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มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

  
 
 
 

 
 

เทีย่วดี กนิหรู พกัซุปเปอร์เดอลกัซ์เกาหล ีกบั 2 เมืองพเิศษ เมืองมรดกโลกเคียงจู มหานครพูซาน เมืองท่าอนัดับหน่ึง  
โปรแกรม LUXURY BUSAN เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 44,900 

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน19 สายการบิน KOREAN AIR (KE)  กรุ๊ปคณะ 10-20 ทา่นต่อคณะ 

ท่ีพกั ระดบั 5 ดาวเกาหลี  จดัหอ้งพกั 3 คืน #เมืองพซูาน หรือ เมืองอ่ืนในจงัหวดัเคียงซมัโด  

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

อาหาร 
อาหารเชา้โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวนัและค ่าห้องอาหารทอ้งถ่ิน 7 ม้ือ  เมนูชวนชิม  #ไก่ตุ๋นโสมหอยเป๋าฮ้ือ  #ปลายา่งแฟชัน่
ทงยองแซงซอนกุอี  #อินเตอร์พรีเม่ียมบุฟเฟ่ต ์The PARTY Premium Buffet  #หมอ้ไฟซีฟู้ ดจกัรพรรดิ Lobster 

แห่งพซูาน  #หมูยา่งคาลบีพระราชา #เป็ดไฟบลูโกกิ  #เม่ียงหมูอาณาจกัรชิลลา  ฟรี ! น ้าแร่ด่ืมบนรถวนัละ 1-2 ขวด 
 

วนัแรก 
วนัท่ีสอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติพซูาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง  ประเทศเกาหลีใต ้–  นัง่รถขา้มสะพานขึงทางทะเลและอุโมง
ใตน้ ้ า ผา่นชมเกาะนอ้ยใหญ่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลฮลัลยอซูโด ก่อนถึงเมืองชาวประมงทงยง – นัง่กระเชา้ลอยฟ้าฮลัลยอ (Hallyeo 
Viewing Ropeway) ชมววิเป็นระยะทางยาวมากก ถึง 1,975 เมตร  สู่ภูเขา ก่อนเดินสู่จุดชมววิต่างๆ เช่น สะพานกระจกแกว้ หอชมวิว 
ข้ึนบนัได ชมความงามธรรมชาติท่ีสวยงามในมุมสูงมุมกวา้ง ปีนป่ายเขาสู่จุดชมววิบนยอดเขามิรึกซาน มีความงามราวเกาะสวรรค ์

วนัท่ีสาม 
(B.L.D) 

เท่ียวมรดกโลกเคียงจู สมญานาม " พิพิธภณัฑ์ท่ีไร้ก าแพง "  เมืองหลวงเก่าอายุพนัปีกว่า – มรดกโลกวดัหลวงพุลกุกซา -  
พระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต ้"  – ผ่านชมหอดูดาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและสุสานกษตัริยเ์ช้ือพระวงศ์ – 
พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเมืองเคียงจู – ศูนยโ์สมเกาหลี – ชมววิเมืองพซูานแบบ   360 องศษ ณ หอคอยพซูาน สวนสาธารณะยงดูซาน 

วนัท่ีส่ี 
(B.L.D) 

เมืองพซูาน – ศูนยน์ ้ ามนัสน – หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน - วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกงุซา "– ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง - 
ชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ – The Bay 101  – ขา้มสะพานแขวนควงัอนั (สะพานเพชร) 

วนัท่ีหา้ 
(B.L) 

เมืองพูซาน – อุทยานแห่งชาติแทจอนแด  (ฟรี ! บตัรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลบัข้ึนลงอุทยานแห่งน้ี ) – สะพานกระจกแกว้ 
Oryukdo Sunrise Park ยา่นนมัโพดอง ท่ีตั้งของ BIFF สแควร์ – แวะตลาดปลาชาลกาชิ - แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของ
พ้ืนเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติพซูาน  – กรุงเทพฯ                                                                               



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกิจน าเท่ียว   Update 

2 35-PMLB0406-1 LUXURY Busan  5 Prince Korea  04.04.19 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

Itinerary   
โปรแกรม LUXURY BUSAN เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 44,900 

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน19 สายการบิน KOREAN AIR (KE)  กรุ๊ปคณะ 10-20 ท่านต่อคณะ 

โปรแกรมท่องเท่ียว  #เมืองพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง - ประตูสู่เกาหลีทางดา้นทิศใต ้- สถานท่ีจดังานภาพยนตร์นานาชาติ - ตลาดปลาท่ี

ใหญ่สุด - สะพานกระจกแกว้ Oryukdo Sunrise Park  - วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกุงซา "  - ฟรี ! บตัรนัง่รถ Danubi Tram อุทยาน
แห่งชาติแทจอนแด - ชมวิวเมืองพูซานแบบ   360 องศษ ณ หอคอยพูซาน สวนสาธารณะยงดูซาน - สะพานแขวนควงัอนั หรือ สะพานเพชร - 
ยา่นนมัโพดอง (เซ็นเตอร์พอ้ยพซูาน) -  ศูนยน์ ้ ามนัสน - ศูนยโ์สมเกาหลี – ศูนยเ์คร่ืองส าอางเวชส าอาง  - ชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคาร

กระจกกนักระสุนโนริมารุ – The Bay 101      #เมืองมรดกโลกเคียงจู เมืองหลวงเก่าอายพุนัปีกว่า สมญานาม " พิพิธภณัฑท่ี์ไร้ก าแพง "  - 
มรดกโลกวดัหลวงพลุกกุซา -  พระพทุธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต ้"  – ผ่านชมหอดูดาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและสุสานกษตัริย์

เช้ือพระวงศ ์– พิพิธภณัฑแ์ห่งชาติเมืองเคียงจู     แถม !!!   นัง่กระเชา้ลอยฟ้าฮลัลยอ (Hallyeo Viewing Ropeway) ชมวิวเป็นระยะทางยาวมากก 
ถึง 1,975 เมตร  สู่ภูเขา ก่อนเดินสู่จุดชมววิต่างๆ เช่น สะพานกระจกแกว้ หอชมวิว ข้ึนบนัได ชมความงามธรรมชาติท่ีสวยงามในมุมสูงมุมกวา้ง 
ปีนป่ายเขาสู่จุดชมววิบนยอดเขามิรึกซาน มีความงามราวเกาะสวรรคอุ์ทยานแห่งชาติทางทะเลฮลัลยอซูโด Hallyeosudo  

 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 
Korean Air (KE) KE662 0140 0840 KE661 2035 0030+1 
ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีได้อนุมัติท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว 

 

น ้าหนกักระเป๋าใตท้อ้งเคร่ือง 23 กิโลกรัม ถือข้ึนเคร่ือง 10 กิโลกรัม บริการเคร่ืองด่ืม อาหารบนเคร่ืองบิน พร้อมจอทีวแีละความบนัเทิงส่วนตวั 
โปรดตรวจสอบ อาย ุของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ดยสาร วา่จะตอ้งคงมีอายเุหลือ ณ วนัเดินทาง มากกวา่ 6 เดือนข้ึนไป 

และหนงัสือเดินทางเหลือหนา้กระดาษเพียงพอใหเ้จา้หนา้ท่ีตรวจคนไดป้ระทบัตรา หนงัสือเดินทางอยูใ่นสภาพท่ีดี (ไม่ช ารุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูมิ    เชา้ กลางวนั ค ่า 

1 
เจา้หนา้ท่ีรอตอ้นรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพ่ิมเติม  
(นดัหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชัว่โมงล่วงหนา้ก่อนเคร่ืองออก)   

- - - 

ค า่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  

พร้อมกนัท่ีชั้น 4 ผูโ้ดยสารขาออก เช็คอนิหมายเลข N Korean Air (KE) หมายเลข   6 

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

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ 
กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
 

ขอ้แนะน า 
 หากท่านมีปัญหาเร่ืองอาหารกรุณาแจง้ทางผูจ้ดัทราบล่วงหนา้ 
 หา้มน าผลไมแ้ละเน้ือสตัวทุ์กชนิดเขา้ประเทศเกาหลีใต ้หากพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 เตรียมสมัภาระขนาดกลาง เน่ืองจากโรงแรมท่ีพกัในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะน า ตลอดทริปจะตอ้งดูแลกระเป๋ายกข้ึนลงห้องดว้ยตวัท่าน
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เอง เพ่ือป้องกนัหลายกรณีท่ีอาจเกิดข้ึนได)้   
 กระเป๋าทุกใบจะตอ้งฝากใหก้บัทางเจา้หนา้ท่ีสายการบินดว้ยตวัท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภยัของสายการบิน 
 ทรัพยสิ์นมีค่าและแตกหกัง่าย  เช่น เงิน อญัมณี  อุปกรณ์อิเลก็ทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กลอ้งถ่ายรูป อุปกรณ์วีดีโอ เอกสารท่ีแลกเปล่ียนเป็น

เงินได ้ เอกสารทางธุรกิจ หนงัสือเดินทาง เก็บติดตวัเสมอ 

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

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะน า :  นอนให้มากท่ีสุด หรือ ทานยาแกเ้มา เพราะมีมีฤทธ์ิท าให้นอนหลบั ไม่ด่ืม
สุราหรือของมึนเมา และด่ืมน ้ ามากๆ) 

 

DAY 
วนัท่ีสอง  สนามบินนานาชาติคิมเฮ ประเทศเกาหลีใต ้– เมืองทงยอง เท่ียวเขต

อุทยานแห่งชาติทางทะเลฮลัลยอซูโด  - เมืองพซูาน 
เชา้ กลางวนั ค ่า 

2 เวลาท่ีเกาหลีใตเ้ร็วกวา่ไทย 2 ชัว่โมง | เวลาบินประมาณ 5-5.30 ช.ม. - x x 

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบิน KE662 สายการบิน Korean Air (KE)  
       (อาหารเช้าหรือค า่ ความบันเทิง ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

เพื่อให้รายการท่องเท่ียวเป็นไปตามก าหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1.30 
ชัว่โมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผ่านเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้งเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ย
ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เชา้         GIMHAE Landing  ถึงสนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน  หลงัผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ 

รถโค๊ชรอรับท่านไปยงัจุดหมายปลายทางการท่องเท่ียวของวนัน้ี    เดินทางไปเท่ียวเขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลฮลัล
ยอซูโด HALLYEOSUDO อุทยานแห่งน้ีประกอบไปดว้ยพ้ืนท่ีชายฝ่ังตอนใตข้องคาบสมุทรเกาหลีและเกาะเล็กเกาะนอ้ยในทะเลใตอี้ก 400 
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กวา่เกาะ เรียงรายกนัตอ้งแต่เกาะโกเจ (Geoje) เกาะทงยอง (Tongyeong) เกาะนมัแฮ (Namhae) ไปจนถึงเมืองยอซู (Yeosu) สถานท่ีคร้ังหน่ึง
เคยจดังาน Ocean Expo   

เดินทางขา้มสะพานทางทะเลท่ีเป็น 1 สุดยอด มหาอภิโปรเจคยกัษข์องโลก ตวัสะพานมีความยาวกวา่ 8.2 กิโลเมตร  โดยสะพาน
แห่งน้ีมีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะ เป็นการรวมสะพาน 2 รูปแบบ คือ สะพานสายเคเบิลขา้มท ะเล มีความยาว กวา่ 3.7 กิโลเมตร เช่ือมต่อ
กบัสะพานอุโมงคข์า้มทะเลท่ียาวอีก  3.7 กิโลเมตร โดยขุดอุโมงคท่ี์ความลึก 48 เมตรลงไป ถือเป็นความมหัศจรรยช้ิ์นหน่ึงของโลก เพราะดว้ย
ความฉลาดล ้าลึกของทีมวิศวกรและเคร่ืองมือทางวิศกร ท าให้เกิดการยน่เวลาการเดินทางในการท่องเท่ียว ณ ท่ีน่ีกวา่คร่ึงเวลาท่ีตอ้งใชโ้ดยปกติ   

ระหวา่งทาง เราจะไดต่ื้นตากบัเกาะเลก็เกาะนอ้ย ววิทะเลบนท่ีสูง   จนกระทัง่ถึงเมืองทงยอง  

อาหารกลางวนั 

ลิม้ลองเมนู “ ชุดทงยองแซงซอนกุอ ี“  หรือ ชุดปลาย่างแฟช่ัน  หน่ึงในอาหารยอดฮิตชีวิตประวนั ชาวทงยองส่วนใหญ่

ประกอบอาชีพชาวประมง จึงมีความถนดัในการปรุงอาหารเมนูน้ี  ปลายา่งแฟชัน่ คือปลายา่งตามฤดูกาลท่ีจบัหามาได ้ มีเคร่ืองเคียงกบัขา้วถว้ย
เลก็ต่างๆ และซุปหน่ึงถว้ย ออกมาเสริฟพร้อมขา้วสวย ถือเป็นเมนูท่ีช่วยเพ่ิม DHA ส่วนประกอบท่ีช่วยในการพฒันาสมอง เร่ืองความจ า ช่วยเร่ือง
ภาวะหลอดเลือดแดงแขง็ตวัและความดนัโลหิตสูง ซ่ึงเป็นท่ีรู้กนัโดยทัว่ไป  

บ่าย    เมืองทงยอง เมืองของชาวประมงริมทะเล มีท่าเรือสวยงามและประวติัศาสตร์อนัยาวนาน หน่ึงในไฮไลท์ท่ีพลาดไม่ไดใ้นทงยอง
คือ กระเชา้ลอยฟ้าฮลัลยอ (Hallyeo Viewing Ropeway) กระเชา้ชมวิวน้ีจะพาคุณชมวิวเป็นระยะทางยาวท่ีสุดในประเทศ ความยาว
ถึง 1,975 เมตร นัง่ไดค้นัละ 8 คน ขอแนะน าใหม้าเก็บภาพประทบัใจของววิท่าเรือและชนบทท่ามกลางภูเขาสวยๆ  นัง่กระเชา้สู่จุดชมวิวบนยอด
เขามิรึกซาน (Mireuksan)  เพ่ือให้ท่านได้สัมผสัความงามธรรมชาติท่ีสวยงามในมุมสูงมุมกวา้งของเมืองและอุทยานแห่งชาติทางทะเล 
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(Hallyeohaesang National Park)  ท่ีมีความงดงามราวกบัเกาะสวรรค ์อุทยานแห่งชาติน้ีเป็นท่ีอยูข่องสัตวม์ากมายและมีพืชพรรณกวา่ 1,100 ชนิด 
ท่ีน่ีมีนกท่ีใกลจ้ะสูญพนัธ์ุอยา่งนกแตว้แลว้นางฟ้า (Fairy Pitta) สีสนัสดใสโลดโล่นตามถ่ินท่ีอยูใ่นธรรมชาติ  และยงัเป็นสถานท่ีท่ี ท่านนายพล 
ลีซุนชิน หลงรักอีกดว้ย ท่านเป็นแม่ทพัเรือของเกาหลีในยคุราชวงศโ์ซซอน ท่ีมีช่ือเสียงจากการน ากองทพัเรือเกาหลีเขา้ต่อสู้กบักองทพัเรือญ่ีปุ่น  
ในการรุกรานเกาหลีของญ่ีปุ่น (พ.ศ. 2135-2141) ลีซุนชินมีช่ือเสียงดว้ยการเอาชนะกองทพัญ่ีปุ่นในขณะท่ีฝ่ายตนมีจ านวนนอ้ยกวา่มากได ้และ
การประดิษฐ์เรือรบเต่า (กอบุคซอน) ซ่ึงเป็นเรือรบหุ้มเกราะโลหะล าแรกของโลกอีกดว้ย คุณสามารถเดินทางจากเมืองมายงัเกาะฮนัซันโด 
(Hansando) ภายในบริเวณอุทยานโดยเรือเฟอร์ร่ี  (หมายเหต ุกรณี กระเช้าปิดปรับปรุง กระเช้าปิดเน่ืองจากสภาพอากาศ หรือ เหตุอ่ืนใดก็ตาม จะ
ปรับเปล่ียนเป็นกระเช้า Songdo Cable Car ในเมืองพูซาน แทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและงดคืนเงินทุกกรณี) 

ไดเ้วลาสมควร   พาท่านเดินทางกลบัเขา้ตวัเมืองพูซาน 
เมืองท่าท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ้มีประชากรประมาณ 4 ลา้นคน และปูซานยงัคงเป็นเมืองท่ีใหญ่อนัดบั 2 ของประเทศรองจาก โซล มี
แม่น ้ า 2 สาย คือ แม่น ้ านกัดง และ แม่น ้ าซูหยอง และมีทะเลลอ้มรอบ 3 ดา้น จึงเป็นเมืองหนา้ด่านในการติดต่อการคา้ขายทั้งในอดีตและปัจจุบนั 

อาหารค ่า    

ชุดหมูย่างพระราชาเตาถ่านชุกบู หรือ ชาวเกาหลี เรียกวา่ “ ฮวงัคาลบี “ อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีเล่ืองช่ือและรู้จกักนัดีทัว่โลก มีรสชาติ
ออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม น าเน้ือหมูส่วนท่ีติดกบักระดูก (เช่ือวา่เป็นส่วนท่ีเหมาะและอร่อยท่ีสุด) เน้ือหมูจะถูกยา่งบนตะแกรงท่ีจะแนบกบั
เตาถ่านร้อนขา้งใต ้ซ่ึงเป็นสไตล์แบบดั้งเดิมของชาวเกาหลีในอดีต  เม่ือสเต็กหมูสุกพอดี ให้น ามาตดัเป็นช้ินพอดีค า  และวางเน้ือยา่งบนใบ
ผกักาดเขียวหรือ....และเติมเคร่ืองปรุงน ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว (เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี) และ เคร่ืองเคียงอีกเล็กนอ้ย น าห่อทานแบบเม่ียงค าไทย  

ตบทา้ยความอร่อยตามแบบฉบบัชาวเกาหลี ทานขา้วสวยคู่หุงพิเศษ กบัเคร่ืองเคียงต่างๆ ของร้านอาหาร พร้อมน ้าซุป  
  

หลงัอาหารค ่า   พาท่านเดินทางเขา้เช็คอิน โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 5* ดาว Super Deluxe Class เกาหลี 
 

#Lotte Busan, Westin Haeundae Busan, Haeundae Grand Hotel หรือเทียบเท่า 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%83%E0%B8%95%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%8B%E0%B8%A5
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DAY วนัท่ีสาม  เมืองพซูาน – เมืองเคียงจู – เมืองพซูาน  เชา้ กลางวนั ค ่า 

3  x x x 

อาหารเชา้   รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
ออกเดินทางแต่เช้า  ไปเทีย่วชมเมอืงมรดกโลกเคยีงจู - เมืองหลวงเก่าของคาบสมุทร อายพุนัปีกวา่ เปรียบเสมือนบานหนา้ต่างเปิด
ใหเ้ห็น ความรุ่งโรจน์ในอดีตของอาณาจกัรชิลล่า  เม่ือราวพนัปีท่ีผ่านมา ระหวา่ง 57 ปีก่อนคริสตศ์กัราช ถึง ปี ค.ศ. 935   ช่วงนั้นราชอาณาจกัร
ชิลล่า มีเคียงจูเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนยก์ลางของยุคทองแห่งวฒันธรรม ปัจจุบันก  จะพบท่ีฝังพระศพกษตัริย ์พระเจดีย ์อนุเสาวรีย ์วดั 
ตลอดจน ซากอนุสรณ์ทางประวติัศาสตร์ท่ี  กระจดักระจายอยูท่ัว่ไปในเมืองและตามภูเขาท่ีลอ้มรอบตวัเมือง  จึงไดรั้บสมญานามวา่ " พิพิธภณัฑ์
ท่ีไร้ก าแพง "   

สัมผสัมรดกทางวฒันธรรมของโลกท่ีถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก  ขี้นเขาโทฮัมซานเพื่อนมัสการ
พระพทุธรูปศักดิ์สิทธ์ิ " ซอกคูรัม กอตโต้ " ท่ีแกะสลกัข้ึนจากหินแกรนิตขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยูใ่นถ ้า ณ ยอดเขาโทฮมัซาน 
ใชเ้วลาแกะสลกักวา่ 23 ปี   โดยมีรูปหินพระในแบบต่าง ๆ แกะสลกับนฝาผนงักวา่ 38 องค ์ลอ้มรอบซอกคูรัมกอตโต ้เช่ือกนัวา่คอยปกป้อง
คุม้ครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวต่างชาติ  ด่ืมน ้ าแร่เยน็ช่ืนใจ 
 

สัมผสัมรดกทางวฒันธรรมของโลกท่ีถูกจดทะเบียนโดยองคก์ารยเูนสโก  เดินทางสู่ทิศตะวันตกของเขาโทฮัน
ซาน ที่ตั้งของ “ วัดพุลคุกซา “ วดัใหญ่เก่าแก่และมีช่ือเสียงท่ีสุดของอาณาจกัรชิลล่าของคาบสมุทรเกาหลีในปัจจุบนั สะทอ้นถึงจิต
วญิญาณของงานศิลปะในอาณาจกัรชิลล่า และถือวา่เป็นสุดยอดของงานศิลปวฒันธรรมทางศาสนาพทุธเกาหลี ภายในวดัท่านจะพบสะพานหินท่ี
สร้างตรงไปยงัโบสกลาง เจดียช์ั้นยอดสองลกัษณะ  พระพทุธรูปแกะสลกัปรางต่าง ๆ ถือแบบงานแกะสลกัท่ีสะทอ้นถึงความฉลาดของผูค้น 
 

อาหารกลางวนั 

ลิม้ลอง  เมีย่งหมูอาณาจักรชิลลา  หรือ ชาวเกาหลี เรียกวา่ “ ซมัพบั  Ssambap เม่ียงขา้วห่อ “  อีกเมนูฮิตของคนเท่ียวเมืองเคียงจู  
เป็นม้ืออาหารท่ีไดส้ารอาหารครบโภชนาการ 5 หมู่ ดีต่อสุขภาพ แถม คนทานจะไดส้ร้างสรรคค์วามอร่อย อีก ทั้งประสบการณ์ร่วมกบัเพ่ือนๆ 
และ ครอบครัว เพราะ คนทานตอ้งน าผกัสดวางเป็นชั้นๆ เพ่ือ ห่อเน้ือสัตว ์ขา้ว เคร่ืองเคียง และเตา้เจ้ียว เป็นหน่ึงเดียวก่อนรับประทานหน่ึงค า 
แต่ละค าในการทาน จะไดร้สชาติความอร่อยท่ีแตกต่างกนัไป   บนโตะ๊จะประกอบไปดว้ยของทานประมาณ 15 ชนิด อีกทั้งขา้ว และ เคร่ืองด่ืม 
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บ่าย เยีย่มชมพพิธิภัณฑ์แห่งชาติเมอืงเคยีงจู เป็นสถานท่ีท่ีควรแก่การไปเยีย่มชมอยา่งยิ่ง เน่ืองจากเต็มไปดว้ยโบราณวตัถุต่าง ๆ 
จากอาณาจักรชิลลา ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎทองค าท่ีงด งาม เคร่ืองป้ันดินเผา รูปป้ันท าจากหินและโบราณวตัถุต่าง ๆ ท่ีเก่ียวกับศาสนาพุทธ 
นอกจากน้ียงัเป็นสถานท่ีเก็บรักษาระฆงัแห่งพระเจา้ซงดกมหาราชผูย้ิ่งใหญ่ หรือท่ีเรียกวา่ "ระฆงัเอมิลเล่" นบัเป็นระฆงัท่ีใหญ่และมีเสียงดงั
กงัวาลมากท่ีสุดใบหน่ึงในเอเชีย ระฆงัน้ีท าจากทองสมัฤทธ์ิหนกั 19 ตนั และมีความสูง 11 ฟตุ นาที    

ผา่นชมสุสานหลวงอาณาจกัรชิลลา ท่ีตั้งอยูก่ระจายกวา่ 200 แห่งในเคียงจู และ นัง่รถผา่นชมหอดูดาวชมซงแด  จดัเป็นหอดู
ดาวท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในโลกและยงัปรากฎใหเ้ห็นจนทุกวนัน้ี มีลกัษณะเป็นรูปขวด สร้างดว้ยหินในศตวรรษท่ี 7 และเป็นท่ีช่ืนชมของนกัโบราณคดี
ทัว่โลก เช่ือกนัวา่ทางเขา้หอคอยคือหนา้ต่างทรงส่ีเหล่ียม ซ่ึงหนัไปทางใตต้รงกลาง หอคอยและตอ้งใชบ้นัไดพาด  

ไดเ้วลาสมควร   พาท่านเดินทางกลบัเขา้ตวัเมืองพูซาน 
พาท่านรู้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิตโสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 

1 ของโลก  ที่ศูนย์โสมเกาหลี  ทุกซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของฝากเพราะราคาท่ีถูกวา่เมืองไทยและคุณประโยชน์
นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด ช่วยท าให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละก าลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทาง
การแพทย ์ช่วยบ ารุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง     

อาหารค ่า    

ลิม้ลองเมนู Emperor Seafood เจ้ามหาสมุทรซีฟู้ดจักรพรรดิแห่งพูซาน  นกัชิมทั้งหลายจะไดล้ิ้มลองของเหล่าผอ้ง

เพ่ือนจากทอ้งทะเลท่ีมากนัแบบเกือบครบ  ไม่วา่จะเป็น  กุง้  ปู  ปลาหมึก  หอยหลากหลายชนิด  อีกทั้ง !  หอยเป๊าฮ้ือสด   กุง้ยกัษล๊์อป
เตอร์  และไก่ตม้ พร้อมน ้ าซุปสูตรพิเศษ  ท่ีนัดหมายกันมา ร่วมพบกันบนกะทะหมอ้ไฟท่ีออกแบบมาเป็นพิเศษ  เพื่อความฟิน  
(แนะน าใหใ้ชมื้อแกะรับประทานร่วมกบัเคร่ืองมือท่ีเตรียมให ้ จ้ิมกบัน ้ าจ้ิมเกาหลี )  ทางร้านอาหารยงัมีเสริฟกบัขา้วถว้ยเล็กหลายอยา่งตามแบบ
ฉบบัเกาหลีใหไ้ดล้ิ้มลองกนั   เป็นอีกหน่ึงเมนูท่ีไม่ควรพลาดเม่ือมาเยีย่มเยอืนเมืองพซูาน    

 

หลงัอาหารค ่า  พาเท่ียวสวนสาธารณะยองดูซาน ท่ีตั้ง หอคอย พซูาน 
พาเท่ียวสวนสาธารณะยองดูซาน ช่ือ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลกัษณะรูปร่างของภูเขาท่ีเหมือนกบัหวัมงักร ซ่ึงหนัหนา้เขา้สู่

ฝ่ังทะเล เพ่ือป้องกนัและก าจดัศตัรูท่ีมาจากทะเล  และท่ีตั้ง นกัรบผูย้ิ่งใหญ่ - นายพล ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมยัศตวรรษท่ี 16 
ในช่วงท่ีญ่ีปุ่นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะดว้ยการใชเ้รือรบพิเศษท่ีเรียกว่า โคบุกซอน หรือเรือเต่า สัญลกัษณ์ของการมีอายยุืนยาว  หอ



หนา้ Tour Code Program Day ช่ือกลาง ธุรกิจน าเท่ียว   Update 

8 35-PMLB0406-1 LUXURY Busan  5 Prince Korea  04.04.19 

มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

ระฆงั นาฬิกาดอกไม ้เป็นตน้ ลุคใหม่ มาพร้อมความเก๋ไก๋ ต้องไปพสูิจน์กนั #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศ

เกาหลีใตถึ้ง 118 ม. เหนือระดบัน ้ าทะเล  (ฟรี !!! บตัรข้ึนลิฟทสู่์จุดชมววิ บนท่ีสูง แบบรอบทิศ 360 องศาของหอคอย)   

ไดเ้วลาสมควร   พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 5* ดาว Super Deluxe Class เกาหลี 
 

 

DAY วนัท่ีส่ี  เมืองพซูาน  เชา้ กลางวนั ค ่า 

4  x x x 

อาหารเชา้   รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 
เยีย่มชมงานนวตักรรมวิจยัล่าสุดของเกาหลีท่ีโด่งดงั ผลิตจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผูท่ี้มีปัญหา
เร่ืองไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวยีนของเลือด  เป็นตน้ กวา่จะมาท าเป็นน ้ ามนัสนสกดั
ได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะน าให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝากสุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ี

ท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวจิยัจากโรงพยาบาลชั้นน าในเกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง ท่ี ศูนย์น า้มนัสนเขม็แดง  

หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (นกัท่องเท่ียวต่างชาติบอกวา่ “ ซาโตริน่ี  “ หรือ “ มาซูปิซู  “  ไปพิสูจน์กนั)  หมู่บา้นวฒันธรรมกมัชอน 

ตั้งอยูบ่นเนินเขา สถานท่ีท าใหเ้ราเพลิดเพลินไปกบัการลดัเลาะไปตามตรอกซอกซอย กบับรรยากาศสีสนัสดใสของแต่ละบา้นท่ีเกิดจากการ
ร่วมมือของชาวบา้นทอ้งถ่ินและความคิดสร้างสรรคข์องนกัศิลปะเกาหลีท่ีร่วมกนัปรับแต่งหมู่บา้นจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการท่ี
เกิดจากเจา้เมืองพซูาน (แต่เดิมนั้นเป็นถ่ินฐานของผูค้นท่ีอพยพข้ึนมาคร้ังสงครามเกาหลีซ่ึงภายหลงัสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเส่ือมโทรมใน
อดีต) อีกทั้งยงัมีจุดชมววิท่ีเห็นน ้าทะเลกวา้งไกลสุดตา  (ตอ้งเดินกนัหน่อยนะ) 
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ขา้มสะพานแขวนควงัอนั หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีท่ีทอดขา้มทะเล ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งใจกลางเมืองสู่ชายหาด
และศูนยป์ระชุม มีความยาวกวา่ 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยงัเป็นสะพานขา้มทะเลท่ียาวท่ีสุดของประเทศ
เกาหลี ไดรั้บการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน  ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้ งแต่ปี 1994-2003  จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใชง้บประมาณในการก่อสร้าง
ถึง 7,899 ลา้นวอน สะพานควางอนัเป็นสญัลกัษณ์อีกอยา่งหน่ึงของเมืองปูซาน ทั้งบริเวณทอ้งทะเลแห่งน้ี ยงัเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช  เกาะ
ช่ือดงั Oryukdo Island  ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามค ่าคืน
สะพานแห่งน้ี สวา่งสไวไปดว้ยไฟ ท่ีแสนอบอุ่นและโรแมนติก   
อาหารกลางวนั 

ลิม้ลองเมนู  เป็ดโอริบลูโกก ิหรือ เน้ือเป็ดไฟ  โดยน าเน้ือเป็ดสไลด์อยา่งดี เยาะหมกักบัซอสถัว่เหลืองเกาหลี น ามาผดัคลุกคลิกกบั
วตัถุดิบต่างๆ อาทิเช่น หัวหอม เห็ดเข็มทอง ใบกุยช่าย บนกระทะ จนได้เป็นผดัเป็ดบลูโกกิ ให้น าเป็ด ห่อกับ เคร่ืองดอง หรือ ผกัท่ีชอบ 

รับประทานแบบสไตลเ์ม่ียงค า  ตบทา้ยความอร่อยเหาะ !! ดว้ย ขา้วผดัสาหร่ายโอริเป็ด  เน้ือเป็ดมีคุณค่าทางสารอาหารมากมาย  อีกทั้ง
เหมาะส าหรับผูท่ี้มีร่างกายอ่อนแอ ทอ้งผกู และมีอาการบวมน ้ า 

บ่าย วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " ก่อตั้งข้ึนในปี 1376 โดยสร้างอยูบ่นโขดหินริมทะเล มองเห็นน ้ าทะเลสีฟ้าใส
ของทะเลใต ้มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน ลมพดัสบายกายและใจ แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามราวกบัภาพวาดท่ีแต่งแตม้โดยจิตรกรฝีมือเอก ช่ือของ
วดัหมายถึงพระราชวงัของมงักรกษตัริยซ่ึ์งความเป็นมาของวดัแห่งน้ีก็ดูลึกลบัน่าพิศวงดัง่ช่ือท่ีตั้งไว ้ในบริเวณวดัมีเจดียอ์งคใ์หญ่ซ่ึงมีผูค้นแวะ
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เวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย ท าบุญขอพรกบัรูปป้ัน 12 นกัษตัร ผ่านซุ้มประตูมงักรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เขา้ไปก็จะพบกบัทางเดินและ
บนัไดหิน 108 ขั้นไปยงัจุดชมวิวท่ีอยู่ดา้นบนเพ่ือด่ืมด ่ากบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามจนลืมความเหน่ือยเม่ือยลา้ ภาพของวดักบัแนวโขดหินรูปร่าง
แปลกตาสุดแลว้แต่จินตนาการของผูม้องและเกลียวน ้ าวนท่ีหมุนวนอยูเ่บ้ืองล่างท าให้เกิดเป็นภาพท่ีสวยงามน่าประทบัใจ ยงัมีวิหารหลกั มีเจดีย์
สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข  ความงดงามขององคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีวดัแฮดง ยงกุง

ซา และภายในวดัก็มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิใหไ้ดก้ราบไหวข้อพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร ่ ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ..... 

คนรักผวิรักหนา้ ตอ้งไม่พลาด !!!  ผูห้ญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ลว้นให้ความส าคญักบัเร่ืองผิวหนา้ค่อนขา้งมาก ให้ท่าน

ได้ ฟังค าแนะน าการดูแลผิวพรรณ จากผูช้  านาญการ กลุ่มบ ารุงผิวพื้นฐาน Skin Care ท่ี ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม 
เคร่ืองส าอางเวชส าอาง  และใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือคอสเมติกหลากยีห่อ้คุณภาพท่ีไม่มีจ  าหน่ายในทอ้งตลาดทัว่ไป 

แวะชายหาดแฮฮุนเด สถานท่ีตั้งรูปป้ันเมอร์เมด และ อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ APEC (ดา้นนอก) ไปเท่ียว
ชายหาด Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเร่ิมบริเวณแห่งน้ี มีช่ือเสียงวา่เป็นแหล่ง ท่ีตั้งของน ้ าพรุ้อน และต่อมากลายเป็นแหล่งพกัผ่อนท่ีไดรั้บ
ความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวนัหยดุยาว จะหนาแน่นไปดว้ยผูค้น และถึงแมว้า่ในช่วงท่ีอากาศหนาวเยน็ ผูค้นก็ยงัคงนิยมเดิน
เล่นและเล่นวา่วท่ามกลางอากาศท่ีสดช่ืนของชายฝ่ัง ลกัษณะของชายหาดเป็นหาดโคง้เวา้ยาว 2 ก.ม.  และน ้ าไม่ลึกมากช่ือ Haseundae ไดม้าจาก
นามปากกา Hae-un ของนาย  Choi-Choi Won นกัการเมืองของเกาหลีท่ีหลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะน้ี และ ชมความงามของรูปป้ันเมอร์เมด 

และ อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ APEC ท่ีใชใ้นการประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปก ปี 2005  แวะถ่ายรูปเก๋ไก๋ตามรอยพระเอกนางเอก
เกาหลี ท่ี  ท่าเรือยอร์ช เบย ์101 #TheBay101 ศูนยกี์ฬาทางน ้ าท่ีทนัสมยั อีกทั้งยงัมีคลบัเฮา้ส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีกจุดนัง่

ชิว กินลม ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเยน็และค ่าคืนท่ีเงาสะทอ้นของตึกระฟ้าเปิดไฟส่องสวา่งกระทบกบัน ้ าทะเลไดแ้สงสีสวย 

อาหารค ่า    
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สุดหรู !  อนิเตอร์พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ The PARTY Premium Buffet แบบฉบับชาวไฮโซพูซาน บรรยากาศหรู มี

อาหารใหเ้ลือกละลานตามากกวา่ 100 ชนิด ใหเ้ราอร่อยไดไ้ม่อั้น  ในสไตลค์รัวเปิด ทั้งอาหารสไตลย์โุรป  อาหารญ่ีปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน 
อาหารของทะเล ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก หอยเป๋าฮ้ือ ของแปลกทางทะเล ท่ีขบวนพาเหรดมาให้ท่านชิมได้หลากรูปแบบ
เมนูอาหาร ทั้งผดั ทั้ งสด ทั้ งป้ิง ทั้ งทอด ทั้ งย่าง สเต็กเน้ือ พิซซ่า ซูซิ ซาซิมิ พาสตา้ พิซซ่า อาหารคาวมากมาย  พร้อมของหวาน เคก้ ผลไม ้
ไอศกรีม ของหวาน ของอร่อยประจ าวนั เคร่ืองด่ืมไม่มีแอลลกอฮอล ์ชา กาแฟ เป็นตน้  

ไดเ้วลาสมควร   พาท่านเดินทางกลบัท่ีพกั โรงแรมท่ีพกั 3 คืน 5* ดาว Super Deluxe Class เกาหลี 
 

DAY วนัท่ีหา้  เมืองพซูาน – สนามบินนานาชาติคิมเฮ – กรุงเทพฯ  เชา้ กลางวนั ค ่า 

5  x x - 

อาหารเชา้   รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่  ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

พาท่านเทีย่ว อทุยานแทจงแด ตั้งอยู่ทีเ่กาะยงโด บริเวณรอบอุทยานแห่งน้ี มีลกัษณะเป็นภูเขา และหนา้ผาสูงชนัติดทะเลซ่ึงอยูต่  ่าลง
ไป 150 เมตรซ่ึงเป็นแหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากอีกแห่งหน่ึงในเมืองพูซาน  อิสระให้ท่านชมวิวทิวทศัน์ของรอบอุทยานท่ีรายลอ้มไปดว้ย
ตน้ไม ้ดอกไม ้นบัไม่ถว้น และสมัผสักบัความสวยงามของทะเล และหนา้ผาสูงชนั พร้อมสวนสาธารณะท่ีหนาแน่นไปดว้ยตน้ไมสี้เขียว และส่ิง
สนัทนาการต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นสระวา่ยน ้ าท่ีสามารถมองเห็นทะเล, ร้านคา้ขายของขบเค้ียว และร้านขายของท่ีระลึกทิวทศัน์รอบ ๆ จะ

มองเห็นหินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม  (ฟรี !!! บตัรนัง่รถ Danubi Tram ไปกลบัข้ึนลงอุทยานแห่งน้ี หากสถานท่ีปิดให้บริการ
น้ี ดว้ยสาเหตุใดๆ ท่านอาจจะตอ้งเดินข้ึนลงไปกลบั) 

เทีย่วสวนพระอาทติย์ขึน้แห่งโอลกุโด Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทศัน์ทอ้งทะเล ซ่ึงมีทางเดินเป็น Skywalk 

สูงถึง 35 เมตร ท่ีมีลกัษณะเหมือนกีบมา้ พ้ืนเป็นกระจกสามารถมองเห็นดา้นล่างได ้ มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ท าใหโ้ครงสร้างปลอดภยั 
สร้างข้ึนมาภายใตรู้ปแบบ “ เดินไปทัว่ทอ้งฟ้า ”  สวนสาธารณะแห่งน้ี ถูกสร้างข้ึน เม่ือวนัท่ี 12 กนัยายน 2012 ซ่ึงถือเป็นจุดแบ่งระหวา่งทะเล
ตะวนัออกและภาคใต ้

อาหารกลางวนั 
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ลิม้ลอง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสมหอยเป๊าฮือ้ ร้านดัง 50 ปี อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บ ารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 
1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน  เป็นเมนูอาหารวงัตั้งแต่สมยัราชวงศ์โซซอน โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว รากโสม พุทราแดงและ
เคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียงคู่โตะ๊  

บ่าย  แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานท่ีเราจะสัมผสัชีวิตและอาชีพพ้ืนเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัตั้งแต่สมยัสงครามเกาหลี 
1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวนัจะมีของสดของทะเล
มากมายน ามาประมูลกนัในยามเชา้มืด และช่วงสายยงัสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีค่อนขา้งถูก       
ล้ิมลองอาหารวา่งเกาหลี และ ช้อปป้ิงสินค้าทีนั่มโพดอง  หรือ เซ็นเตอร์พอ้ยพซูาน มีขนมดงั Hotteok อีกทั้งยงัเป็นท่ีตั้งของ 
BIFF สแควร์ (Busan International Film Festival)  ท่ีน่ีเปรียบเสมือนยา่นเมียงดองท่ีกรุงโซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ในใจกลาง
เมืองปูซาน ยงัเป็นท่ีตั้งสถานท่ีตั้งโรงหนงัมากมายของเมืองพซูาน และ ยงัเป็นสถานท่ีดาราฮอลีวูด้เกาหลีท่ีไดรั้บรางวลัในแต่ละปีไดป้ระทบัรอย
มือไวเ้ป็นท่ีระลึกมีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโ่ดยทัว่ไป เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวควรค่าแก่การมาเยีย่มชม    

แวะซ้ือของฝากติดไมติ้ดมือท่ีศูนยร์วมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน)  ก่อนอ าลาเกาหลี สาหร่ายหลากรูปแบบ หลากรสชาติ ขนม
อร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกมา้เจจูโด  ขนมโสม ชาโสม หมอนสุขภาพ  กิมจิ  เป็บโปโร้ (ป๊อกก้ีเกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของ
ใชใ้นบา้น ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า ของท่ีระลึก เป็นตน้  
 
 

ค ่า  ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยเท่ียวบิน KE661 สายการบิน Korean Air (KE)  
       (อาหารเช้าหรือค า่ ความบันเทิง ภาพยนตร์ และ เคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง และบริการอ่ืนๆ บนเคร่ือง) 

ค ่าค  ่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 

ขอบคุณท่ีมาของภาพดีดีจากการสถานท่ีต่างๆ และจากการท่องเท่ียวเกาหลี  www.visitkorea.co.kr  
และการท่องเท่ียวพูซาน www.bto.or.kr  ภาพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ 

 
 

 

 

 

http://www.visitkorea.co.kr/
http://www.bto.or.kr/
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เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

Price & Conditions  

ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ โปรดเช็ค)  
โปรแกรม LUXURY BUSAN เกาหลี 5 วนั 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 44,900 

เดินทาง เมษายน-มิถุนายน19 สายการบิน KOREAN AIR (KE)  กรุ๊ปคณะ 10-20 ท่านต่อคณะ 
  

 เดินทางขั้นต ่าปกติ 10  ท่านผูใ้หญ่ (มีไกดดู์แลตลอดการท่องเท่ียวท่ีประเทศเกาหลี 10-14 ท่านเดินทาง ไม่มีหวัหนา้ทวัร์ 
ยกเวน้ มีผูเ้ดินทาง 15 ท่านข้ึนไป มีหวัหนา้ทวัร์เดินทางไปกลบัพร้อมคณะ)  ท่ีนัง่จ ากดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั 
อาจตอ้งเพ่ิมค่าตัว๋ 

 หากต ่ากว่าก าหนด อาจจะไม่มีหวัหนา้ทวัรและอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะช าระค่าบริการเพ่ิม
เพ่ือใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายินดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

 สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพ่ิม หากมีการปรับข้ึนของภาษีน ้ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 07/04/19 

 สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
เด็ก 2-7 ปี :  หอ้งพกั = ผูใ้หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง |  เด็ก 8-12 ปี  หอ้งครอบครวั 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ  ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดตอ่เพ่ือขอราคาพิเศษ 
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิใหน้ ารถเขน็เด็ก หรือ
ท่ีนัง่ส าหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จ านวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจ ากดัไวเ้พ่ือความปลอดภยั และสายการบินสามารถปฏิเสธการน าเด็กทารก
เดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราค านึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง 
ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจ็บป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  เพราะอาจไม่
อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือตา่งๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นน ้ ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  
สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพ่ือเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 
-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สปัดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความ
ยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ตอ่สายการบิน 
-อายคุรรภใ์นช่วงสปัดาห์ท่ี 28 สปัดาห์ ถึง 34 สปัดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์ ยนืยนัสปัดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละก ากบัวนัท่ีไม่เกินสามสิบ (30) วนันบั
จากเท่ียวบินขาออกท่ีก าหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีก าหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจ ากดัขอบเขตความรับผดิชอบของสายการบิน  เม่ือ
ท าการเช็คอินเพ่ือแสดงความยนิยอมไม่ท าการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 
-อายคุรรภต์ั้งแต่สปัดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 

ปกตผิูจ้ดัจะส่งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง ก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  5-7 วนั  

ข้อมูลส าหรับผู้เดินทาง 
1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  
2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายมุากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งส าหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคน
เขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 
3. ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว (3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่(4) ส าเนาทะเบียน
บา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   
 ผู้ จัดจะเป็นผู้ด  าเนินการย่ืนวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าวผู้ เป็นเจ้าของหนังสือเดินทาง
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จะต้องท าเร่ืองแจ้ง เข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) สิทธ์ิการออกวีซ่าขึน้อยู่กับสถานทูตเท่าน้ัน 
4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ ค าน าหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใชใ้น

การจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้ส าเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกลุ ถา้มี) ใหก้บัทางผูจ้ดั 
 

Departure เมษายน 2019 (ท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัองัคาร 16 เมษายน 19 20 เมษายน 19 45,900 13,900  

วนัองัคาร 22 เมษายน 19 26 เมษายน 19 45,900 13,900  

Departure พฤษภาคม 2019 (ท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัองัคาร 07 พฤษภาคม 19 11 พฤษภาคม 19 44,900 13,900  

วนัองัคาร 14 พฤษภาคม 19 18 พฤษภาคม 19 44,900 13,900  

วนัองัคาร 21 พฤษภาคม 19 25 พฤษภาคม 19 44,900 13,900  

วนัองัคาร 28 พฤษภาคม 19 01 มิถุนายน 19 44,900 13,900  
 

Departure มิถุนายน 2019 (ท่ีน่ังจ ากัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน
(บาท) 

ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัองัคาร 04 มิถุนายน 19 08 มิถุนายน 19 44,900 13,900  

วนัองัคาร 11 มิถุนายน 19 15 มิถุนายน 19 44,900 13,900  

วนัองัคาร 18 มิถุนายน 19 22 มิถุนายน 19 44,900 13,900  

วนัองัคาร 25 มิถุนายน 19 29 มิถุนายน 19 44,900 13,900  
 

อตัรา
ค่าบริการ
รวม   

ตามรายการ:  ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นประหยดั กรุงเทพฯ – พูซาน  – กรุงเทพฯ  ไปกลบัแบบหมู่คณะ ( ตามวนัเวลาท่ีระบุในตัว๋
เคร่ืองบิน )  พร้อมท่ีพกั  3  คืน (ห้องละ  2-3  ท่าน) + อาหารเชา้ กลางวนั และเยน็หรือค ่า + บตัรเขา้ชมสถานท่ี + รถน าเท่ียวตาม
รายการ + น ้ าแร่บนรถวนัละ1-2 ขวด + สายการบินจ ากัดน ้าหนักเพียงท่านละ 23 กก.  (ข้ึนอยู่กบันโยบายสายการบิน ไม่เกิน
จ านวน 1-2 ช้ิน)  และถือขึ้นเคร่ืองได้อีกท่านละ 1 ช้ิน 10 กก.  (ตามขนาดท่ีก าหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋าสะพาย) + 

ภาษีมูลค่าเพิม่ +ค่าประกนัอุบติัเหตุและสุขภาพของ บมจ ประกนัภยัไทยววิฒัน์ แผน Asia Plus ตามความคุม้ครองดงัน้ี 

ประกนัภยัการเดินทางต่างประเทศ พลสั  Global Travel Insurance Plus (GTIP) 

ความคุม้ครอง / Coverage 
จ านวนเงินความคุม้ครอง Sum Insured 

เดินทางในเอเชีย / ASIA PLUS 
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Basic (หน่วย: บาท / Baht) 

1. การประกนัภยัอุบติัเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident Benefit 1,000,000 

2. ค่ารกัษาพยาบาลจากอุบติัเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses 2,000,000 

   2.1 การรกัษาพยาบาลต่อเน่ืองในประเทศไทย** /Follow-up treatment in Thailand 50,000 

   2.2 การรบัรกัษาพยาบาลครัง่แรกในประเทศไทย*** /Medical treatment in Thailand 100,000 

3. การเคล่ือนยา้ยฉุกเฉินและการส่งศพกลบัประเทศ /Evacuation and Repatriation 2,000,000 

4. การบริการความชว่ยเหลือทางการแพทยฉุ์กเฉิน / Emergency Medical Assistance 

4.1 การเยีย่มผูเ้อาประกนัภยัในต่างประเทศ / Compassionate visit X 

   4.2 การส่งตวัผูเ้ยาวก์ลบัประเทศ / Return of miner X 

   4.3 การคน้หา การช่วยชีวิต และการกูภ้ยั /Search, rescue and recovery 250,000 

หมายเหตุ / Note Remarks 

*อ.บ.1 หมายถึงการเสียชีวิต การสญูเสียอวยัวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรส้ินเชิงจากอุบติัเหตุ / Loss of life, Dismemberment, Loss 

of sight or total Permanent Disability 

**ขอ้ 2.1,***ขอ้2.2 บริษัทจะจา่ยค่าใชจ้่ายส าหรบัการรกัษาพยาบาลท่ีไดเ้กิดขึ้ นในระยะเวลา 7 วนัแรกนับจากเดินทางกลบัถึงประเทศ

ไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the return to Thailand. 

 ตัว๋เคร่ืองบินและค่าทวัร์ทีช่ าระแล้ว 
ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 
เปล่ียนเท่ียวบินไปหรือกลบั เปล่ียนวนัเดินทางไปหรือกลบั เปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง อพัเกรดท่ีนัง่ คืนค่าบตัรโดยสาร 
และหากยกเลิกการเดินทาง  ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน    หากผู้โดยสารถกูปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเข้าประเทศ
เกาหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับท่ีประเทศเกาหลีเรียก
เกบ็  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนัง่วา่งหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้งน้ีแลว้แต่ทาง
เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้
โรงแรมทีพ่กัทีร่ะบุในรายการทวัร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากเป็นทวัร์ราคาพิเศษ (โรงแรมท่ีพกัไม่ไดอ้ยูใ่นใจกลางเมือง) 
ปกติผูจ้ดัจะแจง้ใหท้ราบก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ยประมาณ  3-5 วนั พร้อมทั้งใบนดัหมายเตรียมตวัการเดินทาง 
รูปแบบห้องพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั  รูปแบบหอ้งพกัของโรงแรมจะแตกต่างกนั และอาจมีสไตลก์ารตกแต่งทุกหอ้งไม่
เหมือนกนั หอ้งพกัเด่ียว (Single เตียงเลก็มาตราฐาน 1 เตียง) หอ้งคู ่(Twin เตียงเลก็มาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง)  และหอ้งพกัแบบ  3 ท่าน (หอ้งครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเลก็) หอ้งพกัอาจจะไม่ติดกนั หอ้ง
มีขนาดกะทดัรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน ้ า มีส่ิงอ านวยความสะดวกครบ น ้าด่ืมฟรีอยูใ่นหอ้งพกัจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรี
สอร์ท อาจไม่มีบริการน้ี)   ส่วนน ้ าแร่ยีห่อ้และมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกวา่ปกติ  อาจมีบริการกาตม้น ้ า+ชากาแฟฟรี ช่วงการ
จดังานระดบัเมือง ระดบัประเทศ ระดบันานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นตน้ เป็นผล
ใหร้าคาโรงแรมสูงข้ึนมากและหอ้งพกัในเมืองเตม็  ผูจ้ดัขอสงวนสิทธิในการจดัท่ีพกัตามความเหมาะสม 
เมนูอาหารทวัร์  โดยปกติทางผูจ้ดัจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเน้ือววัเพ่ือส่วนรวม จะบริการเป็นหมูหรือไก่หรือม้ือพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทวัร์มกัจะเป็นอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจดั แบบอาหารทอ้งถ่ิน เช่น หมู
ยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวฒันธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มกัจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเคร่ืองเคียงแบบต่างๆ พร้อมขา้วสวย     การน าเคร่ืองด่ืมทั้งประเภทแอลกอฮอลแ์ละไม่แอลกอฮอลเ์ขา้ไปใน
ร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ      ส าหรับท่านท่ีมีขอ้จ ากดัทางดา้นอาหารหรือศาสนา ท่านอาจ
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ตอ้งช าระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตวัไป ระหวา่งม้ืออาหาร กรุณารอจนกวา่ทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารส าหรับกรุ๊ปให้
เรียบร้อยก่อน จึงจะท าอาหารพิเศษเสิร์ฟใหท่้านไดใ้นภายหลงั     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม ข้ึนอยู่
กบัสถานการณ์   เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเท่ียวบินแต่ละสายการบิน  การจารจรบนทอ้งถนน  วนัเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร  
หรือดว้ยสาเหตุต่างๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง 
ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆ จนท าให้คณะทวัร์ไม่สามารถออกเดนิทางได้   เช่น มีลูกคา้กลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทนัหนั ทางสายการ
บินเรียกท่ีนัง่คืนดว้ยเหตผุลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ดัจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและช่วงเวลาใกลเ้คียงกนัทดแทน 
ขอใหลู้กคา้ตระหนกัดีวา่เหตุการณ์ดงักล่าวถือเป็นเหตุสุดวสิยัและเช่ือมัน่วา่ผูจ้ดัไดพ้ยายามอยา่งสุดความสามารถ  โดยลูกคา้จะไม่
ยกเหตุขอ้น้ีมาเป็นขอ้เรียกร้องใดๆ กบัผูจ้ดั  หากลูกคา้ประสงครั์บเงินคืน ทางผูจ้ดัยนิดีคืนเงิน 

ราคา
ค่าบริการ
ไม่รวม  
 

ค่าใชจ่้ายส่วนตวัอาทิ อาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิม โทรศพัท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าท าหนงัสือเดินทาง ค่าซกัรีด  ค่า
สมัภาระท่ีเกินช้ินหรือน ้ าหนกัเกินสายการบินก าหนด  ค่าวซ่ีาพาสปอร์ตต่างดา้วหรือต่างชาติ  

จดัเกบ็ 50,000 วอน ท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขบัรถ+ไกด ์)  
*** หวัหนา้ทวัร์แลว้แต่ความพึงพอใจของท่าน *** 

เงื่อนไขใน
การจอง   

ปกติมัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน  โดยตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท า

การจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อนวนัเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนัก่อนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนัฉตัรมงคล  วนัหยดุส าคญัทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาล า  มัดจ าท่านละ 20,000 บาทต่อท่าน โดย
ตอ้งด าเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วนันบัจากวนัท่ีท าการจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน  และ ช าระส่วนท่ีเหลือก่อน
วนัเดินทางอยา่งนอ้ย  35 วนัล่วงหนา้  หากไม่ช าระมดัจ าตามก าหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่    การช าระ
ไม่ครบ ทางผูจ้ดัถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิ
ยกเลิกการจดัหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเง่ือนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ
การจอง   
 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตอ้งแฟ็กซ์หรืออีเมลแ์จง้ยกเลิกการจองล่วงหนา้อยา่งนอ้ย  30 วนัท าการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมดัจ า 10,000 บาท  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วนัแรงงาน วนั
ฉตัรมงคล  วนัหยดุส าคญัทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธนัวาคม)  จะยดึเงินมดัจ า 20,000 บาท      

2)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 15,000  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  20,000 - 30,000 บาท   
3)  ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วนั - เก็บค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์  ยกเวน้ช่วงเทศกาล High Season  เก็บค่าบริการ 100%   
4)  ยกเลิกก่อนการเดินทางวนัเดินทาง หรือ 1-14 วนั - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%   
(ราคาทัวร์เป็นการซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้ จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการ
ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของเกาหลี    
การคืนเงินทุกกรณี  ผูมี้ช่ือในเอกสารการจอง จะตอ้งอีเมลล ์หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนท่ีท าการของผูจ้ดัอยา่ง
ใดอยา่งหน่ึงเพื่อท าเร่ืองขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนงัสือมอบอ านาจพร้อมหลกัฐานประกอบการมอบอ านาจ หลกัฐานการ
ช าระเงินค่าบริการต่างๆ  และหนา้สมุดบญัชีธนาคารท่ีตอ้งการใหน้ าเงินเขา้ใหค้รบถว้น 

สายการบินและตั๋วเคร่ืองบิน 
ในการส ารองทีน่ั่งและการใส่ช่ือในระบบส ารองทีน่ั่ง  ผูเ้ดินทางตอ้งส่งส าเนาของหนงัสือเดินทาง ( Passport ) ท่ีชดัเจน หรือ ส่งรายละะ
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รายละเอียดท่ีสายการบินตอ้งการ (ภาษาองักฤษ) เช่น ค าน าหนา้ช่ือ ช่ือและนามสกุล วนัเดือนปีเกิด เลขท่ีพาสปรอต วนัหมดอาย ุ( โดยเซ็นตช่ื์อ
และเขียนยืนยนัรับรองเอกสารเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั )  หากไม่มีการส่งขอ้มูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลกัษณ์อกัษรให้ทางผูจ้ดั 
และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตัว๋หรือบตัรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผูโ้ดยสายจะตอ้งรับผิดชอบในค่าใชจ่้ายใหม่ท่ีจะเกิดข้ึนทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสียค่าใชจ่้ายเพ่ือแกไ้ขตวัสะกดค าน าหนา้ช่ือ / ช่ือ / นามสกลุ หรือ การเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบิน
หรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจดัท่ีนั่งบนเคร่ืองบิน 
เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูก้  าหนด ทางผูจ้ดัไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้แต่จะท าการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    

การเช็คอนิตั๋วเดินทางทีเ่คาเตอร์สายการบิน  เงื่อนไข 
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดใหบ้ริการก่อนเวลาเคร่ืองออกสาม (3) ชัว่โมง เคาน์เตอร์ จะปิดใหบ้ริการก่อนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโ้ดยสาร

จ าเป็นตอ้งด าเนินการใหเ้รียบร้อยภายในระยะเวลาท่ีไดร้ะบุไว ้ทั้งน้ีไม่วา่ในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารท่ีท่านไดช้ าระไปแลว้  

 ไม่แสดงตนหรือยนืยนัความเป็นตวัท่านต่อพนกังานของสายการบิน 
 ไม่อาจแสดงเอกสารไดอ้ยา่งครบถว้นและถูกตอ้ง (เอกสารการเดินทางท่ีช ารุดไม่สมบูรณ์จดัวา่เป็นเอกสารท่ีไม่ถูกตอ้ง)  
 ส าหรับท่านตอ้งมีตราอนุญาตเดินทางเขา้หรือออกนอกประเทศ (วซ่ีา) ซ่ึงจ าเป็นต่อการเดินทางไปยงัสถานท่ีต่างๆ   หรือ  เอกสารการเจง้เขา้

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

พนกังานของสายการบินไม่วา่โดยการกระท าหรือโดยวาจา 
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอ่ืนไม่อนุญาตใหท่้านเดินทางหรือข้ึนเคร่ืองบิน 
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลกัษณะอาการท่ีเป็นอนัตรายอย่างเห็นไดช้ดัในทาง

การแพทย ์และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวา่ไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย ์หรือเง่ือนไขทางการแพทยข์องท่าน
อาจก่อใหเ้กิดอนัตรายต่อสุขภาพแก่ผูโ้ดยสารอ่ืน 
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มาตรฐานทวัรเ์กาหลี-ราคาถูกและคุม้-พิสจูน์ดว้ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทวัร ์

ก่อนซ้ือทวัร ์ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินใหก้รรมการผูม้ีอ านาจ เพื่อไม่โดนทวัรโ์กง 

เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกบัเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุกกว่าท่ีเคย กบัผูช้ านาญทวัรเ์กาหลีกว่า 19 ปี 

ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเที่ยวกบัเรา 

 จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 200 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง 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 

 ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย 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 ากดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลท าใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งคา่เสียเวลา  คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะด าเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

 มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ านาจของผูจ้ดัก ากบั  

 ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการช าระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางมื้ อ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

 ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีขอ งเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามค าช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวด าเนินต่อ ไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

 การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ   และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

 กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีก าหนดการจ ากดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทัวร์  ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลกูคา้ ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบตัิตามขอ้ก าหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือค าตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสดุ 
 


