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ใบอนุญาตธุรกิจนาํเท่ียวเลขท่ี 11/01967 

มัน่ใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์กวา่  20  ปี 

Happy Trendy Busan 5D3N Feb-May 5D 3N PM)(KC) 
 

 

  

  

สมัผสัเส้นทางใหม่...สมัผสัเส้นทางใหม่.....ใหท่้านได้ใหท่้านได้หลงใหลไปกบัหลงใหลไปกบั  

เมืองปูซาน เมืองปูซาน ––  แดกูแดกู  

ท่ีพกัดี อาหารดี ไกดเ์นน้บริการท่ีพกัดี อาหารดี ไกดเ์นน้บริการ    
  

  

  

    

  

  

  
 

 

กาํหนดวนัเดินทาง 
อตัราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นตํ่า 15  ท่าน** 

ราคาผูใ้หญ่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

22-26 Mar 33,500 32,500 31,500 3,500 

05-09 Apr 34,500 33,500 32,500 4,000 

12-16 Apr 42,500 41,500 40,500 4,500 

26-30 Apr 34,000 33,000 32,000 3,500 

10-14 May 34,000 33,000 32,000 3,500 

24-28 May 34,000 33,000 32,000 3,500 

รายละเอียดการเดินทาง 

บริษทั เอฟวีนวิ อินเตอร ์แทรเวิล กรุป๊ จาํกดั 
Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วนัแรก          กรุงเทพฯ - ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ  

22.30 น.   (หมายเหตุ:เวลาในการนดัหมาย ข้ึนอยู่กบัเท่ียวบินท่ีไดใ้นวนัเดินทาง) คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ 

อาคารผูโ้ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกบัเจา้หน้าท่ีของบริษทัฯ คอยให้บริการ และอาํนวยความ

สะดวกแด่ท่านอยูบ่ริเวณแถว M ประตูทางเขา้ท่ี 7สายการบิน  Korean Air (KE) 

01.45 น.   ออกเดินทางสู่เกาหลีใตด้ว้ยเท่ียวบินท่ี KE662 

วนัท่ีสอง  กิมแฮ (ปูซาน) – หมู่บา้นวฒันธรรมกมัชอน – ปูซานทาวเวอร์ 

09.00 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกบั 

เวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี )  

เชา้ นาํคณะเดินทางสู่ หมู่บา้นวฒันธรรมกมัชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกวา่ “Korea’s Santorini” 

(ซานโตริน่ีเกาหลี) โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่น

เนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จน

ในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งข้ึน โดย

ปรับเปล่ียนหมู่บา้นคมัชอน ใหมี้สีสันโดดเด่นดว้ยการทาสี วาดภาพ ตามกาํแพง และตวับา้น ใหดู้สดใส น่ารัก 

บา้นเรือนหลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอ และแกลลอร่ี บางจุดก็เป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้พื้นเมือง สินคา้

สมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง Running Man ท่ีมาถ่ายทาํท่ีน่ี จึงทาํให้หมู่บ้าน

วฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกั มีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเท่ียวกนัมาก 

              

 

 

 

 

จากนั้น นําท่านสวนยองดูซาน (Yongdusan Park) พาท่านข้ึนชมบรรยากาศด้านบนของ ปูซานทาวเวอร์ (Busan 

Tower) ซ่ึงตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น 

Landmark สําคญัของเมือง สําหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงานหตัถกรรมแบบ

ดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอ่ืนๆ อีกมากมายคนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะ

เป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลี และนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงท่ีราวระเบียงรอบ

ฐานของ หอคอย เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป ส่วนดา้นบนสุด

ของหอคอยเป็นจุดสาํหรับชมววิทิวทศัน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา     

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัรคาร เมนู โอซัมบูลโกกิ มาจากเน้ือหมูมาหัน่สไลดบ์างๆ ผดักบั ปลาหมึก 

หมกัในซอสถัว่เหลือง นํ้ามนังา พริกไทยดาํ กระเทียม หวัหอม ขิง ไวน์ และนํ้าตาล นาํมาผดักบัผกั 
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บ่าย นาํท่านชม Songdo Skywalk ให้ท่านชมวิวริมทะเลและทศันียภาพของหาดซองโด แลนด์มาร์กแห่งใหม่ของ

เมืองปูซาน เป็นสะพานแกว้ยื่นออกไปกลางทะเล ตวัสะพานมีระยะทางสั้ นๆเพียง 104 เมตร นอกจากน้ียงั

สามารถมองเห็นผวินํ้าผา่นพื้นกระจกไดด้ว้ย เดินชมววิไปตามทาง รับลมทะเลเยน็ๆ 

 

 

 

 

จากนั้น หลงัจากนั้นนาํท่านเดินทางไปยงัเมืองแดก ูเป็นเมืองท่ีมีขนาดใหญ่เป็นอนัดบัส่ีของประเทศเกาหลี ดว้ยจาํนวน

ประชากรกว่าสองล้านห้าแสนคน แดกูยงัเป็นศูนยก์ลางการทอผา้ของประเทศและเป็นเมืองท่ีมีการจดัการ

แข่งขนัฟุตบอลโลกในปี ค.ศ.2002 ตลอดจนเป็นศูนยก์ารคา้พืชสมุนไพรนานาชนิด โดยมีสถานพยาบาลแผน

ตะวนัออกกว่า300 แห่งท่ีใช้สมุนไพรเหล่าน้ีในการรักษาตลอดจนมีร้านขายยาสมุนไพร และร้านปรุง

สมุนไพรรวมอยูด่ว้ย 

คํ่า                        รับประทานอาหารคํ่ารับประทานอาหารคํ่า  เมนูเมนู  คมัจาทงัคมัจาทงั   เลง้เกาหลีท่ีคุณตอ้งลอง สัมผสัรสชาติใหม่ของเลง้ในแบบฉบบัเกาหลีดว้ยเลง้เกาหลีท่ีคุณตอ้งลอง สัมผสัรสชาติใหม่ของเลง้ในแบบฉบบัเกาหลีดว้ย
กระดูกหมูชั้นดี ช้ินโต คดัพิเศษ เค่ียวจนขน้ในนํ้าซุปรสชาติกลมกล่อมท่ีปรุงรสดว้ยเคร่ืองเทศตาํรับเกาหลีแท ้กระดูกหมูชั้นดี ช้ินโต คดัพิเศษ เค่ียวจนขน้ในนํ้าซุปรสชาติกลมกล่อมท่ีปรุงรสดว้ยเคร่ืองเทศตาํรับเกาหลีแท ้
ๆ จนนุ่มชุ่มล้ิน รสชาติผสมกนัอยา่งลงตวัๆ จนนุ่มชุ่มล้ิน รสชาติผสมกนัอยา่งลงตวั 

 

 

 

 

 

จากนั้น นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรม Daegu Prins Hotel หรือเทียบเท่าระดบั 4 ดาว 
 

วนัท่ีสาม   เมืองแดกู – หมู่บา้นมาบิจอง – อพัซาน พาร์ค+เคเบิ้ลคาร์ – ถนนศิลปิน คิมกวางซอก  – สวนสนุก E-World 

เชา้              รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น  นาํท่านชม หมู่บา้นมาบิจอง (Mabijeong mural wall village) เป็นหมู่บา้นแบบเกาหลีดั้งเดิม แต่ท่ีน่ีไม่เหมือน

หมู่บา้นอ่ืนตรงท่ีกาํแพงของทุกบา้นจะมีการเพน้ท์ลายต่างๆ อยา่งสวยงาม อีกทั้งท่ีหมู่บา้นน้ียงัเป็นท่ีถ่ายทาํ

รายการช่ือดัง “รันน่ิงแมน” อีกด้วย หลังจากนั้ น  นําทางเดินทางสู่ อัพซาน พาร์ค ( Apsan Park) เป็น

สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตั้งอยูเ่ชิงเขา และยงัมี cable car ระยะทาง 790 ม. พาข้ึนไปชมวิว เกือบจะ 360องศา 

ของเมืองแดกู และยงัเป็น 1 ในสวนสาธารณะประเภท Urban-Eco Park ท่ีใหญ่ท่ีสุดของแดกู มีภูเขาอพัซาน 

ซ่ึงสูงประมาณ 600 ม. จะมีทั้งส่วนท่ีเป็นสวนสาธารณะ มีลาํธารเล็กๆไหลผา่น และก็ยงัมีส่วนท่ีเป็นภูเขา ซ่ึง

แบ่งระดบัยากง่าย ไดถึ้ง 3 ประเภทระยะทางสาํหรับการเดิน trekking มีตั้งแต่ 2-4 กม.  ให ้นกัปีนเขาไดเ้ลือก 
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เท่ียง                    รับประทานอาหารกลางวนัรับประทานอาหารกลางวนั  ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม ณ ภตัตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม อาหารชาววงัในสมยัก่อน อาหารชาววงัในสมยัก่อน ปัจจุปัจจุบนัเป็นอาหารเล่ืองบนัเป็นอาหารเล่ือง

ช่ือของเมืองหลวง เช่ือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวัในหมอ้ดินร้อน ภายในตวัไก่จะมีขา้วช่ือของเมืองหลวง เช่ือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวัในหมอ้ดินร้อน ภายในตวัไก่จะมีขา้ว

เหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลดั เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียงเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลดั เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง 

 

                      

 

 

 
 

บ่าย จากนั้นพาท่านพาท่านเดินชม ถนน ศิลปิน คิมกวางซอก (Kim Kwang Suk Road) คิมกวางซอกเป็นศิลปินท่ีมี

ช่ือเสียงโด่งดงัคนนึงของแดก ูถา้เปรียบเทียบความดงัของศิลปินท่านน้ี คงเทียบกบั พี่เบิร์ด ธงไชย ของบา้นเรา 

ถนนเส้นน้ีเป็น Art street อยูข่า้งๆตลาดและชุมชนเก่า มีมุมใหถ่้ายรูป กบัศิลปิน คิมกวางซอก และ มีร้าน

กาแฟน่ารักๆ มากมาย 

 

 

 

 

 

 

 

คํ่า รับประทานอาหารเยน็รับประทานอาหารเยน็  ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบ้ี (หมูยา่งเกาหลี) ณ ภตัตาคาร เมนู คาลบ้ี (หมูยา่งเกาหลี) ตน้ตาํรับอาหารเล่ืองช่ือของประเทศเกาหลีใต ้ตน้ตาํรับอาหารเล่ืองช่ือของประเทศเกาหลีใต ้

เป็นหมูย่างท่ีผ่านการหมกัจนได้ท่ี นาํมาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกาํลงัดี แล้วตดัช้ินพอคาํ รับประทานกบัเป็นหมูย่างท่ีผ่านการหมกัจนได้ท่ี นาํมาย่างบนเต่าถ่านร้อนๆ สุกกาํลงัดี แล้วตดัช้ินพอคาํ รับประทานกบั

ซอสซอส,,  กระเทียมกระเทียม,,  กิมจิกิมจิ,,  และใชใ้บผกักาด และใชใ้บผกักาด หอมสดห่อเป็นคาํๆ คลา้ยเม่ียงคาํ แกลม้ดว้ยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียวหอมสดห่อเป็นคาํๆ คลา้ยเม่ียงคาํ แกลม้ดว้ยพริกเกาหลี เม็ดโตสีเขียว

สด พร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียงสด พร้อมขา้วสวยร้อนๆ และเคร่ืองเคียง 

   

 

 

 

 

จากนั้น            นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั SEOUL GARDEN HOTELหรือเทียบเทา่ระดบั 4 ดาว  

วนัท่ีส่ีวนัท่ีส่ี     เมืองปูซาน เมืองปูซาน ––  โบสถ์คริสตจุ์กซองโบสถ์คริสตจุ์กซอง––  วดัแฮดอง ยงกุงซา วดัแฮดอง ยงกุงซา ––  ชอ้ชอ้ปป้ิงนมัโพดง ปป้ิงนมัโพดง ––    TThhee  PPaarrttyy  BBuuffffeett  PPrreemmiiuumm  

เชา้          รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 
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จากนั้น นําท่านออกเดินทางสู่เม่ืองปูซาน พาท่านได้ชมความงามของ โบสถ์คริสต์จุกซอง (Juk Seong Catholic 

Church) ซ่ึงตั้งอยู่ริมทะเล โบสถ์แห่งน้ีไดถู้กสร้างข้ึนและใช้เป็นสถานท่ีถ่ายทาํในละครเร่ือง SBS "Dream" 

ในช่วงต้นปี 2000 เน่ืองจากความงดงามและสถานท่ีตั้ งท่ีงดงาม จึงกลายเป็นท่ีนิยมในหมู่ช่างภาพและ

นกัท่องเท่ียว 

  

 

 

 

 

จากนั้น หลงัจากถ่ายภาพวิวสวยๆแลว้ เราพาท่านไป วดัแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นหน่ึงใน

วดัพุทธเก่าแก่ และมีช่ือเสียงของเมืองปูซาน ตั้งอยู่เรียบชายฝ่ังแนวโขดหินทางทิศตะวนัออกเฉียงเหนือของ

เมืองปูซาน สร้างข้ึนเม่ือปี ค.ศ. 1376 โดยพระท่ีมีช่ือเสียงองค์หน่ึงของยุคนั้นวดัส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้าง

อยูใ่นหุบเขาหรือในป่า แต่วดัแฮดอง ยงกุงซาเป็นหน่ึงในไม่ก่ีวดัท่ีสร้างอยู่ริมทะเลเลย อีกทั้งยงัหันหน้าของ

วดัออกไปทางทะเลดว้ย ทาํให้เป็นภาพท่ีสวยงามและแปลกตาไม่เหมือนวดัไหนๆของเกาหลี อีกหน่ึงไฮไลท์

สาํคญัของวดัแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa)คือในช่วงเดือนเมษายน ท่ีวดัจะมีดอกซากุระบานให้ได้

ชมกนัดว้ย ซ่ึงดอกซากุระของเกาหลีจะไม่ไดห้าชมไดท้ัว่ไปเหมือนท่ีญ่ีปุ่น จึงเป็นอีกหน่ึงช่วงเวลาท่ีวดัน้ีจะ

คึกคกั 

 

 

 

 

 

 

 

เท่ียง       รับประทานอาหารกลางวนั เมนู แฮมุลทงั ซีฟู้ ดหมอ้ไฟ คลา้ยตม้ยาํทะเลของเมืองไทย แต่ความเขม้ขน้น้อย

กวา่ เป็นการนาํอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เน้ือปลา หอย และปู และผกัชนิดต่างๆ เช่น ผกักาด กะหลาํปลี 

หวัไชเทา้ เห็ดเข็มทอง มาตม้รวมกนัในกะทะบนเตาแก๊ส ทานกบันํ้ าจ้ิมแบบเกาหลี และเคร่ืองเคียง เช่น กิมจิ 

และสาหร่าย 
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บ่าย นาํท่านสู่ ศูนยร์วมเคร่ืองสําอาง แบรนด์ดงัของเกาหลีมากมาย ท่ีไม่มีขายตามทอ้งตลาดทัว่ไป นาํท่านรับฟัง

ความรู้ท่ี ศูนยส์มุนไพร ซ่ึงไดรั้บการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เขา้ชมศูนยโ์สมเกาหลี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมี

คุณภาพดีท่ีสุด พร้อมใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพ หรือศูนยฮ์อ็กเก็ตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่า

ลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะ ช่วยดูแลตบัให้สะอาดแข็งแรง ป้องกนัโรคตบัแข็ง ให้ท่านได้เลือกซ้ือตาม

อธัยาศยั 

จากนั้น นาํท่านสู่ยา่น Nampodong Street ท่ีน่ีเปรียบเสมือนยา่นเมียงดงท่ีโซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้มากมาย

ในใจกลางเมืองปูซาน ท่ีน่าจะถูกอกถูกใจขาชอ้ปไม่นอ้ย ท่ีน่ีเต็มไปดว้ยร้านคา้ให้ขาชอ้ปไดเ้พลิดเพลินเจริญ

ใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้ งไวท่ี้น่ีเช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถึงร้านเคร่ืองสําอาง 

ร้านอาหาร และร้านกาแฟ นาํท่านสู่ถนนสายบนัเทิง BIFF STREET (Busan International Film Festival) เป็น

ศูนยก์ลางในการจดังานภาพยนตร์นานาชาติท่ีรู้จกักนัในนาม เทศกาลหนงัพซูาน เร่ิมเปิดในปี 1996 ปัจจุบนัจะ

มีเทศกาลหนงัในช่วงเดือนกนัยายนหรือเดือนพฤศจิกายน ของทุกปี 

 

  

  

         

คํ่า รับประทานอาหารคํ่า ณ The Party Buffet Premium เมนู บุฟเฟ่ต์สุดพรีเม่ียมท่ีคดัสรรมมาให้คุณได้ล้ิมรส

อาหารรสเลิศ มากกวา่ 100 ชนิด ทั้งอาหารสไตลย์โุรป อาหารญ่ีปุ่น เกาหลี อินเดีย จีน ซีฟู๊ ดยา่ง และของหวาน

สุดอร่อย ปรุงกนัสดๆ ใหท้่านไดเ้ห็นถึงกรรมวธีิ ขั้นตอนในการทาํ 

           

 

 

 

 

จากนั้น  นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกัโรงแรมระดบั Crown Harbor Hotel หรือเทียบเท่า       

  

วนัท่ีหา้     วนัท่ีหา้       ชายหาดแฮอึนชายหาดแฮอึนแด แด ––  ดิวต้ีฟรี ดิวต้ีฟรี ––  ชอ้ปป้ิงใตดิ้นชอมยอน ชอ้ปป้ิงใตดิ้นชอมยอน ––  สนามบิน สนามบิน --  กรุงเทพฯกรุงเทพฯ  

เชา้       รับประทานอาหารเชา้ ณ หอ้งอาหารของโรงแรม 

จากนั้น พาท่านชม ชายหาดแฮอึนแด (Haeundae Beach) ชายหาดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุม พื้นท่ีกว่า 

58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานท่ีสําหรับจดักิจกรรมทางวฒันธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี หาด

น้ีเป็นหาดกวา้งๆ เม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทิวทัศน์งดงาม เหมาะสําหรับเก็บรูปความประทับใจ 

นกัท่องเท่ียวนิยมมาท่ีน่ี 
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 หลงัจากนั้น พาท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวต้ีฟรี ท่ีน่ีมีสินคา้ชั้นนาํให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 

ชนิดทั้งนํ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอาง กระเป๋า นาฬิกาเคร่ืองประดบั ฯลฯ 

จากนั้น  นาํท่านช้อปป้ิง  ใตดิ้นซอมยอน เป็นยา่นช้อปป้ิงราคาถูกท่ีอยูใ่นสถานีรถไฟใตดิ้นท่ีขาชอ้ปมกัจะนิยมแวะ

เดินเลือกซ้ือขา้วของกนั เพราะนอกจากจะสะดวกสบายในเร่ืองของการเดินทางแลว้ สินคา้แฟชัน่มีให้เลือก

ซ้ือหลากหลาย ราคาไม่แพง ทั้งเส้ือผา้ชาย หญิง เด็ก หรือผูใ้หญ่กระทัง่วยัทาํงาน จะแบรนด์เนมหรือโนเนมก็

สามารถเลือกซ้ือได ้

 

 

 

 

 
  

เท่ียง         รับประทานอาหารกลางวนั เมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิววุน้เส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม เป็นไก่ผดัรวม

กบัวุน้เส้น มนัฝร่ัง แครอท พริก และซอสดาํ เน้ือไก่ท่ีน่ิม รสชาติคลา้ยกบัไก่พะโลสู้ตรเกาหลี ทานกบัขา้ว 

หอมอร่อย รสเผด็ถึงเคร่ือง 

 

 

 

 

 
 

บ่าย         ไดเ้วลาอนัสมควรนาํท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตวัเดินทางกลบักรุงเทพฯ ระหวา่งทางแวะ  

ชอ้ปป้ิงขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมท่ีบรรจุอยูใ่นถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถว้ยใส่

ขา้ว และของฝากของท่ีระลึก มากมาย ไดเ้วลานาํท่านออกเดินทางสู่สนามบิน 

20:50 น.   ออกเดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Korean Air 

00:15 น.   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ 

  Happy Trendy Spring (Busan – Dagu)  

หมายเหตุ:  
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- สายการบิน, เท่ียวบิน, ราคา, รายการทวัร์ และร้านอาหารอาจมีการปรับเปล่ียนตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, 

สภาพอากาศ ฯลฯ) ทั้งน้ีทางบริษทัคาํนึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทางและผลประโยชน์ท่ีลูกคา้จะไดรั้บเป็น

หลกั 

- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิ  สําหรับท่านท่ีตอ้งการเดินทางเพื่อการท่องเท่ียวเท่านั้น  และในกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธการ

เขา้ประเทศเกาหลีใต ้บริษทัจะไม่รับผดิชอบค่าใชจ่้ายใดๆ ทั้งส้ิน รวมถึงค่าทวัร์ทั้งหมด 

- ท่านท่ีไม่เท่ียวตามโปรแกรม พร้อมคณะ ไม่สามารถเรียกคืนเงินได ้

- ภาพท่ีใชใ้นโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านั้น 

สายการบิน BKK-PUS เวลาออก เวลาถึง     PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 

Korea Air (KE) KE662 01.45 09.00 KE661 20.50 00.15 
 

กาํหนดการเดินทาง 

กาํหนดวนั

เดินทาง 

อตัราค่าบริการ **ออกเดินทางขั้นตํ่า 15  ท่าน** 

ราคาผูใ้หญ่ เด็กมีเตียงเสริม เด็กไม่มีเตียง พกัเด่ียว 

22-26 Mar 33,500 32,500 31,500 3,500 

05-09 Apr 34,500 33,500 32,500 4,000 

12-16 Apr 42,500 41,500 40,500 4,500 

26-30 Apr 34,000 33,000 32,000 3,500 

10-14 May 34,000 33,000 32,000 3,500 

24-28 May 34,000 33,000 32,000 3,500 

เพ่ิมท่านละ 5,000  บาท จดักรุ๊ปส่วนตวั 10 ท่าน / กรุ๊ป 

อตัราค่าบริการรวม 

- ค่าตัว๋เคร่ืองบินชั้นทศันาจร ไป-กลบั เสน้ทาง กรุงเทพ-ปูซาน-กรุงเทพ  ตามท่ีระบุในรายการ 

- ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพ-ปูซาน 

- ค่าประกนัอุบติัเหตุกรณีเสียชีวิตระหวา่งการเดินทางท่ีประเทศเกาหลี วงเงินสูงสุดไม่เกิน 7,000,000 บาท 

- ค่ารักษาพยาบาลจากอุบติัเหตุ วงเงินสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 

- สมัภาระนํ้าหนกั KE ไม่เกิน 23 กิโลกรัม ต่อใบ/ท่าน 

ค่าใชจ่้ายในต่างประเทศ ประกอบดว้ย 

- ค่าท่ีพกัในโรงแรมท่ีไดเ้ลือกสรรแลว้ตลอดการเดินทาง 

- ค่าอาหารทุกม้ือตามท่ีระบุในรายการ 

- ค่ารถโคช้ปรับอากาศตลอดการเดินทาง 

- ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

- หวัหนา้ทวัร์ท่ีมีประสบการณ์คอยดูแลอาํนวยความสะดวกตลอดการเดินทาง 
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อตัราค่าบริการไม่รวม 

- ค่าธรรมเนียมหนงัสือเดินทาง 

- ค่าใชจ่้ายส่วนตวั เช่น อาหาร และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งพิเศษ / ค่าซกัรีด / ค่าโทรศพัท ์ฯลฯ 

- ค่านํ้าหนกักระเป๋าส่วนเกิน 

- ค่าทิป และค่าบริการในการเคล่ือนยา้ยสัมภาระ และกระเป๋าเดินทาง 

- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% ในกรณีท่ีท่านตอ้งการใบกาํกบัภาษี 

- ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว (กรุณาเตรียมเอกสารคือ พาสปอร์ต,ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว, ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู่

สาํเนาทะเบียนบา้น, สมุดบญัชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดาํ 2 น้ิว ท่านละ 2 รูป) 

สาํรองท่ีนัง่ล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 30 วนั พร้อมเอกสารดงัน้ี 

1. สาํเนาหนา้พาสปอร์ตของผูท่ี้เดินทาง  

2. ยืน่หลกัฐานประกอบการยืน่ขอวซ่ีาต่างๆ  

(ในกรณีท่ีถือหนงัสือเดินทางประเทศอ่ืน นอกเหนือจากไทย)  

3. เงินมดัจาํท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนท่ีเหลือบริษทัฯ ขอรับชาํระก่อนการเดินทางอยา่งนอ้ย 15-20 วนั  

กรณีท่ีท่านไม่สามารถเดินทางไปพร้อมคณะไดด้ว้ยประการใดก็ตาม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเก็บค่าใช้จ่ายส่วนท่ี

ท่านชาํระไวต้ามระยะเวลาและจาํนวนดงัน้ี 

- ยกเลิกการจองภายใน  30 วนั  ก่อนการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจาํทั้งหมด 

- ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการคืนค่าทวัร์ 50%  ของราคาทวัร์ 

- ยกเลิกการเดินทางภายใน 7 วนั ก่อนการเดินทาง บริษทัขอสงวนสิทธ์ิ ในการคืนเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

4. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองไดก้ารยกเลิก

การเดินทางหรือเล่ือนการเดินทางจะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอ

สงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินเป็นกรณีไป แต่ทั้ งน้ีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายท่ีไม่สามารถเรียกคืนได้ เช่น 

ค่าธรรมเนียมการวางมดัจาํ ตัว๋เคร่ืองบิน และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ถา้มี  

5.  ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการ

บิน รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHATER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพิ่มเขา้มาช่วงวนัหยุด 

หรือ เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

6.  กรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศ ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดชอบของบริษทั บริษทั

ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 

 

 

 

ช่ือบญัชี  บริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮา้ส์ เลขท่ี  860-0-241510 บญัชีออมทรัพย ์

      ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลิค เฮา้ส์ เลขท่ี  968-0-091880 บญัชีออมทรัพย ์
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      ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์ เลขท่ี  020-3-839278 บญัชีออมทรัพย ์

      ธนาคารไทยพาณิชย ์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขท่ี  234-2-012317  บญัชีออมทรัพย ์

กรณีชาํระดว้ยบตัรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบตัร 3 % จากยอดท่ีทาํการรูด 

ทางบริษทัเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายใหท้่านชาํระเงินผา่นการโอนเงินเขา้บญัชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งน้ีเพื่อความปลอดภยัในการชาํระเงินของท่านเป็นสาํคญั 

หมายเหตุ ท่านท่ีตอ้งการใบเสร็จในนามนิติบุคคล กรุณาแจง้กบัพนกังานขายใหท้ราบล่วงหนา้ มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ 

ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่ออกใบเสร็จยอ้นหลงั 

เอกสารใชป้ระกอบในการเดินทาง 

1. หนงัสือเดินทางท่ีเหลืออายกุารใชง้านมากกวา่ 6 เดือน (กรณีทาํหนงัสือเดินทางเล่มใหม่กรุณาเตรียมหนงัสือเดินทาง

เล่มเก่าไปดว้ย ณ วนัเดินทาง) 

สาํหรับท่านท่ีไม่เคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

2. หนงัสือรับรองการทาํงานเป็นภาษาองักฤษ (ระบุตาํแหน่ง, เงินเดือน, วนัเร่ิมตน้การทาํงาน) 

3. กรณีท่ีท่านเป็นเจา้ของกิจการกรุณาจดัเตรียมสาํเนาหนงัสือจดทะเบียนท่ีมีช่ือของท่านพร้อมเซ็นรับรองสาํเนาให้

ถูกตอ้ง 

4. ใบเปล่ียนช่ือ (ถา้มี) 

5. สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากยอ้นหลงั 6 เดือน จนถึงเดือนปัจจุบนั 

6. กรณีเป็นนกัเรียน, นกัศึกษา กรุณาเตรียมหนงัสือรับรองจากทางสถาบนัเป็นเป็นภาษาองักฤษ (ในกรณีท่ีเด็กอายไุม่

เกิน 18 ปี ไม่ไดเ้ดินทางกบับิดาหรือมารดา ตอ้งจดัเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดงัน้ี 

5.1 หนงัสือรับรองการทาํงานของบิดาหรือมารดา ท่านใดท่านหน่ึง 

5.2 สาํเนาสมุดบญัชีเงินฝากของบิดา หรือมารดายอ้นหลงั 6 เดือนจนถึงปัจจุบนั 

5.3 สาํเนาสูติบตัร 

***การเรียกเก็บเอกสารเพิ่มเติมน้ี เพื่อประโยชน์ในการเดินทางเขา้ประเทศเกาหลีของท่าน ท่ีทางบริษทัจะไดแ้จง้ให้หวัหนา้

ทวัร์ทราบเพื่อใหค้าํแนะนาํท่านในการเขา้เมืองเกาหลีใต*้** 

 

 

 

 

 

 

Attn : คุณ____________________    Fax :  02-231-3399 

ใบจองทวัร์กบั  บริษทั เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง       
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ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์     

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร             

               

               

จาํนวนผูเ้ดินทางทั้งหมด     คน  (ผูใ้หญ่    ท่าน / เด็กอายตุ ํ่ากวา่ 12 ปี  ท่าน) 

จาํนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่  หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผูเ้ดินทาง (กรุณาจดัเรียงตามหอ้งพกั และใหช่ื้อทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อยา่งถูกตอ้งตามหนงัสือเดินทาง 

ลาํดบั ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกิด(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

               

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด    ขา้พเจา้

รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ       ผูจ้อง 

               (     ) 

                              วนัท่ี       

 
เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป ขอบคุณทุกท่านท่ีใหเ้กียรติใชบ้ริการของเรา 
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