบสนัคอ แบบสามช ัน้ แบบหมกัเผ็ด แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มีการ
หมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย (บางรา้นอาจมีกบัขา้วเกาหลีบริการ)  และเคร่ืองเคยีงตา่งๆ 
ให้ล้ิมลอง   

 

 

 

Price & Conditions Busan Gyeongju Daegu เกาหล ี5 วนั จัดเต็มกันยาถึงพฤศจิกา17 

10-14 ทำ่นเดินทำง/ไมมี่หัวหน้ำทัวร์ | 15 ทำ่นข้ึนไป/มีหัวหน้ำทัวร์ 

ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วัน 25,900 กันยาถึงพฤศจิกา17 Premium Airlines 15-25 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  20  ทำ่นผูใ้หญ ่(ทีน่ ัง่จ  ำกดั จองและจำ่ยกอ่นไดสิ้ทธิกอ่น จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมคำ่ตัว๋)  
 หำกต ่ำกวำ่ก  ำหนด อำจจะไมมี่หวัหนำ้ทวัรและอำจตอ้งมีกำรเปลี่ยนแปลงรำคำ  หำกผูเ้ดินทำงทุกทำ่นยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีที่จะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปลี่ยนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับขึ้นของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใด  ๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัที่  28/06/17 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเที่ยวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน รำคำ และ รำยกำร เปลี่ยนแปลงหรือสบัเปลี่ยนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบ
ลว่งหนำ้ 

ในกรณีทีไม่ใช้ตัว๋กรุป๊แต่ตอ้งการจอยทัวร ์คิดท่านละ 9,900 บาท 



 
 
 
 
 
 
 
 

 

รหัสโปรแกรมทัวร ์    BUSAN GYEONGUY DAEGU 5D3N NOV17-XX-W23 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพัก = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตียงเสริมหรือหอ้งครอบครัว 
ทำรก หมำยถึง ผูโ้ดยสำรทีม่ีอำยุต  ำ่กวำ่ 24 เดือน ณ วนัทีเ่ดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั กรุณำตดิตอ่เพื่อขอรำคำพิเศษ 
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนั่งบนหน้ำตกัของผูใ้หญ ่ โดยอนุญำตให้เด็กทำรกหน่ึงคนตอ่ผูใ้หญส่องคนเทำ่นั้น และห้ำมมิให้น ำรถเขน็เด็ก หรือ
ทีน่ั่งส ำหรบัเด็กขึ้นบนเคร่ืองบนิ จ ำนวนเด็กทำรกตอ่เทีย่วบนิถูกจ ำกดัไวเ้พื่อควำมปลอดภยั และสำยกำรบนิสำมำรถปฏเิสธกำรน ำเด็กทำรก
เดินทำงไปกบัทำ่น  ส่วนผูจ้ัด เรำค  ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพื่อสรำ้งควำมสุขแกค่ณะผูเ้ดินทำง  
ผูท้พุลภำพ/มีปัญหำด้ำนสุขภำพหรืออยู่ในภำวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผูจ้ัดกอ่นซือ้ทวัร์ เพื่อเชค็กบัทำงสำยกำรบนิและผูใ้ห้บริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตให้ใชอุ้ปกรณ์ชว่ยเหลือตำ่งๆ ขึ้นเคร่ืองบนิได ้ เข่นน ้ ำยำ เข็มฉดียำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ัดกอ่นซือ้ทวัร์  เพื่อเชค็กบัทำงสำยกำรบนิและผูใ้ห้บริกำร   โดยท ัว่ไป 
-อำยุครรภ์ไม่ถึง 27 สปัดำห์ : ตอ้งลงนำมยินยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบนิ เมื่อท  ำกำรเชค็อินเพื่อแสดงควำม
ยินยอมไม่ท  ำกำรเรียกรอ้งใดๆ ตอ่สำยกำรบนิ 
-อำยุครรภ์ในช่วงสปัดำห์ที ่28 สปัดำห์ ถึง 34 สัปดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย์  ยืนยนัสปัดำห์ทีต่ ัง้ครรภ์และก  ำกบัวนัทีไ่ม่เกนิสำมสิบ (30) วนันับ
จำกเทีย่วบนิขำออกที่ก  ำหนดหรือเทีย่วบนิขำเขำ้ทีก่  ำหนด  และตอ้งลงนำมยินยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรบัผดิชอบของสำยกำรบนิ  เมื่อ
ท  ำกำรเชค็อินเพื่อแสดงควำมยินยอมไม่ท  ำกำรเรียกรอ้งใดๆ ตอ่สำยกำรบนิ  
-อำยุครรภ์ต ัง้แตส่ปัดำห์ที ่ 35 ขึ้นไป: สำยกำรบนิปฏเิสธกำรให้บริกำร 

ปกติผูจั้ดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างนอ้ยประมาณ  5-7 วัน  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตัวเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้ เดินทาง 
1. คนไทยถือหนังสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยื่นขอวซีำ่กอ่นออกเดินทำง  
2. เตรียมหนังสือเดินทำงมีอำยุมำกกว่ำ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหน้ำวำ่งส ำหรับประทบัตรำอย่ำงน้อย 2 หน้ำเตม็) เพื่อยื่น ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบนิหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏเิสธกำรเดินทำงของทำ่น 
3. คำ่วซีำ่ส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคอื  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนตำ่งดำ้ว (3) ใบส ำคญัถ่ินที่อยู่ (4) ส ำเนำทะเบยีน
บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวทำ่นละ1รูป   
 ผู้จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท  ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่ำ) สิทธ์ิกำรออกวีซ่ำขึ้นอยู่กับสถำนทูตเท่ำนั้น 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รบัผิดชอบคำ่เสียหำยจำกควำมผดิพลำดในกำรสะกดชือ่ นำมสกลุ ค  ำน ำหน้ำชือ่ เลขทีห่นังสือเ ดินทำง  และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น
กำรจองต ัว๋เคร่ืองบนิ ในกรณีทีม่ิไดส่้งหน้ำส ำเนำหนังสือเดินทำง (พรอ้มท ัง้หน้ำเปล่ียนชือ่นำมสกลุ ถำ้มี) ให้กบัทำงผูจ้ัด 

 

 

Departure  กันยายน 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 01 กนัยายน 17 05 กนัยายน 17 25,900 6,900  
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วนัเสาร์ 02 กนัยายน 17 06 กนัยายน 17 25,900 6,900  

วนัศุกร์ 08 กนัยายน 17 12 กนัยายน 17 25,900 6,900  

วนัเสาร์ 09 กนัยายน 17 13 กนัยายน 17 25,900 6,900  

วนัศุกร์ 15 กนัยายน 17 19 กนัยายน 17 25,900 6,900  

วนัเสาร์ 16 กนัยายน 17 20 กนัยายน 17 25,900 6,900  

วนัศุกร์ 22 กนัยายน 17 26 กนัยายน 17 25,900 6,900  

วนัเสาร์ 23 กนัยายน 17 27 กนัยายน 17 25,900 6,900  

วนัศุกร์ 29 กนัยายน 17 03 ตลุาคม 17 25,900 6,900  

วนัเสาร์ 30 กนัยายน 17 04 ตลุาคม 17 25,900 6,900  
 

Departure  ตุลาคม 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 

วนัศุกร์ 06 ตลุาคม 17 10 ตลุาคม 17 26,900 6,900  

วนัเสาร์ 07 ตลุาคม 17 11 ตลุาคม 17 26,900 6,900  

วนัพุธ 11 ตลุาคม 17 15 ตลุาคม 17 27,900 6,900 วนัหยุด 

วนัพฤหัสบดี 12 ตลุาคม 17 16 ตลุาคม 17 27,900 6,900 วนัหยุด 

วนัศุกร์ 13 ตลุาคม 17 17 ตลุาคม 17 26,900 6,900  

วนัเสาร์ 14 ตลุาคม 17 18 ตลุาคม 17 26,900 6,900  

วนัพฤหัสบดี 19 ตลุาคม 17 23 ตลุาคม 17 28,900 6,900 วนัหยุด 

วนัศุกร์ 20 ตลุาคม 17 24 ตลุาคม 17 28,900 6,900 วนัหยุด 

วนัเสาร์ 21 ตลุาคม 17 25 ตลุาคม 17 26,900 6,900  

วนัศุกร์ 27 ตลุาคม 17 31 ตลุาคม 17 26,900 6,900  

วนัเสาร์ 28 ตลุาคม 17 01 พฤศจิกายน 17 26,900 6,900  
 

Departure  พฤศจิกายน 2017 (ที่นั่งจ  ำกัดในแต่ละวัน จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอิน วันออกเดินทาง วันเดินทางกลับ 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดี่ยว+ หมายเหตุ 
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วนัศุกร์ 03 พฤศจิกายน 17 07 พฤศจิกายน 17 25,900 6,900  

วนัเสาร์ 04 พฤศจิกายน 17 08 พฤศจิกายน 17 25,900 6,900  

วนัศุกร์ 10 พฤศจิกายน 17 14 พฤศจิกายน 17 25,900 6,900  

วนัเสาร์ 11 พฤศจิกายน 17 15 พฤศจิกายน 17 25,900 6,900  

วนัศุกร์ 17 พฤศจิกายน 17 21 พฤศจิกายน 17 25,900 6,900  

วนัเสาร์ 18 พฤศจิกายน 17 22 พฤศจิกายน 17 25,900 6,900  

วนัศุกร์ 24 พฤศจิกายน 17 28 พฤศจิกายน 17 25,900 6,900  

วนัเสาร์ 25 พฤศจิกายน 17 29 พฤศจิกายน 17 25,900 6,900  
 

อัตรา

ค่าบริการ
รวม   

ตำมรำยกำร:  ค่ำต ัว๋เ คร่ืองบินช ั้นประหยดั กรุงเทพฯ – พูซำน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำที่ระบุในต ัว๋
เคร่ืองบิน )  พรอ้มที่พกั  3  คนื (ห้องละ  2-3  ทำ่น) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเ ย็นหรือค  ำ่ + บตัรเขำ้ชมสถำนที ่+ รถน ำเที่ยวตำม
รำยกำร + สำยกำรบนิจ ำกดัน ้ ำหนักเพียงทำ่นละ 15 กก.  (ขึ้นอยู่กบันโยบำยสำยกำรบนิ ไม่เกนิจ ำนวน 1-2 ชิน้ ) และถือขึ้นเคร่ือง
ไดอี้กทำ่นละ 1 ชิน้  7 กก. (บำงสำยกำรบนิไดถึ้ง 10กก.) (ตำมขนำดทีก่  ำหนดของสำยกำรบนิ  ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกนั
อุบตัเิหตตุำมกรมธรรม์ (ขั้นต  ่ำวงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำยุ 75-85 ควำมคุ้มครอง
เหลือ 50% อำยุต  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยุเกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ  ำตวัหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท  ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตั๋วเครื่องบินและค่าทัวรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเทีย่วบนิไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนชือ่ผูเ้ดินทำง อพัเกรดทีน่ั่ง คนืคำ่บตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าทีแ่รงงานไทยหรือเจ้าหน้าทีต่รวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าทีต่รวจคนเขา้เมืองทีป่ระเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ัดและทางสายการบนิจะไม่รบัผดิชอบคา่ใชจ่้ายทีเ่กดิขึ้นทกุกรณี   ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ   ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเทีย่วบินถดัไปทีม่ีที่นั่งวา่งหรือตามวนัเดินทางของต ัว๋เ คร่ืองบนิ  ท ั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจ้าหน้าทีต่รวจคนและสายการบนิ ทำงผูจ้ัดไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทัวร ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมทีพ่กัไม่ไดอ้ยู่ในใจกลำง
เมือง) ปกตผูิจ้ัดจะแจ้งให้ทรำบกอ่นกำรเดินทำงอย่ำงน้อยประมำณ  3-5 วนั พรอ้มท ัง้ใบนัดหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอำจมีสไตล์กำรตกแตง่ทกุห้องไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู ่
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ทำ่น  (Family Room) ท ัว่ไป เตียงใหญ ่1 + เตยีงเด่ียว 1) ห้องพ ักอำจจะไม่ตดิกนั  บำงเมือง
ห้องจะเป็นแบบพื้นเมือง (Ondol)  บำงเมือง  ห้องมีขนำดกะทดัรดั ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มี ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ครบ   ช่วงกำรจัดงำนประชมุนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงขึ้นมำกและห้องพกัในเมืองเตม็  ผู ้
จัดขอสงวนสิทธิในกำรจัดทีพ่กันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทัวร ์จะบริกำรเป็นหมูหรือไกห่รือมื้อพิเศษตำมรำยกำร ส ำหรบัทำ่นทีม่ีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ทำ่นอำจ
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ตอ้งช  ำระเพิ่มเตมิ หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม ขึ้ นอยู่กบัสถำนกำรณ์   
เชน่ เวลำออกหรือเวลำถึงของเทีย่วบนิแตล่ะสำยกำรบนิ  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเ ปิดปิดของรำ้นอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ตำ่งๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าใหค้ณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได ้    เ ชน่  มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเ ลิกกำรเดินทำง
กะทนัหัน ทำงสำยกำรบินเรียกที่นั่งคนืด้วยเหตผุลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ัดจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและชว่งเวลำ
ใกลเ้คยีงกนัทดแทน ขอให้ลูกคำ้ตระหนักดีว่ำเหตกุำรณ์ดงักล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสยัและเชื่อม ัน่ว่ำผูจ้ัดได้พยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตขุอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกรอ้งใดๆ กบัผูจ้ัด  หำกลูกคำ้ประสงคร์บัเงินคนื ทำงผูจ้ัดยินดีคนืเงิน  

ราคา
ค่าบริการ

ไม่รวม  
 

คำ่ใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมทีส่ ัง่ เพิ่ม โทรศพัท ์โทรสำร มินิบำร์ ทีวชีอ่งพิเ ศษ คำ่ท  ำหนังสือเดินทำง  คำ่ซกัรีด  ค่ำ
สัมภำระที่เ กินชิ้นห รือน ้ ำหนั กเกิน สำยกำรบินก  ำหนด  ค่ำวีซ่ำพ ำสปอร์ตต่ำงด้ำวห รือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมูลคำ่เพิ่ม  7%    

จัดเกบ็ 40,000 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (คา่บริการของคนขับรถ+ไกด์+หัวหน้าทัวร์) 

 เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความเสี่ยง  และควำมรบัผิดชอบของทำงสำยกำรบนิทีม่ีต่อผูโ้ดยสำรนั้ นมีจ ำกดั 
ดงันั้ นจึงแนะน ำให้ซื้อประกนัภ ัยกำรเดินทำงและสุขภำพเพิ่มเ ตมิ ทำ่นสำมำรถเลือกซื้อควำมคุม้ครองตำมที่ท่ำนตอ้งกำร 
โดยเฉพำะกรณี เ กดิเหตเุจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยคำ่รักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกดิเหตุดงักล่ำวขึ้ นในตำ่งประเทศ เช่น 
ประเทศเกำหลีใต ้จะมีคำ่ใชจ่้ำยทีสู่งมำก 

 
เง่ือนไขใน
การจอง   
 

มัดจ าท่านละ 5,000  บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ

เท่ียวบินเหมาล า  มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะต้องด าเนินการโอน

เงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และช  ำระส่วนทีเ่หลือกอ่นวนัเดินทำงอย่ำงน้อย 25 
วนักอ่นเดินทำง หรือ 35 วนัล่วงหน้ำในชว่งเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเ ดือนเมษำยน วนั
แรงงำน วนัฉตัรมงคล  วนัหยุดส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตลุำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  หำกไม่ช ำระมัดจ  ำตำมก  ำหนด ขอ
อนุญำตตัดที่นั่งให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนที่รออยู่    กำรช  ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ัดถือวำ่ทำ่นยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเชค็ธนำคำร
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ถูกระง ับกำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผูจ้ัดมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเ งินตำม
เงื่อนไขกำรยกเลิก 

การยกเลิ ก

การจอง   
 

1) กำรยกเลิกกำรจองนั้น  จะต้องแฟ็กซห์รืออีเมล์แจ้งยกเลิกกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  30 วันท  ำกำร ก ่อนกำรเดินทำงหรือก ่อนหน้ำ
นั้น   โดยจะยึดเงนิมัดจ  ำ 5,000 บำท  ยกเว้นช ่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วันแรงงำน 
วันฉัตรมงคล  วันหยุดส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธันวำคม)  จะยึดเงนิมัดจ  ำ 10,000 บำท      

2)  ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 29-24 วัน - เกบ็คำ่ใชจ้่ำย 10,000  ยกเว้นชว่งเทศกำล High Season  12,000 - 18,000 บำท   
3)  ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 15-23 วัน - เกบ็คำ่ใชจ้่ำย 80% ของรำคำทัวร์  ยกเว้นชว่งเทศกำล High Season  เกบ็คำ่บริกำร 100%   
4)  ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำงวันเดินทำง หรือ 1-14 วัน - เกบ็คำ่บริกำรทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมีเง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์เส้นทำงเกำหลี จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำรทั้งหมดไม่
ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเที่ยวของเกำหลี    
กำรคนืเงนิทุกกรณี  ผ ู้มีช ือ่ในเอกสำรกำรจอง จะต้องแฟกซ ์อีเมลล์ หรือ เดินทำงมำเซน็เอกสำรก ำรขอรับเงนิคนืที่ท  ำกำรของผ ู้จัดอย่ำงใด
อย่ำงหนึ่ งเพื่อท  ำเร่ืองขอรับเงนิคำ่บริกำรคนื โดยแนบหนังสือมอบอ  ำนำจพร้อมหลักฐำนประกอบกำรมอบอ  ำนำจ หลักฐำนกำรช  ำระเ งิน
คำ่บริกำรต่ำงๆ  และหน้ำสมุดบัญชธีนำคำรที่ต้องกำรให้น  ำเงนิเข้ำให้ครบถ้วน  

สายการบินและตัว๋เคร่ืองบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใส่ชื่อในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนังสือเดินทำง ( Passport ) ทีช่ดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดที่สำยกำรบนิตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เชน่ ค  ำน ำหน้ำชื่อ ชือ่และนำมสกลุ วนัเดือนปีเกิด เลขทีพ่ำสปรอต วนัหมดอำยุ ( โดยเซ็นตช์ื่อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลักษณ์อักษรให้ทำงผูจ้ัด )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลท ัง้หมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ั ด 
และเกดิกำรออกชือ่นำมสกลุในต ัว๋หรือบตัรโดยสำรผดิพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผดิชอบในคำ่ใชจ่้ำยใหม่ทีจ่ะเกดิขึ้นท ั้งหมด และ
สำยกำรบนิไม่มีระบบเสียคำ่ใชจ่้ำยเพื่อแกไ้ขตวัสะกดค  ำน ำหน้ำชือ่ / ชือ่ / นำมสกลุ หรือ กำรเปล่ียนชือ่ผูเ้ดินทำง 
หากท่านต้องซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทัวร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซือ้บตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภททีส่ามารถเล่ือนวนัและเ วลาการเดินทางได้       ท ั้งน้ี เพื่อป้องกนัปัญหาเที่ยวบนิล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เทีย่วบนิหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่  ซ้ือแบบใชว้ิธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจัดทีน่ั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบนิเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ัดไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้ แตจ่ะท  าการ Request ให้ไดเ้ทา่นั้น    

การเช็คอินตั๋วเดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เงื่อนไข 

 เคำน์ เ ตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรกอ่นเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ช ัว่โมง เคำน์เ ตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเ ดินทำง  (90) นำท ี 
ผูโ้ดยสำรจ ำเ ป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบรอ้ยภำยในระยะเวลำที่ไดร้ะบไุว ้ท ั้งน้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏเิสธกำร
เดินทำง โดยไม่มีกำรคนืเงินคำ่ โดยสำรทีท่ำ่นไดช้  ำระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยืนยนัควำมเป็นตวัทำ่นตอ่พนักงำนของสำยกำรบนิ  
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ย่ำงครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงทีช่  ำรุดไม่สมบรูณ์จัดวำ่เป็นเอกสำรทีไ่ม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรบัทำ่นตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วซีำ่) ซึ่งจ ำเ ป็นตอ่กำรเดินทำงไปยงัสถำนทีต่ำ่งๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจ้งเข ้ำ

แจ้งออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท  ำงำน Work Permit 
 กระท  ำกำรประทษุรำ้ยแกพ่นักงำนของสำยกำรบนิ หรือกอ่ให้เกิดควำมวุ่นวำย  ณ เคำน์ เตอร์ของสำยกำรบนิ หรือดูหมิ่น เหยียดหยำม
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พนักงำนของสำยกำรบนิไม่วำ่โดยกำรกระท  ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรฐับำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตให้ทำ่นเดินทำงหรือขึ้นเคร่ืองบนิ 
 หำกสำยกำรบนิเห็นควรวำ่ไม่สมควรแกก่ำรเ ดินทำงเ น่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลักษณะอำกำรที่เป็นอันตรำยอย่ำงเห็นได้ชดัในทำง

กำรแพทย์ และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตผุลทำงกำรแพทย์ หรือเงื่อนไขทำงกำรแพทย์ของทำ่น
อำจกอ่ให้เกดิอนัตรำยตอ่สุขภำพแกผู่โ้ดยสำรอ่ืน 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

 จัดใหเ้ฉพาะลูกคา้ที่ประสงค์จะไปทอ่งเทีย่วตามรายการของทัวรท์ุกวนัเท่าน้ัน  หากท่านไมส่ามารถร่วมทัวร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ  หากท่านไมแ่จง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทัวร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด  าเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะต้องแจง้ความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะไดคิ้ด

ค่าบริการที่เหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ท าหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

วันแลว้ ไม่เป็นเหตุที่ทางผูจั้ด จะตัดการใหบ้ริการท่านแต่อย่างใด  

 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายใหแ้ก่ท่านที่ตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตัวบางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือท ้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะตอ้งแจ้ง เพื่อหาขอ้ตกลงร่วมกัน เพราะเราค านึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผูเ้ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พื่อไปท างาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว  

 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง  ดังน้ี  รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละ

วันที่ไดจั้ดเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง  โดยพยายามที่จะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกลก้ันมากที่สุด 

 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่ เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบั ติเหตุต่างๆ  สูญหายในทรัพย์สิน

หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน  ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ  และอื่นๆ ที่เกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปลี่ยนแปลง การบ ริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสัมภาระ ความล่าช ้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เน่ือง จาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบัติตามเง่ือนไขและขอ้จ ากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานที่ใหบ้ริการ  ที่จะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ยวทัวร์บางรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น 

ทั้งค่าเสียเวลา  ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ึก และค่าใชจ่้ายที่บริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นต้น   ขอใหท้ราบว่า  ผูจั้ดจะด าเนินโดยสุดความสามารถที่จะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไม่คืนเงิน  

 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจั้ด ไม่มีสิทธิ์ในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจั้ด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจั้ดก ากับ  

 ผูจั้ดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช ้จ่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข ้าออกเมือง เอกสาร

เดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ   ไม่รับประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจั้ดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นว่า

ผูโ้ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน)  หรือไม่

ปฏิบัติตามค าชี้ แจงของเจา้หน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจั้ดอาจใชม้าตรการตามที่ เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อไป ซึ่ง

รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต ้ซึ่งเป็นแหล่งชอ้ป ป้ิงที่คนไทย

ชื่นชอบ   โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช ้อปป้ิงยังสถานที่ ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจั้ดขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
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มีก าหนดการจ ากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ)  ทางทัวร์จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น   ซึ่ง

ลูกค้าตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขับรถ  มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอ้ก  าหนดและเง่ือนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ให้ถือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีสิ้นสุด 

 


