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Busan Gyeongju Daegu เกาหล ี5 วนั จัดเต็มกันยาถึงพฤศจิกา17 

ชวนเท่ียวท่ีสดุ 3 เมืองเกไ๋กไ๋มเ่หมือนใครช่วงฤดใูบไมเ้ปลีย่นสี 

กนัยายน ชว่งเฉลมิฉลองฤดเูก็บเกี่ยว เตรียมลัล้ลา อากาศเย็นสบาย พกัรอ้นดว่น 

ตลุาถึงพฤศจิ ชว่งเวลาแห่งความสขุ ใบไมเ้ร่ิมเปลี่ยนสีเป็นสีแดงเพลิงและสีทอง กอ่นฤดหูนาวจะมาเยือน 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 25,900 กนัยาถึงพฤศจิกา17 Premium Airlines 15-25 ท่ำนต่อคณะ 
โปรแกรมท่องเทีย่ว พาคณุไปสัมผัสประสบการณ์เก๋ไก๋ เที่ยวเมืองพซูาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประตสู ู่เกาหลีทางดา้นทิศใต ้

สถานที่จัดงานภาพยนตรน์านาชาติ ตลาดปลาที่ใหญ่สดุ ชมความงามของทิวทัศนท์อ้งทะเล และ สะพานกระจกแกว้ Oryukdo 

Sunrise Park นมัสการวัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกงุซา "  สวนสาธารณะยงดซูาน ที่ตั้งหอคอยพูซาน ณ  สะพาน

แขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอรพ์อ้ยพซูาน) เที่ยวมรดกโลกเมืองเคียงจ ูเมืองหลวงเก่า อายพุันปี

กว่าในอดีตของอาณาจักรชิลล่า เคียงจเูป็นศนูย์กลางของยคุทองแห่งวัฒนธรรม จึงไดร้ับสมญานามว่า " พิพิธภัณฑท์ี่ไร้

ก าแพง " พิพิธภัณฑส์ถานแห่งชาติ  หอดดูาวชมซงแดที่เกา่แก่ที่สดุในโลก พระพทุธรปูศักดิ์สิทธิ์ซ๊อกกรูัมกอตโต ้ วดัหลวงพลุ

กกุซา หมู่บา้นวัฒนธรรมคัมชอน (หมู่บา้นมาชปิูช ูซานโตรีนี่คัมชอน)  เที่ยวเมืองแฟชัน่แดก ู เมืองแห่งสาวงาม แอปเป้ิลดัง 
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สิ่งทอแฟชัน่ ผงัเมอืงเจ๋ง นัง่เคเบ้ิลคารส์ ูจ่ดุชมวิวของภเูขาพัลกงซา พระยัคซายอแรแดพลู องคยื์นขนาดใหญ่สงู 17 เมตร ณ 

วดัดองฮวาซา ย่านดงซองโนะ (สยามสแควรแ์ดก)ู ถนนคิมควางซอก โบสถโ์ปรแตสแตนตแ์ห่งแรกในแดก ู ถนน 3.1 กบับันได 

90 ขัน้  ศนูยพื์ชสมนุไพร ศนูยโ์สมเกาหลี เคร่ืองส าอางเกาหลี ย่านซอเมยีน หนึง่เเลนดม์ารค์ของหนุม่สาวชาวปูซาน 

 

Itinerary  Busan Gyeongju Daegu เกาหล ี5 วนั จัดเต็มกันยาถึงพฤศจิกา17 

 ภาพท่ีแสดงเพ่ือประกอบความเข้าใจและขอบคุณท่ีมาของภาพดีดจีากการท่องเท่ียวเกาหล ี www.visitkorea.co.kr 

โปรดตรวจสอบ อำย ุของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) วำ่จะตอ้งคงมีอำยเุหลือ ณ วนัเดินทำง มำกกวำ่ 6 เดือนข้ึนไป 

และหนงัสือเดินทำงเหลือหนำ้กระดำษเพียงพอใหเ้จำ้หนำ้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรำ หนงัสือเดินทำงอยูใ่นสภำพท่ีดี (ไม่ช ำรุด) 

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 25,900 กนัยาถึงพฤศจิกา17 Premium Airlines 15-25 ท่ำนต่อคณะ 
วนัเดินทำง 5 วนั 3 คืน (รำคำพิเศษ เกำหลีจะเป็นผูเ้ลือกและจดัหอ้งพกั 3 คืน @ เมืองแดกู หรือ เคียงจู  @พูซำน หรือ เมือง

อ่ืนๆในจงัหวดัเคียงซมันมัโดหรือเคียงซงับุกโด) ระดบั 3 ดำวเกำหลี 

รถโคช บริกำรดว้ยรถซ่ึงมีขนำดของรถจะเป็นไปตำมจ ำนวนของผูโ้ดยสำร ปกติ 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ท่ีนัง่   

อำหำร อำหำรเชำ้@โรงแรม 3 ม้ือ อำหำรกลำงวนัและค ่ำ@หอ้งอำหำรทอ้งถ่ิน 6 ม้ือ ฟรี ! น ำ้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 

มคัคุเทศก ์ ช ำนำญเส้นทำงเกำหลีโดยตรง      
เท่ียวบิน ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตำรำงกำรบินของสำยกำรบินตำมท่ีไดอ้นุมติั 

(ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

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

 

วนั รายการท่องเทีย่ว B L D 

วนัแรก สนามบินสุวรรณภูมิ    - - - 

วนัท่ีสอง สนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เท่ียวมรดกโลกเมืองเคียงจู เมืองหลวงเก่าของ
คาบสมุทรเกาหลี อายพุนัปีกวา่ในอดีตของอาณาจกัรชิลล่า  เคียงจูเป็นศูนยก์ลางของยคุทองแห่งวฒันธรรม จึง
ได้รับสมญานามว่า " พิพิธภัณฑ์ท่ีไร้ก าแพง "  - พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู – วดัหลวงพุลกุกซา -  
พระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ " ซอกคูรัม กอตโต ้"  - นัง่รถผา่นชมดา้นนอกของสุสานมา้บินและสวนสาธารณะทูมูไล 
(หากเวลาเพียงพอและสถานท่ียังเปิดให้บริการ รถจะแวะให้ท่านท่ีต้องการ เข้าชมได้ซ้ือบัตรเข้าชมด้านใน
ประมาณ 40 นาที ส าหรับท่านท่ีไม่ต้องการเข้าชม สามารถเดินเล่นส ารวจชีวิตของชาวหมู่บ้านเคียงจู ซ้ือขนม

- X X 

http://www.visitkorea.co.kr/
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เคียงจูของกินทานเล่น)   นัง่รถผ่านชมหอดูดาว ชมซงแด  จดัเป็นหอคอยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและยงัปรากฎให้
เห็นจนทุกวนัน้ี  
 ราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผูเ้ลือกและจดัห้องพกั 3 คืน @ เมืองแดกู หรือ เมืองเคียงจู  @เมืองพูซาน 

หรือ เมืองอ่ืนๆในจงัหวดัเคียงซมันมัโดหรือเคียงซงับุกโด) ระดบั 3 ดาวเกาหลี 
วนัท่ีสำม เท่ียวเมืองแฟชัน่แดกู  นครบาลท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาหลี เมืองแห่งสาวงาม แอปเป้ิลดงั ส่ิงทอ

แฟชัน่ ผงัเมืองเจ๋ง - นัง่รถชมเมืองแดก ูเมืองแห่งน้ียงัเต็มไปดว้ยความร่มร่ืนของตน้ไม ้ผ่านชมสถานท่ีราชการ 
ผ่านสวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง ผ่านศูนยว์ฒันธรรม  ผ่านมหาวิทยาลยัแห่งชาติแดกู ผ่านเทศบาลเมือง
แดกู   - ออกนอกเมืองแดกู ไปนั่งเคเบ้ิลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพลักงซานท่ีมีช่ือเสียงของเมืองแดกูเป็น
เทือกเขาท่ีมียอดเขาอยูห่ลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติท่ีหาดูไดย้าก มีความสูงถึง 1,192 เมตร (ฟรี 
! บตัรกระเชา้เคเบิลคาร์ข้ึนจุดชมวิว หากปิดให้บริการ งดคืนเงินค่าบัตร)  - พระยคัซายอแรแดพูล องค์ยืน
ขนาดใหญ่สูง 17 เมตร ณ วดัดองฮวาซา –  เดินถนน 3.1 กบับนัได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถโ์ปรแตส
แตนตแ์ห่งแรกในแดก ู- ยา่นดงซองโนะ (สยามสแควร์แดก)ู – ถนนคิมควางซอก 

X X X 

วนัท่ีส่ี เมืองพูซาน เมืองท่าอนัดับหน่ึง ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ – นั่งรถผ่านชมสะพานแขวนควงัอัน หรือ 
สะพานเพชร – เดินเล่นชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ APEC –  นมสัการ
วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกุงซา "  วดัท่ีอ่ิมทั้ งบุญอ่ิมทั้ งใจกับการขอพรมากมายและธรรชาติของ
ชายทะเลท่ีสวยงาม – ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล สะพานกระจกแกว้ Oryukdo Sunrise Park – ศูนย์
โสมเกาหลี – ศูนยฮ์๊อกเก็ตนามู – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง – แวะตลาดปลาชาลกาชิ สัมผสัชีวิตและอาชีพ
พ้ืนเมืองของชาวพซูานดั้งเดิม 

X X X 

วนัท่ีหำ้ เมืองพูซาน – ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine – สินคา้ปลอดภาษีดิวตร้ีฟรีท่ีไดช่ื้อวา่ถูกกวา่หลายประเทศใน
เอเชียมาก  –ถ่ายรูปคู่หอคอยพูซาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน (บัตรลิฟท์ขึน้จุดชมวิวแบบ 360 องศา ไม่ได้
รวมไว้ในราคาทัวร์ ท่านสามารถฝากหัวหน้าทัวร์ซ้ือได้) – แวะยา่นนมัโพดอง เซ็นเตอร์พอ้ยพูซาน มีขนมดงั 
Hotteok ท่ีตั้งของ BIFF สแควร์ (Busan International Film Festival) – หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน (ถูกขนำน
นำมวำ่ หมู่บำ้นมำชูปิชู ซำนโตรีน่ีคมัชอน) – ยา่นซอเมียน หน่ึงเเลนดม์าร์คของหนุ่มสาวชาวปูซาน คลา้ยเมียง
ดองผสมยา่นฮงแดกรุงโซล - สนามบินนานาชาติพซูาน – กรุงเทพฯ 

X - - 

อาหาร เมนูจดัเต็มเพื่อสุขภาพหลากหลายไม่ซ ้ ากนั #หมอ้ไฟชาบู #ไก่ทคัคาลบี #บาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ  #ไก่ตุ๋นโสม #หมอ้ไฟซีฟู้ดทะเล #
พิเศษ !! บุฟเฟ่ตอ์ร่อยล ้าบาร์บีคิวป้ิงยา่งคาลบีสไตลเ์กาหลี 
 
 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

1 
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะ
ก่อนออกเดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  
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พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสำรขำออก เช็คอนิหมายเลข N Korean Air (KE) หมำยเลข   6 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเขา้ประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเท่ียว เป็น
อ านาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรือ ใหพ้  านกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอ านาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

**หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ (เคร่ืองบิน รถทวัร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลบักรุงเทพฯ**  
** กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้** 

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน ำ 
 หำกท่ำนมีปัญหำเร่ืองอำหำรกรุณำแจง้ทำงผูจ้ดัทรำบล่วงหนำ้ 
 หำ้มน ำผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขำ้ประเทศเกำหลีใต ้หำกพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
 เตรียมสมัภำระขนำดกลำง เน่ืองจำกโรงแรมท่ีพกัในเกำหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน ำ ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ำยกข้ึนลงหอ้งดว้ยตวัท่ำน

เอง เพ่ือป้องกนัหลำยกรณีท่ีอำจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋ำทุกใบจะตอ้งฝำกใหก้บัทำงเจำ้หนำ้ท่ีสำยกำรบินดว้ยตวัท่ำนเองตำมนโยบำยรักษำควำมปลอดภยัของสำยกำรบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่ำและแตกหกัง่ำย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ำยรูป อุปกรณ์วดีีโอ เอกสำรท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสำรทำงธุรกิจ หนงัสือเดินทำง เก็บติดตวัเสมอ 

 สนำมบินสุวรรณภูมิ  “ ไม่มีกำรประกำศเรียกลูกคำ้ข้ึนเคร่ือง ”  กรุณำรอท่ีประตูข้ึนเคร่ืองอยำ่งนอ้ย 30 นำที ก่อนเวลำเคร่ืองออก 
 น ำเส้ือแจ็คแก็ตติดตวัข้ึนเคร่ืองดว้ย เพรำะอำกำศอำจจะเยน็และเพ่ือกำรพกัผ่อนท่ีอบอุ่น  (ส ำหรับ มือใหม่ หรือ คนกลวัวนัแรกๆ จะ jetlag 

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

 

DAY วนัทีส่อง  สนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลใีต้  - เมืองเคียงจู เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

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

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

เชา้ PUS Landing  ถึงสนามบินนานาคิมเฮ เมืองพซูาน เมืองท่ีมีประชากรถึง 4 ลา้นคน เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมือง
หนา้ด่านในการติดต่อการคา้ขายทั้งในอดีตและปัจจุบนั หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ รถโคช๊รอรับท่าน
เพ่ือท่องเท่ียวตามโปรแกรม 

 ออกเดินทางไปเทีย่วชมเมืองเคียงจู - เมืองหลวงเก่าของคาบสมุทร อายพุนัปีกวา่ เปรียบเสมือนบานหนา้ต่างเปิดให้เห็น 
ความรุ่งโรจน์ในอดีตของอาณาจกัรชิลล่า  เม่ือราวพนัปีท่ีผ่านมา ระหว่าง 57 ปีก่อนคริสต์ศกัราช ถึง ปี ค.ศ. 935   ช่วงนั้น
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ราชอาณาจกัรชิลล่า มีเคียงจูเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนยก์ลางของยุคทองแห่งวฒันธรรม ปัจจุบันก  จะพบท่ีฝังพระศพ
กษตัริย ์พระเจดีย ์อนุเสาวรีย ์วดั ตลอดจน ซากอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ี  กระจดักระจายอยูท่ัว่ไปในเมืองและตามภูเขาท่ี
ลอ้มรอบตวัเมือง  จึงไดรั้บสมญานามวา่ " พิพิธภณัฑท่ี์ไร้ก าแพง "   
 
 
 
 
 

เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู เป็นสถานท่ีท่ีควรแก่การไปเยี่ยมชมอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเต็มไปดว้ยโบราณวตัถุ
ต่าง ๆ จากอาณาจกัรชิลลา ไม่วา่จะเป็นมงกุฎทองค าท่ีงด งาม เคร่ืองป้ันดินเผา รูปป้ันท าจากหินและโบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวกบัศาสนาพทุธ นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีเก็บรักษาระฆงัแห่งพระเจา้ซงดกมหาราชผูย้ิ่งใหญ่ หรือท่ีเรียกวา่ "ระฆงัเอมิล
เล่" นบัเป็นระฆงัท่ีใหญ่และมีเสียงดงักงัวาลมากท่ีสุดใบหน่ึงในเอเชีย ระฆงัน้ีท าจากทองสมัฤทธ์ิหนกั 19 ตนั และมีความสูง 
11 ฟตุ นาที    

เท่ียง ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทคัคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีแห่งเมืองชุนชอน 

บ่าย สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก ขี้นเขาโทฮัมซานเพ่ือนมัสการ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิ " ซอกคูรัม กอตโต้ " ท่ีแกะสลกัข้ึนจากหินแกรนิตขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยูใ่นถ ้า ณ ยอด
เขาโทฮมัซาน ใชเ้วลาแกะสลกักวา่ 23 ปี   โดยมีรูปหินพระในแบบต่าง ๆ แกะสลกับนฝาผนงักวา่ 38 องค ์ลอ้มรอบซอกคูรัม
กอตโต ้เช่ือกนัวา่คอยปกป้องคุม้ครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวต่างชาติ  ด่ืมน ้ าแร่เยน็ช่ืนใจ 

สัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลก ท่ีถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก  เดินทางสู่ทิศตะวันตกของเขาโทฮัน
ซาน ที่ตั้งของ “ วัดพุลคุกซา “ วัดใหญ่เก่าแก่และมีช่ือเสียงที่สุดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีใน
ปัจจุบัน สะทอ้นถึงจิตวิญญาณของงานศิลปะในอาณาจกัรชิลล่า และถือวา่เป็นสุดยอดของงานศิลปวฒันธรรมทางศาสนา
พทุธเกาหลี ภายในวดัท่านจะพบสะพานหินท่ีสร้างตรงไปยงัโบสกลาง เจดียช์ั้นยอดสองลกัษณะ  พระพทุธรูปแกะสลกัปราง
ต่าง ๆ ถือแบบงานแกะสลกัท่ีสะทอ้นถึงความฉลาดของผูค้น 

บ่าย ผ่านชมด้านนอกของสุสานหลวงอาณาจักรชิลลา ประกอบดว้ยสุสาน 23 แห่งจากทั้งหมด 200 แห่งท่ีพบในเคียงจู ไดมี้
การขดุคน้สุสานชนมา ชอง (สุสานมา้สวรรค)์ ใน ค.ศ.1974 และพบทรัพยส์มบติัมีค่าถึง 10,000 ช้ิน หน่ึงในของมีค่าเหล่านั้น
คือ มงกฎุทองและเขม็ขดัซ่ึงปัจจุบนัอยูใ่น พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเมืองเคียงจู บริเวณรอบๆ สุสานท่ีสงบร่มร่ืนยงัเหมาะกบัการ
เดินเล่นพกัผอ่นหยอ่นใจอีกดว้ย (หากเวลาเพียงพอและสถานท่ียงัเปิดให้บริการ รถจะแวะให้ท่านท่ีต้องการเข้าชมได้ซ้ือบัตร
เข้าชมด้านในประมาณ 40 นาที ส าหรับท่านท่ีไม่ต้องการเข้าชม สามารถเดินเล่นส ารวจชีวิตของชาวหมู่บ้านเคียงจู ซ้ือขนม
เคียงจูของกินทานเล่น) 
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และน่ังรถผ่านชมหอดูดาว ชมซงแด  จดัเป็นหอคอยท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและยงัปรากฎใหเ้ห็นจนทุกวนัน้ี มีลกัษณะเป็น
รูปขวด สร้างดว้ยหินในศตวรรษท่ี 7 และเป็นท่ีช่ืนชมของนกัโบราณคดีทัว่โลก เช่ือกนัวา่ทางเขา้หอคอยคือหนา้ต่างทรง
ส่ีเหล่ียม ซ่ึงหนัไปทางใตต้รงกลาง หอคอยและตอ้งใชบ้นัไดพาด 

ค ่า  เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด คลา้ยการตม้รวมมิตรสุก้ีหมอ้ไฟ  ประกอบไปดว้ยเน้ือหมูช้ินหรือสไลด ์ผกั เห็ด และวุน้เสน้ 
หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผูเ้ลือกและจดัห้องพกั 3 คืน @ เมืองแดกู หรือ เคียงจู  @พูซาน หรือ 
เมืองอ่ืนๆในจงัหวดัเคียงซมันมัโดหรือเคียงซงับุกโด) ระดบั 3 ดาวเกาหลี  

 

DAY วนัทีส่าม   เมืองแดกู  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

3  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เที่ยวเมืองแฟช่ันแดกู  นครบาลท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัสามของเกาหลี เมืองแห่งสาวงาม แอปเป้ิลดงั ส่ิงทอแฟชัน่ ผงั
เมืองเจ๋ง และเป็นเมืองท่ีมีการจดัการแข่งขนัฟตุบอลโลก ในปี ค.ศ.2002   

 
 
 
 
 

ออกนอกเมืองแดกู ไปน่ังเคเบิล้คาร์ที่มีความยาว 1.2 กโิลเมตร ขึน้ไปสู่จุดชมววิของภูเขาพลักงซาน ภูเขาพลักง
ซานสถานท่ีมีช่ือเสียงของเมืองแดกูและเป็นเทือกเขาท่ีมียอดเขาอยูห่ลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็นธรรมชาติท่ีหาดูไดย้าก 
มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเช่ือของคนเกาหลี เช่ือวา่ภูเขาพลักงซานเป็นภูเขาศกัด์ิสิทธ์ิเพราะภูเขามีลกัษณะคลา้ยกบั
รูปร่างของพระพุทธรูปสามองค ์ภูเขาลูกน้ีเกิดจากการก่อตวัของหินแกรนิตท่ีสวยงามผสมผสานกนัไดอ้ยา่งลงตวักบัหินและ
ป่าไมท่ี้หนาแน่น จึงเป็นสถานท่ีท่ีน่าสนใจส าหรับนักท่องเท่ียวตลอดทั้ งปีและจะสวยงามท่ีสุดในช่วงฤดูใบไมเ้ปล่ียนสี 

(ฟรี ! บัตรกระเช้าเคเบิลคาร์ขึน้จุดชมววิ หำกปิดใหบ้ริกำร งดคืนเงินค่ำบตัร)  
นัง่รถไปอีกไม่ไกล ทางใตข้องภูเขาพลักงซาน จะเป็นท่ีตั้งของวดัเก่าแก่  วดัดองฮวาซา (Donghwasa Temple) เดิมช่ือ
วดัยูกาซา  (Yugasa) สร้างข้ึนในปี ค.ศ.493 ในสมยักษตัริยโ์ซจิ (King Soji) องค์ท่ี 21 แห่งอาณาจกัรชิลลา อายกุว่า 900 ปี  
เม่ือเราเดินผา่นประตูเคารพทา้วจตุโลกบาลประดิษฐานทั้ง 4  จะสะดุดตากบัอาคารเทศนาธรรม Seolbeopjeon หลงัใหญ่ เม่ือ
เดินทางต่อไปเพ่ือข้ึนบันไดหินอ่อนมังกรสู่อาคารหลัก Daeungjeon สถานท่ีประดิษฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า 
Seokgamonibul องค์พระ  Amitabul และ องค์พระ Yaksayeoraebul  บานประตูทุกบานตกแต่งด้วยดอกบัวบาน  ดอก  
เบญจมาศ และดอก Geumgangjeo  จุดความเช่ือ อยูต่รงท่ีบนัไดหิน ท่ีมีไข่นกฟีนิกซ์ 3 ลูก ท่ีวา่ ค  าอธิษฐานจะเป็นจริง ถา้ได้



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   PREMIUM BUSAN NOV17-KE-W23 

แตะไข่ครบทั้ง 3 ใบ  แนะน าให้เดินขา้มสะพาน Haetalgyo เพื่อท่ีเราจะไดข้อพรกบัองคพ์ระใหญ่ YaksaYeoraeDaebul สูง
กวา่ 17 เมตร เป็นองค์พระพุทธรูปท่ีสร้างตามความเช่ือในเร่ืองการช่วยรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ   ลอ้มรอบไปดว้ยพระเจดียหิ์น 
โคมไฟหิน รูปป้ันสิงโต องคพ์ระพทุธรูปหินสวยงามมาก เป็นผลงานประติมากรรมหินระดบัโลกเลยทีเดียว เป็นอีกหน่ึงวดั
ใหญ่ในเกาหลี ท่ีมีบริเวณกวา้งขวางมาก มีจุดเดินชมท่ีหลากหลายมา ซ่ึงไม่สามารถเดินทั้งหมดครบใน 7 วนั  

เท่ียง เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ หรือ 

 เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

บ่ำย น่ังรถชมเมืองแดกู เมืองแห่งน้ียงัเต็มไปดว้ยความร่มร่ืนของตน้ไม ้ผ่านชมสถานท่ีราชการ ผ่านสวนสาธารณะโดโยใจ
กลางเมือง ผ่านศูนยว์ฒันธรรม  ผ่านมหาวิทยาลยัแห่งชาติแดกู ผ่านเทศบาลเมืองแดกู เดินสายส าคัญ เส้นถนน 3.1 กับ
บันได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอกของโบสถ์
โปรแตสแตนต์ แห่งแรกในแดกู   เกิดขึ้นจาก
ขบวนการอิสรภาพ 3.1 ทัว่ประเทศ ในเดือนมีนาคม 
ปีค.ศ. 1919  โดยถนนบนัไดน้ีถูกใชเ้ป็นทางเดินผา่น 
และ ไม่ไกลกนั มีจุดหลบซ่อนตวันักเรียนจากต ารวจ

ญ่ีปุ่น หากเราเดินผ่านถนนเส้นนี้ลงไป จะพบกับ โบสถ์คริสตจักรคาทอลกิเคซาน Gyesan    แวะช้อปป้ิงย่าน
บริเวณดงซองโนะตั้งใจกลางเมืองแดกู หรือ เมียงดองแห่งแดกู (ใหญ่โตกว่าถานเมียงดองประมาณ 5 เท่า)  
จุดเช่ือมสถานท่ีส าคญัและเช่ือมผูค้นให้มารวมตวักนั  ตลอดความยาวกวา่ 1 กิโลเมตร จะพบร้านอาหาร ร้านคาเฟ่  ร้านขาย
สินคา้เส้ือผา้แฟชัน่ท่ีเตม็ไปดว้ยชีวติชีวาและมีสีสนั อยากให้ท่านสังเกตุวา่  ถนนทางเดินนั้นกวา้งขวาง เดินสบายกวา่ในโซล 
ทางฟุตบาทก็เรียบเสมอกนั  ร้านคา้แบรนด์จะมีขนาดใหญ่โต  แต่ละร้านไม่มีกนัสาดยื่นออกมา  แข่งกนัแต่งร้านไดส้วยงาม  

ท่ีส าคญัระวงัหลง ! ถนนคิมควางซอก  เป็นถนนท่ีไดรั้บแรงบนัดาลใจ คิม ควางซอก นกัร้องท่ีไดรั้บความนิยมมากท่ีสุดใน
ประเทศเกาหลี 

ค ่า เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ หรือ 

 เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   
หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 

  

DAY วนัทีส่ี่   เมืองพูซาน  เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 

4  x x x 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เมืองพูซานเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองหนา้ด่านในการติดต่อการคา้ขายทั้งในอดีตและปัจจุบนั 
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สะพานแขวนควงัอนั หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีท่ีทอดขา้มทะเล ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งใจกลางเมืองสู่
ชายหาดและศูนยป์ระชุม มีความยาวกวา่ 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยงัเป็นสะพานขา้ม
ทะเลท่ียาวท่ีสุดของประเทศเกาหลี ไดรั้บการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน  ใชเ้วลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003  จึงสร้าง
เสร็จสมบูรณ์ ใชง้บประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ลา้นวอน สะพานควางอนัเป็นสัญลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของเมืองปูซาน 
ทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งน้ี ยงัเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช  เกาะช่ือดงั Oryukdo Island  ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด 
Gwangalli Beach เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค ่าคืนสะพานแห่งน้ี สว่างสไวไปด้วยไฟ ท่ี
แสนอบอุ่นและโรแมนติก   
ชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ด้านนอก) ไปเท่ียวชายหาด 
Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเร่ิมบริเวณแห่งน้ี มีช่ือเสียงว่าเป็นแหล่ง ท่ีตั้งของน ้ าพุร้อน และต่อมากลายเป็นแหล่ง
พกัผ่อนท่ีไดรั้บความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุยาว จะหนาแน่นไปดว้ยผูค้น และถึงแมว้า่ในช่วงท่ี
อากาศหนาวเยน็ ผูค้นก็ยงัคงนิยมเดินเล่นและเล่นวา่วท่ามกลางอากาศท่ีสดช่ืนของชายฝ่ัง ลกัษณะของชายหาดเป็นหาดโคง้
เวา้ยาว 2 ก.ม.  และน ้ าไม่ลึกมากช่ือ Haseundae ได้มาจากนามปากกา Hae-un ของนาย  Choi-Choi Won นักการเมืองของ
เกาหลีท่ีหลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะน้ี และ ชมความงามของรูปป้ันเมอร์เมด และ อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ 
APEC ท่ีใชใ้นการประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปก ปี 2005  
 
 
 
 
 
 

วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกุงซา " ก่อตั้งข้ึนในปี 1376 โดยสร้างอยูบ่นโขดหินริมทะเล มองเห็นน ้ าทะเลสีฟ้า
ใสของทะเลใต ้มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน ลมพดัสบายกายและใจ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามราวกบัภาพวาดท่ีแต่งแตม้โดย
จิตรกรฝีมือเอก ช่ือของวดัหมายถึงพระราชวงัของมงักรกษตัริยซ่ึ์งความเป็นมาของวดัแห่งน้ีก็ดูลึกลบัน่าพิศวงดัง่ช่ือท่ีตั้งไว ้
ในบริเวณวดัมีเจดียอ์งคใ์หญ่ซ่ึงมีผูค้นแวะเวยีนไปสกัการะบูชาไม่ขาดสาย ท าบุญขอพรกบัรูปป้ัน 12 นกัษตัร ผ่านซุม้ประตู
มงักรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เขา้ไปก็จะพบกบัทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้นไปยงัจุดชมวิวท่ีอยู่ด้านบนเพ่ือด่ืมด ่ากับวิว
ทิวทศัน์ท่ีสวยงามจนลืมความเหน่ือยเม่ือยลา้ ภาพของวดักบัแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแลว้แต่จินตนาการของผูม้องและ
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เกลียวน ้ าวนท่ีหมุนวนอยูเ่บ้ืองล่างท าให้เกิดเป็นภาพท่ีสวยงามน่าประทบัใจ ยงัมีวหิารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั 
เป็นสัญลกัษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข  ความงดงามขององคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีวดัแฮดง ยงกุงซา 
และภายในวดัก็มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ไดก้ราบไหวข้อพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร ่ ารวย ขอโชค ขอลาภ 
ขอสุขภาพ ขอ..... 

เท่ียง พาท่านลิม้ลองหม้อไฟซีฟู้ดทะเล  เป็นอาหารชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ/หม้อไฟ 
บ่าย Oryukdo Sunrise Park ชมควำมงำมของทิวทศันท์อ้งทะเล ซ่ึงมีทำงเดินเป็น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ท่ีมีลกัษณะ

เหมือนกีบมำ้ พ้ืนเป็นกระจกสำมำรถมองเห็นดำ้นล่ำงได ้ มีควำมหนำถึง 55.49 มิลลิเมตร ท ำใหโ้ครงสร้ำงปลอดภยั สร้ำง
ข้ึนมำภำยใตรู้ปแบบ “ เดินไปทัว่ทอ้งฟ้ำ ” Oryukdo Sunrise Park ถูกสร้ำงข้ึน เม่ือวนัท่ี 12 กนัยำยน 2012 ซ่ึงถือเป็นจุดแบ่ง
ระหวำ่งทะเลตะวนัออกและภำคใต ้

เยีย่มศูนย์โสมเกาหล ี ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมี
การผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูก
วา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบ
และเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบ ารุงหัวใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทาง
เพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง 

ศูนย์ฮ๊อกเก็ตนามู เพื่อนท่ีดีในการด าเนินชีวิต ! “ ฮ๊อกเก็ตนามู ” ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจาก
มลภาวะและระดบัสูงเหนือน ้ าทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพนัธ์ุฮอ๊กเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมน ามารับประทานเพ่ือช่วย
ดูแลตบัใหส้ะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจากการด่ืมแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา       

ศูนย์เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  ให้ท่านเลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้
ความส าคญักบัเร่ืองผิวหน้าค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะในกลุ่มบ ารุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care และเคร่ืองส าอางผสมสมุนไพร @
ศูนยเ์วชส าอางเคร่ืองส าอาง   

ตลาดปลาชากาลชิ สมัผสัชีวติและอาชีพพ้ืนเมืองของชาวพซูานดั้งเดิม ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัตั้งแต่สมยัสงครามเกาหลี 1950 เป็นตน้
มา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวนัจะมีของสดของ
ทะเลมากมายน ามาประมูลกนัในยามเชา้มืด และช่วงสายยงัสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีค่อนขา้งถูก   

ค ่า บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ไม่ซ ้าใคร !!!  รวมความสนุกของเมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหล ี กับหลากหลายสไตล์
ของเน้ือหมู เน้ือววั (บางร้านอาจมีบริการเน้ือไก่ และปลาหมึก และเน้ือสัตวป์ระเภทต่างๆ)  ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนั แบบ
สนัคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มีการหมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย (บางร้าน
อาจมีกบัขา้วเกาหลีบริการ) และเคร่ืองเคียงต่างๆ ใหล้ิ้มลอง   

 หลงัจบรายการท่องเท่ียว ค ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ท่ีพกั 
 

DAY วนัที่ห้า  เมืองพูซาน  - สนามบินนานาชาติคิมเฮ  – กรุงเทพฯ เชำ้ กลำงวนั เยน็หรือค ่ำ 
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5  x - - 

เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
 ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง Red Pine  พาท่านเดินทางสู่ ศูนยน์ ้ ามนัสนเข็มแดง Red Pine  ซ่ึงผลิตจากใบสนเข็มแดงใน

ประเทศเกาหลี เป็นงานนวตักรรมวิจัยช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลี เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเส้นเลือด คลอ
เรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล 
ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าใหทุ้กท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือ
คนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวจิยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง 

ดิวตี้ฟรี (ปัจจุบนัเป็นท่ีนิยมมาก เพราะ ดิวตร้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัแข่งขนักนั)  เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้าง
ปลอดภาษีล๊อตเตห้รือชินเซเก  ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือสินคา้แบรนด์เนมน าเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้ง
สินคา้แบรนดเ์กาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น  นิยมมาเลือกซ้ือหากนัมากมาย   
 
 
 
 

พาเทีย่วสวนสาธารณะยองดูซาน ช่ือ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลกัษณะรูปร่างของภูเขาท่ีเหมือนกบัหัวมงักร 

ซ่ึงหันหน้าเขา้สู่ฝ่ังทะเล เพ่ือป้องกันและก าจัดศัตรูท่ีมาจากทะเล  เป็นที่ตั้ งของหอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของ
ประเทศเกาหลีใตถึ้ง 118 ม. เหนือระดบัน ้ าทะเล (บตัรข้ึนลิฟท์สู่จุดชมววิ 360 องศำของหอคอย ไม่ไดร้วมไวใ้นค่ำทวัร์ ท่ำน

สำมำรถฝำกหัวหนำ้ทวัร์ซ้ือได)้ ให้ท่านได ้ถ่ายรูปเป็นที่ระลกึกบันักรบผู้ยิ่งใหญ่ - นายพล ยี ชุน ชิน วรีบุรุษของคน
เกาหลีในสมยัศตวรรษท่ี 16 ในช่วงท่ีญ่ีปุ่นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะดว้ยการใชเ้รือรบพิเศษท่ีเรียกวา่ โคบุกซอน หรือ
เรือเต่า สญัลกัษณ์ของการมีอายยุนืยาว  หอระฆงั นาฬิกาดอกไม ้เป็นตน้ 

เท่ียง อสิระอาหารที่ย่านนัมโพดอง เพ่ือให้ได้เวลาในการเดินและชมย่านนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน มีขนมดัง 
Hotteok ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ (Busan International Film Festival)  ท่ีน่ีเปรียบเสมือนยา่นเมียงดองท่ีกรุงโซล 
เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ในใจกลางเมืองปูซาน ยงัเป็นท่ีตั้งสถานท่ีตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ ยงัเป็น
สถานท่ีดาราฮอลีวูด้เกาหลีท่ีได้รับรางวลัในแต่ละปีได้ประทับรอยมือไวเ้ป็นท่ีระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้ งอยู่
โดยทัว่ไป เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวควรค่าแก่การมาเยีย่มชม   

บ่าย  หมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน (นกัท่องเท่ียวต่ำงชำติบอกวำ่ “ ซำโตริน่ี  “ หรือ “ มำซูปิซู  “  ไปพิสูจน์กนั) 
หมู่บ้านวฒันธรรมกัมชอน ตั้งอยู่บนเนินเขา สถานท่ีท าให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับ
บรรยากาศสีสนัสดใสของแต่ละบา้นท่ีเกิดจากการร่วมมือของชาวบา้นทอ้งถ่ินและความคิดสร้างสรรคข์องนกัศิลปะเกาหลีท่ี
ร่วมกนัปรับแต่งหมู่บา้นจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการท่ีเกิดจากเจา้เมืองพซูาน (แต่เดิมนั้นเป็นถ่ินฐานของผูค้น
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ท่ีอพยพข้ึนมาคร้ังสงครามเกาหลีซ่ึงภายหลงัสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเส่ือมโทรมในอดีต) อีกทั้งยงัมีจุดชมวิวท่ีเห็นน ้ า
ทะเลกวา้งไกลสุดตา  (ตอ้งเดินกนัหน่อยนะ) 

ย่านซอเมียน หน่ึงเเลนด์มาร์คของหนุ่มสาวชาวปูซาน คลา้ยเมียงดองผสมยา่นฮงแดกรุงโซล  อีกหน่ึงสถานท่ีส าหรับขาช้
อป และผูส้นใจเร่ืองความสวยความงาม อีกทั้งยงัเตม็ไปดว้ยร้านอาหาร เหมาะเป็นแหล่งเท่ียวทั้งกลางวนัหรือกลางคืน 

 

เยน็ ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ บางสายการบินอาจมชุีดกล่องสแนค็บลอ็กให้ผู้โดยสารบนเคร่ืองบิน 
และยงัมบีริการ Air Cafe จ าหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว ท่ีชาวเกาหลนิียมกัน 

ค ่า เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 
เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก
เป็นการช าระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ี
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 

เมนูอาหารทัวร์ส าหรับคณะ (ภาพอาหารท่ีแสดงใชเ้พื่อประกอบความเขา้ใจ) 
เมนูหม้อไฟชาบูเห็ด อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแต่สมัยมองโกเลยีบุกคาบสมุทร
เกาหลี คล้ายสุกีห้ม้อไฟ   โดยน าเน้ือหมูสไลด์ ตม้รวมมิตรกบัผกัตามฤดู เห็ดเกาหลี วุน้เส้นหรือเส้น
ก๋วยเต๋ียว  ใบบีซูหอม ในหมอ้ไฟ  เสริฟพร้อมน ้ าจ้ิม ขา้วสวย และ เคร่ืองเคียงต่างๆ   

 
ลิม้ลองเมนูดังตามละคร Winter Love Song “ ทัคคาลบี “  หรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลีอาหาร
เล่ืองช่ือของเมืองชุนชอนหรือไก่บาร์บีคิวผดัซอสเกาหลี  น าไก่บาร์บีคิว ตกหรือขา้วเหนียวป้ัน มนัหวาน 
ผกัต่าง ๆ ลงผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกะทะแบน วิธีการทานแบบเม่ียงค าไทยโดยห่อกบัผดักาด
เขียวเกาหลี เม่ือทานไประยะหน่ึง จะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี เพ่ือให้เกิดอาหาร
ชนิดใหม่ค่ือทคัคาลบีโปคึมหรือขา้วผดัทคัคาลบีท่ีทั้งหอมและน่าทาน เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง เช่น โอเดง้
ปรุงรส กิมจิ และน ้ าซุปประจ าวนั   

 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยน าเน้ือหมู
สไลด์หมกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่าง ๆ เม่ือน ามาปรุงจะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน น ามาผดัยา่ง
ขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหล ่าและเสน้จนัทน์ โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบน ้ าขน้ 
เพ่ือเป็นน ้ าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวยร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจ าวนัคู่โตะ๊  
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เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั 
ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศโ์ซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้ว
เหนียว รากโสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อม
เคร่ืองเคียงคู่โตะ๊  
เมนูหม้อไฟซีฟู้ดทะเล เป็นอาหารชุดส าหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ/หมอ้ไฟ  น าซ้ีฟู้ดในทอ้งทะเล เช่น กุง้ หอย 
ปลาหมึก ตกแต่งมาในหมอ้ พร้อมตน้กระเทียม ผกั เห็ด และโอเดง้  เป็นตน้ จดัเรียงสวยงามในหมอ้ไฟ
พร้อมน ้ าซุปกลมกล่อมสูตรพิเศษของทางร้าน ดูน่าตาชวนหิว  มีบริการเคร่ืองเคียง น ้ าจ้ิมซีอ๊ิวเกาหลี พริก
สดหรือพริกป่นแดง พร้อมทั้งเสน้ก๋วยเต๋ียวลงไปตม้ เพ่ือรับประทานเป็นก๋วยเต๋ียวซ้ีฟู้ด  
บุฟเฟ่ต์อร่อยล า้ไม่ซ ้าใคร !!!  รวมความสนุกของเมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างคาลบีสไตล์เกาหลี  กับ
หลากหลายสไตล์ของเน้ือหมู เน้ือววั (บางร้านอาจมีบริการเน้ือไก่ และปลาหมึก และเน้ือสตัวป์ระเภท
ต่างๆ)  ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนั แบบสันคอ แบบสามชั้น แบบหมกัเผด็ แบบหมกัหวาน  แบบสดไม่มีการ
หมกั แบบเบอร์เกอร์ เป็นตน้ มีบริการขา้วสวย (บางร้านอาจมีกบัขา้วเกาหลีบริการ) และเคร่ืองเคียงต่างๆ 
ใหล้ิ้มลอง   

 

 

 

 

 

 

Price & Conditions Busan Gyeongju Daegu เกาหล ี5 วนั จัดเต็มกันยาถึงพฤศจิกา17 

10-14 ท่ำนเดินทำง/ไม่มีหวัหนำ้ทวัร์ | 15 ท่ำนข้ึนไป/มีหวัหนำ้ทวัร์ 

ราคานีเ้ป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่าน้ัน (นักท่องเทีย่วต่างประเทศ โปรดเช็ค)  

จ ำนวนวนั รำคำเร่ิม (บำท) เดินทำง สำยกำรบิน กรุ๊ปคณะ ปกติ 

   5 วนั 25,900 กนัยาถึงพฤศจิกา17 Premium Airlines 15-25 ท่ำนต่อคณะ 
 

 เดินทำงขั้นต ่ำปกติ  20  ท่ำนผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จ ำกดั จองและจ่ำยก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อำจตอ้งเพ่ิมค่ำตัว๋)  
 หำกต ่ำกว่ำก ำหนด อำจจะไม่มีหวัหนำ้ทวัรและอำจตอ้งมีกำรเปล่ียนแปลงรำคำ  หำกผูเ้ดินทำงทุกท่ำนยินดีท่ีจะช ำระค่ำบริกำรเพ่ิม

เพ่ือใหค้ณะเดินทำงได ้ทำงเรำยินดีท่ีจะประสำนงำนในกำรเดินทำงตำมควำมประสงค์ 
 สงวนสิทธ์ิในกำรปรับเปล่ียนรำคำเพ่ิม หำกมีกำรปรับข้ึนของภำษีน ้ำมนัหรือภำษีใดๆ จำกสำยกำรบิน คิดอตัรำ ณ วนัท่ี  28/06/17 
 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตำรำงบินสำยกำรบิน รำคำ และ รำยกำร เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบ

ล่วงหนำ้ 
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ในกรณีทีไม่ใชต้ัว๋กรุป๊แตต่อ้งการจอยทวัร ์คิดทา่นละ 9,900 บาท 

เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือหอ้งครอบครวั 

ทำรก หมำยถึง ผูโ้ดยสำรท่ีมีอำยตุ  ่ำกวำ่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทำงไปและวนัเดินทำงกลบั กรุณำติดตอ่เพ่ือขอรำคำพิเศษ 
เด็กทำรกสำมำรถเดินทำงโดยนัง่บนหนำ้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญำตใหเ้ด็กทำรกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่ำนั้น และหำ้มมิใหน้ ำรถเขน็เด็ก หรือ
ท่ีนัง่ส ำหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ ำนวนเด็กทำรกต่อเท่ียวบินถูกจ ำกดัไวเ้พ่ือควำมปลอดภยั และสำยกำรบินสำมำรถปฏิเสธกำรน ำเด็กทำรก
เดินทำงไปกบัท่ำน  ส่วนผูจ้ดั เรำค ำนึงถึงควำมปลอดภยัและเพ่ือสร้ำงควำมสุขแก่คณะผูเ้ดินทำง 
ผูทุ้พลภำพ/มีปัญหำดำ้นสุขภำพหรืออยูใ่นภำวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร  เพรำะอำจไม่
อนุญำตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตำ่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ำยำ เขม็ฉีดยำ เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหำยใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทำงสำยกำรบินและผูใ้หบ้ริกำร   โดยทัว่ไป 
-อำยคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดำห์ : ตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผิดชอบของสำยกำรบิน เม่ือท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำม
ยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ตอ่สำยกำรบิน 
-อำยคุรรภใ์นช่วงสปัดำห์ท่ี 28 สปัดำห์ ถึง 34 สปัดำห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดำห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ำกบัวนัท่ีไม่เกินสำมสิบ (30) วนันบั
จำกเท่ียวบินขำออกท่ีก ำหนดหรือเท่ียวบินขำเขำ้ท่ีก ำหนด  และตอ้งลงนำมยนิยอมในเอกสำรจ ำกดัขอบเขตควำมรับผดิชอบของสำยกำรบิน  เม่ือ
ท ำกำรเช็คอินเพ่ือแสดงควำมยนิยอมไม่ท ำกำรเรียกร้องใดๆ ต่อสำยกำรบิน 
-อำยคุรรภต์ั้งแต่สปัดำห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สำยกำรบินปฏิเสธกำรใหบ้ริกำร 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวนโ์หลดหนา้เว็บเพื่อดูการเตรียมตวัเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทำงประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีำก่อนออกเดินทำง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทำงมีอำยมุำกกวำ่ 6 เดือน ณ วนัเดินทำง (ตอ้งมีหนำ้วำ่งส ำหรับประทบัตรำอยำ่งนอ้ย 2 หนำ้เต็ม) เพื่อยืน่ ณ ด่ำนตรวจคน
เขำ้เมือง   เน่ืองจำกเคำเตอร์สำยกำรบินหรือด่ำนตรวจคนเขำ้เมืองอำจปฏิเสธกำรเดินทำงของท่ำน 
3. ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ตต่ำงดำ้ว  กรุณำเตรียมเอกสำรคือ  (1) พำสปอร์ต (2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว (3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส ำเนำทะเบียน
บำ้น(ถำ้มี) (5)รูปถ่ำยสี 2 น้ิวท่ำนละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำให้ท่ำน โดยท่ำนจ่ำยค่ำบริกำรต่ำงหำก (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำวผู้ เป็นเจ้ำของหนังสือเดินทำง

จะต้องท ำเร่ืองแจ้ง เข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวซ่ีำ) สิทธ์ิกำรออกวซ่ีำขึน้อยู่กับสถำนทูตเท่ำน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่ำเสียหำยจำกควำมผิดพลำดในกำรสะกดช่ือ นำมสกุล ค ำน ำหนำ้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทำง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น
กำรจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนำ้ส ำเนำหนงัสือเดินทำง (พร้อมทั้งหนำ้เปล่ียนช่ือนำมสกลุ ถำ้มี) ใหก้บัทำงผูจ้ดั 

 

 

Departure  กนัยายน 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 
เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั ราคา/ท่าน ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 
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(บาท) 

วนัเสาร์ 02 กนัยายน 17 06 กนัยายน 17 25,900 6,900  

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

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

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

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

Departure  ตุลาคม 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

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

วนัพธุ 11 ตุลาคม 17 15 ตุลาคม 17 27,900 6,900 วนัหยดุ 

วนัพฤหสับดี 12 ตุลาคม 17 16 ตุลาคม 17 27,900 6,900 วนัหยดุ 

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

วนัพฤหสับดี 19 ตุลาคม 17 23 ตุลาคม 17 28,900 6,900 วนัหยดุ 

วนัศุกร์ 20 ตุลาคม 17 24 ตุลาคม 17 28,900 6,900 วนัหยดุ 

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

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

Departure  พฤศจกิายน 2017 (ท่ีน่ังจ ำกัดในแต่ละวนั จองและจ่ำยก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อำจต้องเพ่ิมค่ำตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

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

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

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

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

อตัรา ตำมรำยกำร:  ค่ำตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – พูซำน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตำมวนัเวลำท่ีระบุในตั๋ว



 
 
 
 
 
 
 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสูจน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์
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ค่าบริการ
รวม   

เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่ำน) + อำหำรเชำ้ กลำงวนั และเยน็หรือค ่ำ + บตัรเขำ้ชมสถำนท่ี + รถน ำเท่ียวตำม
รำยกำร + สำยกำรบินจ ำกดัน ้ ำหนกัเพียงท่ำนละ 15 กก.  (ข้ึนอยูก่บันโยบำยสำยกำรบิน ไม่เกินจ ำนวน 1-2 ช้ิน) และถือข้ึนเคร่ือง
ไดอี้กท่ำนละ 1 ช้ิน 7 กก. (บำงสำยกำรบินไดถึ้ง 10กก.) (ตำมขนำดท่ีก ำหนดของสำยกำรบิน ไม่รวมกระเป๋ำสะพำย) +  ประกนั
อุบติัเหตุตำมกรมธรรม์ (ขั้นต ำ่วงเงินประกัน 1 ล้ำนบำท ค่ำรักษำพยำบำล 5 แสนบำท 1-15 ปี หรือ อำย ุ75-85 ควำมคุ้มครอง
เหลือ 50% อำยตุ  ำ่กว่ำ 1 ปี หรือ อำยเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจ ำตัวหรือกำรถกูฆำตกรรมหรือถกูท ำร้ำยร่ำงกำย) 
ตัว๋เครือ่งบินและค่าทวัรท่ี์ช าระแลว้   

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สำมำรถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทำงไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่ำบตัรโดยสำร 

และหำกยกเลิกกำรเดินทำง  ไม่มีระบบ คืนเงินบำงส่วน    หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหล ีจากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมท่ีพกัท่ีระบใุนรายการทวัร  ์อำจมีกำรเปล่ียนแปลง เน่ืองจำกเป็นทวัร์รำคำพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลำง
เมือง) ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้รำบก่อนกำรเดินทำงอยำ่งนอ้ยประมำณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมำยเตรียมตวักำรเดินทำง 
รปูแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  และอำจมีสไตลก์ำรตกแต่งทุกหอ้งไม่เหมือนกนั ห้องพกัเด่ียว (Single) ห้องคู่ 
(Twin/Double) และห้องพกัแบบ  3 ท่ำน  (Family Room) ทัว่ไป เตียงใหญ่ 1 + เตียงเด่ียว 1) ห้องพกัอำจจะไม่ติดกนั บำงเมือง
ห้องจะเป็นแบบพ้ืนเมือง (Ondol)  บำงเมือง ห้องมีขนำดกะทดัรัด ไม่มีอ่ำงอำบน ้ ำ บำงเมือง ห้องกวำ้ง มีส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก
ครบ   ช่วงกำรจดังำนประชุมนำนำชำติ (Trade Fair, Convention) เป็นผลให้รำคำโรงแรมสูงข้ึนมำกและห้องพกัในเมืองเต็ม  ผู ้
จดัขอสงวนสิทธิในกำรจดัท่ีพกันอกเมืองตำมควำมเหมำะสม 
เมนอูาหารทวัร ์จะบริกำรเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตำมรำยกำร ส ำหรับท่ำนท่ีมีขอ้จ ำกดัทำงดำ้นอำหำรหรือศำสนำ ท่ำนอำจ
ตอ้งช ำระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอำหำรส่วนตวัไป เมนูอำหำรอำจมีกำรเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม ข้ึนอยูก่บัสถำนกำรณ์   
เช่น เวลำออกหรือเวลำถึงของเท่ียวบินแต่ละสำยกำรบิน  กำรจำรจรบนทอ้งถนน  วนัเวลำเปิดปิดของร้ำนอำหำร  หรือดว้ยสำเหตุ
ต่ำงๆ    ขอสงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   
ในกรณีท่ีเกิดเหตใุดๆ จนท าให้คณะทัวรไ์ม่สามารถออกเดินทางได้    เช่น มีลูกคำ้กลุ่มใหญ่ยกเลิกกำรเดินทำง
กะทนัหัน ทำงสำยกำรบินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตุผลของสำยกำรบิน ฯลฯ ทำงผูจ้ดัจะพยำยำมหำโปรแกรมอ่ืนในรำคำและช่วงเวลำ
ใกลเ้คียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้ำตระหนักดีว่ำเหตุกำรณ์ดังกล่ำวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเช่ือมั่นว่ำผูจ้ ัดได้พยำยำมอย่ำงสุด
ควำมสำมำรถ  โดยลูกคำ้จะไม่ยกเหตุขอ้น้ีมำเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หำกลูกคำ้ประสงครั์บเงินคืน ทำงผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน  
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ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวัอำทิ อำหำรและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสำร มินิบำร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง ค่ำซกัรีด  ค่ำ
สัมภำระท่ีเกินช้ินหรือน ้ ำหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด  ค่ำวีซ่ำพำสปอร์ตต่ำงด้ำวหรือต่ำงชำติ  ค่ำภำษีกำรบริกำร  3%  
ภำษีมูลค่ำเพ่ิม  7%    

จดัเกบ็ 40,000 วอนท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ (ค่าบริการของคนขบัรถ+ไกด+์หวัหนา้ทวัร์) 
 เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดว้ยความเส่ียง  และควำมรับผิดชอบของทำงสำยกำรบินท่ีมีต่อผูโ้ดยสำรนั้นมีจ ำกัด 

ดังนั้ นจึงแนะน ำให้ซ้ือประกันภัยกำรเดินทำงและสุขภำพเพ่ิมเติม ท่ำนสำมำรถเลือกซ้ือควำมคุ้มครองตำมท่ีท่ำนต้องกำร 
โดยเฉพำะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่วยจะมีควำมสำมำรถในกำรจ่ำยค่ำรักษำได ้เน่ืองจำกหำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึนในต่ำงประเทศ เช่น 
ประเทศเกำหลีใต ้จะมีค่ำใชจ่้ำยท่ีสูงมำก 

 
เง่ือนไขใน
การจอง   
 

มัดจ าท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน หรือ ช่วงเทศกาล High Season หรือ

เท่ียวบินเหมาล า  มดัจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยปกติจะตอ้งด าเนินการโอน

เงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และช ำระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทำงอยำ่งนอ้ย 25 
วนัก่อนเดินทำง หรือ 35 วนัล่วงหน้ำในช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนั
แรงงำน วนัฉัตรมงคล  วนัหยดุส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธันวำคม)  หำกไม่ช ำระมัดจ ำตำมก ำหนด ขอ
อนุญำตตัดท่ีน่ังให้ลกูค้ำท่ำนอ่ืนท่ีรออยู่   กำรช ำระไม่ครบ ทำงผูจ้ดัถือวำ่ท่ำนยกเลิกกำรเดินทำงโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนำคำร
ถูกระงบักำรจ่ำยไม่ว่ำด้วยสำเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกกำรจัดหรือยกเลิกกำรเดินทำงและขอสงวนสิทธ์ิในกำรคืนเงินตำม
เง่ือนไขกำรยกเลิก 

การยกเลิก
การจอง   
 

1) กำรยกเลิกกำรจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกกำรจองล่วงหน้ำอย่ำงน้อย  30 วนัท ำกำร ก่อนกำรเดินทำงหรือก่อนหน้ำ
นั้น   โดยจะยึดเงินมดัจ ำ 5,000 บำท  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season (เทศกำลปีใหม่ เทศกำลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษำยน วนัแรงงำน 
วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุส ำคญัทำงศำสนำ ตลอดเดือนตุลำคม ตลอดเดือนธนัวำคม)  จะยดึเงินมดัจ ำ 10,000 บำท      

2)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 29-24 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 10,000  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  12,000 - 18,000 บำท   
3)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 15-23 วนั - เก็บค่ำใชจ่้ำย 80% ของรำคำทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกำล High Season  เก็บค่ำบริกำร 100%   
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4)  ยกเลิกก่อนกำรเดินทำงวนัเดินทำง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่ำบริกำรทั้งหมด 100%   
(รำคำทัวร์เป็นกำรซ้ือขำดแบบมเีง่ือนไขกับทำงสำยกำรบินและทำงผู้จัดทัวร์เส้นทำงเกำหลี จะไม่มกีำรคืนเงินมัดจ ำหรือค่ำบริกำรท้ังหมดไม่
ว่ำกรณีใดใด) โดยเฉพำะช่วงเทศกำล High Season หรือ ฤดูกำลท่องเท่ียวของเกำหลี    
กำรคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสำรกำรจอง จะตอ้งแฟกซ์ อีเมลล ์หรือเดินทำงมำเซ็นเอกสำรกำรขอรับเงินคืนท่ีท ำกำรของผูจ้ดัอย่ำงใด
อย่ำงหน่ึงเพ่ือท ำเร่ืองขอรับเงินค่ำบริกำรคืน โดยแนบหนังสือมอบอ ำนำจพร้อมหลกัฐำนประกอบกำรมอบอ ำนำจ หลกัฐำนกำรช ำระเงิน
ค่ำบริกำรต่ำงๆ  และหนำ้สมุดบญัชีธนำคำรที่ตอ้งกำรใหน้ ำเงินเขำ้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตัว๋เครือ่งบิน 

ในการส ารองท่ีนัง่และการใสช่ื่อในระบบส ารองท่ีนัง่  ผูเ้ดินทำงตอ้งส่งส ำเนำของหนงัสือเดินทำง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรำยละะ
รำยละเอียดท่ีสำยกำรบินตอ้งกำร (ภำษำองักฤษ) เช่น ค ำน ำหนำ้ช่ือ ช่ือและนำมสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพำสปรอต วนัหมดอำย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสำรเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั )  หำกไม่มีกำรส่งขอ้มูลทั้งหมดในพำสปรอตเป็นลำยลกัษณ์อกัษรให้ทำงผูจ้ดั 
และเกิดกำรออกช่ือนำมสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสำรผิดพลำด อำจมีผลให้ผูโ้ดยสำยจะตอ้งรับผิดชอบในค่ำใชจ่้ำยใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สำยกำรบินไม่มีระบบเสียค่ำใชจ่้ำยเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค ำน ำหนำ้ช่ือ / ช่ือ / นำมสกลุ หรือ กำรเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำง 
หากท่านตอ้งซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศ  (เครือ่งบิน รถทวัร,์ รถไฟ) เพ่ือไปและกลบักรงุเทพฯ   กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได้       ทั้ งน้ีเพ่ือป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของ
เท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
ตัว๋สายการบินไม่สามารถระบท่ีุนัง่ ซ้ือแบบใชวิ้ธี RANDOM คือส ุ่มเลือกท่ีโดยระบบสายการบิน   กำรจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสำยกำรบินเป็นผูก้  ำหนด ทำงผูจ้ดัไม่สำมำรถเขำ้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอินตัว๋เดินทางท่ีเคาเตอรส์ายการบิน  เง่ือนไข 

 เคำน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริกำรก่อนเวลำเคร่ืองออกสำม (3) ชั่วโมง เคำน์เตอร์ จะปิดให้บริกำรก่อนเวลำออกเดินทำง  (90) นำที  
ผูโ้ดยสำรจ ำเป็นตอ้งด ำเนินกำรให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วำ่ในกรณีใดๆ  สำยกำรบินสงวนสิทธิในกำรปฏิเสธกำร
เดินทำง โดยไม่มีกำรคืนเงินค่ำ โดยสำรท่ีท่ำนไดช้ ำระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัควำมเป็นตวัท่ำนต่อพนกังำนของสำยกำรบิน 
 ไม่อำจแสดงเอกสำรไดอ้ยำ่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสำรกำรเดินทำงท่ีช ำรุดไม่สมบูรณ์จดัวำ่เป็นเอกสำรท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส ำหรับท่ำนตอ้งมีตรำอนุญำตเดินทำงเขำ้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีำ) ซ่ึงจ ำเป็นต่อกำรเดินทำงไปยงัสถำนท่ีต่ำงๆ   หรือ  เอกสำรกำรเจง้เขำ้

แจง้ออก   หรือ  เอกสำรดำ้นกำรท ำงำน Work Permit 
 กระท ำกำรประทุษร้ำยแก่พนักงำนของสำยกำรบิน หรือก่อให้เกิดควำมวุ่นวำย ณ เคำน์เตอร์ของสำยกำรบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยำม

พนกังำนของสำยกำรบินไม่วำ่โดยกำรกระท ำหรือโดยวำจำ 
 หำกรัฐบำลหรือหน่วยงำนอ่ืนไม่อนุญำตใหท่้ำนเดินทำงหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หำกสำยกำรบินเห็นควรว่ำไม่สมควรแก่กำรเดินทำงเน่ืองจำกอำกำรเมำสุรำหรือมีลกัษณะอำกำรท่ีเป็นอนัตรำยอย่ำงเห็นไดช้ัดในทำง

กำรแพทย ์และ/หรือ  หำกสำยกำรบินเห็นควรวำ่ไม่เหมำะสมในกำรเดินทำงโดยเหตุผลทำงกำรแพทย ์หรือเง่ือนไขทำงกำรแพทยข์องท่ำน
อำจก่อใหเ้กิดอนัตรำยต่อสุขภำพแก่ผูโ้ดยสำรอ่ืน 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวรใ์นบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงค์ท่ีเป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดค้ิด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ท าหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

 ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจ าตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

 ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปท างาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

 การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง   ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัร์ในแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงน าเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบค่าเสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต รา่งกาย การเจ็บป่วย การถูกท ารา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดขึ้ นทางตรงหรือทางออ้ม  

 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ือง จาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั  เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จ ากัดความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งค่าเสียเวลา  คา่เสียโอกาส ค่าเสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมม่ีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไม่รบัผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความร่วมมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน)  หรือไม่

ปฏิบัติตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตวัแทน) ทางผูจ้ัดอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดงักล่าวด าเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลูกคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
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มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ   มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลูกคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสุด 

 


