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ใบอนุญาตธุรกจินําเทีย่วเลขที ่11/1967 

มั่นใจทุกการเดนิทาง ประสบการณ์มากกว่า 20  ปี 

(Beautiful Busan Suncheon 5D3N BG (JL) 

 
 

3 เมืองใต ใครไปก็หลงรัก #เมืองสุดใตทะเลสวยยอซ ู #เมืองโอโซนชุนชอน หมูบานมรดกโลก #เมืองทาอันดับหน่ึงพูซาน  

ไฮไลท 25 มีนาคม-10 เมษายน รวมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตกตบาน) ทั่วภาคใตของประเทศ  

โปรแกรม Journey BUSAN SUNCHEON YEOSU เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 18,900 
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน19 สายการบิน JEJU AIR  กรุปคณะ 20-30 ทานตอคณะ 

ที่พัก หองพัก 1 คืน #จงัหวดัชอนลานมัโด + หอ้งพกั 2 คืน #จังหวัดเคียงซัมนัมโด ระดบั 3 ดาวเกาหลี 
รถโคช บริการดวยรถซ่ึงมีขนาดของรถจะเปนไปตามจาํนวนของผูโดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40 หรือ 45 ที่นั่ง   

อาหาร 
อาหารเชา@โรงแรม 3 ม้ือ อาหารกลางวันและค่ํา@หองอาหารทองถ่ิน 6 ม้ือ  เมนูจัดหลากหลายไมซํ้ากัน #หมูตุนกัมจงัทัง  #ขาว

ยําบีบิมพับ  #หมอไฟซีฟูดทะเลสไตลพูซาน #หมูไฟบลูโกกิ #ไกตุนโสม #บารบีคิวบฟุเฟต  ฟรี ! นํา้แร่ด่ืมบนรถวนัละ 1 ขวด 
 

วันแรก (-) 

วันที่สอง  
(-.L.D)    

สนามบินสุวรรณภูมิ -  สนามบินนานาชาติมูอนั Jollanam-do ประเทศเกาหลีใต ้ –  เมืองยอซู  เมือง 317 เกาะ สุดชายฝ่ังทะเลเกาหลี 

แหล่งอากาศบริสุทธ์ิ –  เกาะโอดงโด สถานท่ีโรแมนติกของคู่รัก ทัว่ทั้ งเกาะเต็มไปด้วยตน้ดอกคามีเลียสีแดง (บานพฤศจิถึง

เมษายน) ประภาคาร – World Expo Park 2012  สวนเอ็กซ์โป 2012 ต่ืนตาต่ืนใจฉากทอ้งทะเล 3D เคล่ือนไหวบนเหนือศีรษะ 

หอคอย Sky Tower ถงัซีเมนต ์และ คาเฟ่ 360 องศา – สุดฟิน ! นัง่กระเชา้ลอยฟ้าเหนือทะเล ชมววิเมือง เกาะนอ้ยใหญ่ กลางอากาศ   

วันที่สาม 

(B.L.D) 

เมืองชุนซอน เมืองสามภูเขาและสองลําธาร  – หลงสูยุคโซซอน 600 ป ทีห่มูบานมรดกโลกนากานึบซอง ที่ผูคนยังคงใชชีวิตแบบ

ดั้งเดิม – ชุนชอน “ Open Film Set ”  เมืองจําลองชวงป 1960 – 1980 สถานที่ถายทําของรายการโทรทัศน ภาพยนตรละครมากกวา 

700 เรื่อง – เมืองทาอันดับหนึ่งพูซาน – ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง –  ยานแฟช่ันและศัลยกรรมโซเมียง  

วันที่ส่ี 
(B.L.-) 

เมืองพูซาน - ศูนยฮอกเก็ตนามู  – ศูนยโ์สมเกาหลี – ดิวตร้ีฟรี– สะพานกระจกแกว้ Oryukdo Sunrise Park – สะพานแขวนควงั

อนั – วดัแห่งทะเลตะวนัออก " แฮดงยงกงุซา "  – ชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ – The Bay 
101 – ชายหาดควงัอาลิ  

บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร แทรเวิล กรุป จํากัด 

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd. 
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วันที่หา 
(B.L) 

เมืองพซูาน – ศูนยน์ํ้ ามนัสนเขม็แดง Red Pine – หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน – ยา่นนมัโพดอง ท่ีตั้งของ BIFF สแควร์ – แวะตลาด

ปลาชาลกาชิ – ถ่ายรูปคู่หอคอยพซูาน ณ  สวนสาธารณะยงดูซาน – สนามบินนานาชาติพซูาน  – กรุงเทพฯ 

Itinerary   
โปรแกรม Journey BUSAN SUNCHEON YEOSU เกาหลี 5 วัน 3 คืน  ราคาเร่ิม (บาท) 18,900 
เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน19 สายการบิน JEJU AIR  กรุปคณะ 20-30 ทานตอคณะ 

โปรแกรมท่องเที่ยว  3 เมืองใต ใครไปก็หลงรัก  #เมืองยอซู  เมือง 317 เกาะ สุดชายฝงทะเลเกาหลี แหลงอากาศบริสุทธ์ิ –  เกาะโอดงโด 

สถานที่โรแมนติก ทั่วทั้งเกาะเต็มไปดวยตนดอกคามีเลียสีแดง (บานพฤศจิถึงเมษายน) ประภาคาร – World Expo Park 2012  สวนเอ็กซโป 2012 

ตื่นตาตื่นใจฉากทองทะเล 3D เคล่ือนไหวบนเหนือศีรษะ หอคอย Sky Tower ถังซีเมนต และ คาเฟ 360 องศา – สุดฟน ! นั่งกระเชาลอยฟาเหนือ

ทะเล ชมวิวเมือง เกาะนอยใหญ กลางอากาศ  #เมืองชุนซอน เมืองสามภูเขาและสองลําธาร  – หลงสูยุคโซซอน 600 ป ที่หมูบานมรดกโลกนา

กานึบซอง ที่ผูคนยังคงใชชีวิตแบบดั้งเดิม – ชุนชอน “ Open Film Set ” เมืองจําลองชวงป 1960 – 1980 สถานที่ถายทําของรายการโทรทัศน 

ภาพยนตรละครมากกวา 700 เร่ือง   #เมืองท่าอันดับหน่ึงพูซาน – ศูนยเคร่ืองสําอางเวชสําอาง –  ยานแฟช่ันและศัลยกรรมโซเมียง - สะพาน

กระจกแกว Oryukdo Sunrise Park – วัดแหงทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา "  – ชายหาดแฮฮุนเด – ชายหาดควังอาลิ – หมูบานวัฒนธรรมคัม

ชอน – ยานนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร –ตลาดปลาชาลกาชิ – หอคอยพูซาน สวนสาธารณะยงดูซาน  

ไฮไลทปลายมีนาถึงกลางเมษา รวมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตกตบาน) 

#เมืองยอซู #เมืองชุนชอน #มหานครแดก ู#มหานครพซูาน #เมืองเคียงจู #เมืองคิมเฮ #เมืองทงยอง #เมืองโคเจ #พอ็ตกตบานสะพร่ังขาวอมชมพู

ช่วงใบไมผ้ลิท่ีเกาหลี ใหผู้ค้นไดช่ื้นชมและเป็นสญัลกัษณ์ของวฏัจกัรชีวติ เทศกาลดงักล่าวเป็นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอยา่งร่ืนเริงใตต้น้ซากุระ

ท่ีครอบครัวและญาติมิตรจะมาร่วมปิคนิค เพ่ือช่ืนชมความสวยงามของธรรมชาติ   ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปและสัมผสัสีสันแห่ง

ดอกพอ็ตกตสีขาวอมชมพ ู(รายการพิเศษน้ี...ตอ้งรอพยากรณ์อากาศออก ซ่ึงปกติน่าจะอยูท่ี่ 25 มีนาคม ถึง 10เมษายน) 

ขอสงวนสิทธ์ิเปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตารางการบินของสายการบินตามท่ีได้อนุมติั 
 

สายการบิน BKK-MWX เวลาออก เวลาถึง PUS-BKK เวลาออก เวลาถึง 

JEJU AIR  7C2216 0020 0740 7C2251 2025 2345 
ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผูโดยสาร วาจะตองคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกวา 6 เดือนขึ้นไป 

และหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาที่ตรวจคนไดประทับตรา หนังสือเดินทางอยูในสภาพที่ดี (ไมชํารุด) 

DAY วนัแรก  สนามบินสุวรรณภูม ิ   เชา กลางวัน ค่ํา 

1 เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่เติม  (นัดหมายแต่ละคณะก่อนออก

เดินทาง 3 ช่ัวโมงล่วงหน้าก่อนเคร่ืองออก)   - - - 

คํา่ หน้าเคาน์เตอร์ สายการบิน ใกล้ประตูทางเข้า  
พรอมกันที่ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข  F   Jeju Air (7C) หมายเลข  3-4 

การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการท่องเที่ยว เป็น

อาํนาจของเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้ออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตให้เดินทางออกจาก

ประเทศไทย หรือ ใหพ้าํนกัอยูใ่นประเทศกาหลีใตเ้พื่อการท่องเท่ียว ทางผูจ้ดัไม่มีอาํนาจและไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ไปและกลับกรุงเทพฯ 

กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาเดินทางได ้

ทั้งน้ีเพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 
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ขอแนะนํา 

• หากทานมีปญหาเรื่องอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา 
• หามนําผลไมและเนื้อสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต หากพบจะตองเสียคาปรับ 

• เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย (แนะนํา ตลอดทริปจะตองดูแลกระเปายกขึ้นลงหองดวยตัวทาน

เอง เพ่ือปองกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได)   

• กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน 

• ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย  เชน เงิน อัญมณี  อุปกรณอิเล็กทรอนิกส คอมพิวเตอร กลองถายรูป อุปกรณวีดีโอ เอกสารที่แลกเปล่ียนเปน

เงินได  เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ 

• สนามบินสุวรรณภูมิ  “ ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึ้นเครื่อง ”  กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอยางนอย 30 นาที กอนเวลาเครื่องออก 

• นําเส้ือแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องดวย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพ่ือการพักผอนที่อบอุน  (สําหรับ มือใหม หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag 

หรืออาการเมาเวลาจากการเปล่ียนโซนเวลาของโลก แนะนํา :  นอนใหมากที่สุด หรือ ทานยาแกเมา เพราะมีมีฤทธ์ิทําใหนอนหลับ ไมดื่ม

สุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ํามากๆ) 
 

DAY วนัทีส่อง  สนามบนินานาชาตเิมืองมูอนั จังหวดัชอลลานัมโด ประเทศเกาหลใีต้  เชา กลางวัน ค่ํา 

2 เวลาที่เกาหลีใตเร็วกวาไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม. - X X 
ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR (7C)  

ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง แต่มีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

เชา้ MUAN Landing  ถึงสนามบินนานาชาติเมืองมูอนั  จงัหวดัชอลลานมัโด หลงัผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร

แลว้ รถโคช๊รอรับท่านเพ่ือท่องเท่ียวตามโปรแกรม  

เพื่อใหร้ายการท่องเท่ียวเป็นไปตามกาํหนดการ  ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลง

ประมาณ 1.30 ชัว่โมง ท่านท่ีติดสัมภาษณ์ท่ีด่านตรวจคนเขา้เมือง  หากท่านผา่นเขา้เมืองเรียบร้อย ท่านตอ้ง

เดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผูจ้ดัได ้    

นาํท่านเดินทางสู่ เมืองยอซู  สุดชายแดนใตเ้กาหลี แหล่งอากาศบริสุทธ์ิ  มีหมู่เกาะงดงามกว่า 300 เกาะ

ลอ้มรอบเมืองน้ี อีกทั้งมีช่ือเสียงดา้นภูมิประเทศท่ีสวยงามของชายฝ่ังทะเล เมืองน้ีโด่งดงัหลงัเป็นเจา้ภาพการ

จดังาน World Expo 2012 ซ่ึงการจดังานน้ีไดใ้หค้วามสาํคญักบัทรัพยากรทางทะเลทัว่โลก  

เท่ียง เมนู “คัมจาทัง” หรือ เเกงมนัฝร่ังกบักระดูกหมู  ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วนผสมท่ีสาํคญัคือ กระดูกหมูส่วนซ่ีโครง/สันหลงั 

มนัฝร่ัง ตน้หอม พริกแกง งาดาํป่า ใบงาเขียว เห็ด โดยปล่อยเค่ียวกระดูกหมูและเคร่ืองเคียงตลอดทั้งวนัทั้งคืน   
 

 

 

 

 

 

 

บ่าย #เกาะโอดงโด (Odongdo) สถานท่ีโรแมนติกของคู่รัก เกาะแห่งน้ีตั้งอยูติ่ดกบัแผ่นดิน มีถนนผ่ากลางทะเลเช่ือมตวัเกาะ

กบัแผน่ดิน ตน้ดอกคาเมเลีย เป็นตน้ท่ีพบเห็นไดท้ัว่ไปยบน โดยตน้คาเมเลียท่ีเก่าแก่ท่ีสุดบนเกาะนั้นมีอายมุากถึง 200 ปี เลย
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ทีเดียว ดอกสีแดงจะแข่งกนัเบ่งบานไปทัว่เกาะประมาณช่วงเดือนปลายเดือนพฤศจิกายนถึงเมษายน มี.ค.-เม.ย. หากเราเดิน

ข้ึนเขาไปตามเสน้ทางธรรมชาติ จะไดช่ื้นชมพรรณไมแ้ปลกๆ กวา่ 200 ชนิด และเดินต่อไปอีกนิด จะไดเ้จอกบัประภาคารท่ี

ตั้งอยูบ่นยอดเขา ซ่ึงเม่ือมองลงมาจะเห็นทิวทศัน์แบบ  360 องศา  

World Expo Park 2012  ต่ืนตาต่ืนใจฉากทอ้งทะเล 3D เคล่ือนไหวบนเหนือศีรษะ หอคอย Sky Tower ถงัซีเมนต ์และ คาเฟ่ 

360 องศา 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
“ Yeosu World Expo Park 2012”  #สวนยอซูเอ็กซ์โป 2012 สวนสาธารณะริมทะเล อดีตเคยเป็นสถานท่ีในการจดังาน

เอ็กซ์โป ท่ีเก่ียวกบัทอ้งทะเลและมหาสมุทร เพ่ือแสดงความกา้วหน้าทางเทคโนโลยี แลกเปล่ียนวิสัยทศัน์ระหว่างนานา

ประเทศ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัทอ้งทะเลและชายฝ่ัง เพ่ือหาแนวทางพฒันาทรัพยากรทางทะเลของโลกให้ย ัง่ยืน โดยมีนานาประเทศ

และองคก์ารระหวา่งประเทศเขา้ร่วมงาน 105 ประเทศ  เดินชมฉากทอ้งทะเลทรีดีภาพเคล่ือนไหวบริเวณดา้นบนเหนือศีรษะ

ตลอดแนวความยาวของอาคารเอก็ซ์โป  ถ่ายรูปคู่กบั The Big-O รูปทรงโดนทัขนาดยกัษ ์สถานท่ีใชจ้ดัแสดงโชวแ์สงสีเสียง

นํ้ าพยุามคํ่าคืน  ข้ึนววิสวยงามบนท่ีสูงแบบวงกลม 360 องศา ท่ี หอชมววิ Sky Tower อาคารปูนซีเมนตท่ี์สูงท่ีสุดในสวน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สุดฟิน ! น่ังกระเช้าลอยฟ้าเหนือทะเล ชมวิวเมือง เกาะน้อยใหญ่ กลางอากาศ #Yeosu Maritime Cable Car 
นาํท่านนัง่กระเชา้ลอยฟ้าท่ีอยูเ่หนือทะเลแห่งแรกของเกาหลี ชมความงามทิวทศัน์พาโนรามาของทอ้งทะเลท่ีสวยงามท่ีสุด

ของเมืองยอซู วิง่ระยะทางยาว 1.5 กม. โดยเช่ือมระหวา่ง เกาะโดลซนักบัแผ่นดินใหญ่ เพลิดเพลินไปกบัการช่ืนชมและเก็บ

ภาพบรรยากาศในมุมสูงของท่าเรือยอซู สวนเอก๊ซ์โป ไดท้ั้งกลางวนัและกลางคืน อีกทั้งไดเ้ห็นสะพานดอลซานแดเกียว เป็น

สะพานแขวนท่ีมีขนาดใหญ่ มีความสูงถึง 450 เมตรและกวา้ง 11.7 เมตร สร้างข้ึนเม่ือปี 1984 เพ่ือเช่ือมการเดินทางระหวา่ง

แผน่ดินใหญ่และเกาะดอลซาน จึงเป็นเหมือนประตูสู่เกาะดอลซาน และ สวนสาธารณะจงัซาน  (ฟรี ! นั่งกระเชาเที่ยวเดียว

โดยสาร 8 ที่นั่งแบบธรรมดา หากบริการนี้ตองงดดวยสาเหตุของสภาพอากาศ หรือ ไมวากรณีใดใด ของสงวนสิทธิในการ

คืนเงิน) 
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ค ํ่า บุฟเฟ่ต์อร่อยลํา้ !!!  เมนูบาร์บีควิป้ิงย่างสไตล์เกาหล ีไม่วา่จะเป็นเน้ือหมู เน้ือววั และ เคร่ืองเคียงต่างๆ 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว คํ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผูเ้ลือกและจดัหอ้งพกั 1 คืน ระดบั 3 ดาวเกาหลี ในจงัหวดัชอลลานมัโด 

DAY วนัทีส่าม  จังหวดัชอลลานัมโด – เมอืงชุนชอน - เมอืงพูซาน  เชา กลางวัน ค่ํา 

3  X X X 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

#เมืองซุนชอน เมืองสามภูเขาและสองลาํธาร ตั้งอยูใ่นจงัหวดัชอลลานัมโด ยงัเป็นเมืองทางนิเวศวิทยาของเกาหลี เพราะ

ระบบนิเวศทางธรรมชาติยงัไม่ถูกทาํลาย มีพ้ืนท่ีชุ่มนํ้ า มีทุ่งกก  

 

 

ประสบการณ์ทางวฒันธรรมท่ีใหเ้รายอ้นยคุกลบัไป 600 ปีท่ีแลว้  #หมู่บ้านมรดกโลกพืน้บ้านนากานึบซอง  หลงัคา

บา้นถูกมุงดว้ยหญา้ฟาง บา้นกวา่ 300 หลงัไดรั้บการอนุรักษไ์วอ้ยา่งดี    เพ่ือใชเ้ป็นท่ีพกัผอ่นใจ ชมบา้นโบราณดั้งเดิมของ

ขาวเกาหลี ไดส้มัผสักบัชาวบา้น 100 ครัวเรือนท่ีอาศยัอยู ่เปิดให้นกัท่องเท่ียวไดม้าพกัอาศยัเรียนรู้วิถีชุมชน มีสมบติัทาง

วฒันธรรมหลายอยา่ง เช่น กาํแพงหินโบราณ กาํแพงป้อมปราการเก่า   ปราสาท  บา้นชาวพ้ืนเมือง เรือนรับรองแขก สถานท่ี

ปฏิบติัธรรมชาวพุทธ เป็นตน้  หมู่บา้นมีกิจกรรมบริการมากมายให้เราไดไ้ปสัมผสัในช่วงพิเศษหรือตามวนัเวลาท่ีกาํหนด 

เช่น พิธีเปล่ียนประตูยามแบบดั้งเดิมของราชวงศ์โชซอน ดนตรีดั้งเดิมของเกาหลี Pansori และ Samulnori เพลงชาวนา พิธี

แต่งงานแบบดั้งเดิม และการเตน้รํา  ศิลปะการยอ้มสีผา้ธรรมชาติ  งานไม ้ ช่างตีเหลก็ ศิลปะการทอผา้ ศิลปะการถกัฟาง และ 

งานฝีมือ  นอกจากน้ี ยงัมีช่ือเสียงในดา้น สถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์ละครมากมาย โดยเฉพาะ ละครซ่ีรียด์งั “ แดจงักึม “ 

สถานท่ีถ่ายทาํของรายการโทรทศัน์ ภาพยนตร์ละครมากกว่า 700 เร่ือง มีขนาดใหญ่ท่ีสุดของเกาหลี 

#Suncheon Open Film Set ประกอบดว้ยบา้นเรือนอาคารมากกวา่ 200 หลงัคาเรือน ใน 3 หมู่บา้นในยคุสมยัท่ี

แตกต่างกนั คือช่วงประมาณ ปีค.ศ. 1960 ถึง ค.ศ.1980 สถานท่ีท่ียอ้นวยัความคิดถึง ยคุ 50s – 60s   และชีวิตคนหนุ่มสาว 

Daldongne ในยคุ 60s ~ 80s สําหรับภายในเมืองนั้นมีทั้ง โรงละครจาํลอง สถานีดบัเพลิง โรงเบียร์  และร้านคา้ต่างๆ 

มากมาย ซ่ึงให้อารมณ์ของเมืองเกาหลีสมยัก่อน เช่น กรุงโซล ไดอ้ยา่งน่าท่ึง  สถานท่ีแห่งน้ีจึงกลายเป็นสถานท่ีถูกเลือกให้

สร้างเป็นสถานท่ีถ่ายทาํภาพยนตร์และละครหลายต่อหลายเร่ืองดว้ยกนั ตวัอยา่งเช่น “Inspiring Generation” , “Love 

and Ambition”, “East of Eden”, “Gangnam Blues”  และ “Werewolf Boy”  จึงไม่น่าแปลกใจท่ีเป็นอีกหน่ึง

สถานท่ีท่องเท่ียวยอดนิยมของชาวเกาหลีในทุกเพศทุกวยั ในการระลึกถึงความทรงจาํในอดีตสาํหรับผูใ้หญ่ และยงัเป็นท่ีเปิด

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ถึงใชชี้วิตของผูค้นในอดีตให้กบัเยาวชน โดยผ่านกิจกรรมท่ีเพลิดเพลิน ไดแ้ก่ การลองใส่ชุด

นกัเรียนเก่าในยุคนั้นเพื่อถ่ายรูปในสถานท่ีต่างๆ ไวเ้ป็นท่ีระลึก (ค่าใชจ่้าย ประมา 4,000 วอนต่อท่าน) หรือ 

การลองล้ิมชิมแพนเคก้ทอด หรือ โดโตรีมุก๊ ซ่ึงเป็นวุน้ท่ีทาํจากแป้งแตงกวา ไดท่ี้ร้านของวา่งแห่งน้ีอีกดว้ย 
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เท่ียง เมนูอาหารจานสุดฮิตในชีวติประจําวนัของชาวเกาหล ี“ เมนูบิบิมบัพ “ ( ประมาณวา่ของไทย “ ผดักระเพาหมูหรือ

ไก่หรือ...ราดขา้ว” )  เมนูน้ีถือวา่มีความโดดเด่นและโด่งดงัระดบัประเทศ  และ ความหมายท่ีลึกซ้ืง 

บ่าย เดินทางสู่ เมืองพูซาน เมืองท่าอนัดบัหน่ึง ประตูสู่เกาหลีทางดา้นทิศใต ้เป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองหนา้ด่านในการ

ติดต่อคา้ขายทั้ งในอดีตและปัจจุบัน ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไมสาว ลวนใหความสําคัญกับเร่ืองผิวหนา

คอนขางมาก ให้ท่านได้ ฟังคาํแนะนําการดูแลผิวพรรณ จากผูช้าํนาญการ กลุ่มบาํรุงผิวพ้ืนฐาน Skin Care ท่ี ศูนย์

ผลิตภัณฑ์ความงาม เคร่ืองสําอางเวชสําอาง  และให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพท่ีไม่มีจาํหน่ายใน

ทอ้งตลาดทัว่ไป   เดินเลนบริเวณถนนโซเมียงหน่ึง   “ First Soemyung Street “  จุดศูนยรวมยานการคา

ของชาวเมืองพูซาน  ไม่วา่จะเป็น ชอ้ปป้ิงมอลใ์ตดิ้น  หา้งบูติกหลากยี่ห้อตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเส้ือผา้มี

สไตลห์้องเล็กๆ  ร้าน Creative Lifestyle  ร้านรองเทา้ ร้านทาํผม ร้านเคร่ืองประดบั ร้านคอสเมติก ร้านอาหาร  ร้านกาแฟ  

ร้านไอศครีม ร้านขนม ร้านหนังสือ ธนาคาร โรงหนังภาพยนต์ แหล่งบนัเทิงยามราตรี   และ จุดศูนยร์วมคลีนิคทางดา้น

ศลัยกรรมความงาม 

คํ่า พาท่านลิม้ลองหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์เมืองพูซาน  เป็นอาหารชุดสําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ/หม้อไฟ  

หลงัจบรายการท่องเท่ียว คํ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านพกั 

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็นผูเ้ลือกและจดัหอ้งพกั 2 คืน ระดบั 3 ดาวเกาหลี จงัหวดัเคียงซงันมัโด 

DAY วนัทีส่ี่   เมอืงพูซาน เชา กลางวัน ค่ํา 

4  X X - 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที่ ห้องอาหารโรงแรม 

เยี่ยมชมสินคาที่ชาวเกาหลีนิยมบริโภคเพื่อดูแลสุขภาพตับ ท่ี ศูนย์ฮ๊อกเก็ ตนามู ตน้ไมฮ้๊อกเก็ตนามูชนิดน้ี

เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือนํ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพนัธ์ุฮ๊อกเก็ตน้ี..ชาว

เกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพ่ือช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาํลายจากการด่ืม

แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจากอาหารและยา ชาวเกาหลีเรียกวา่ มนัคือเพ่ือนท่ีดีในการดาํเนินชีวติ ! 

ทุกท่านจะไดรู้้จกัสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร  เพราะเกาหลีใตเ้ป็นประเทศท่ีมีการผลิต

โสมเกาหลีท่ีมีคุณภาพเป็นอนัดบั 1 ของโลก  ท่ี ศูนย์โสมเกาหล ี ซ่ึงใครใครท่ีไดม้าเท่ียวก็จะช่ืนชอบหาซ้ือเป็นของ

ฝากเพราะราคาท่ีถูกวา่เมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบยอ่ยอาหารและปอด 

ช่วยทาํให้จิตใจสงบและเพ่ิมพละกาํลงัโดยส่วนรวม  สรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหัวใจ ป้องกนัโรคหัวใจขาดเลือด 

เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเร็ง   เพลิดเพลินกบัการชอ้ปป้ิง ณ  ห้างปลอดภาษี  ดิวตีฟ้รี (ปัจจุบนั

เป็นท่ีนิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน  เพราะ ดิวต้ีฟรีประเทศน้ี มีถึง 5 บริษทัยกัษใ์หญ่ท่ีแข่งขนั
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กนั)  มีสินคา้แบรนดเ์นมนาํเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด ท่ีมีความทนัสมยัในโลกแฟชัน่ รวมทั้งสินคา้แบรนด์

เกาหลียอดนิยมท่ีชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญ่ีปุ่น  ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า แวน่ตา เคร่ืองสาํอาง นํ้ าหอม หมวก รองเทา้  

เคร่ืองประดบั เป็นตน้ 

เท่ียง  เมนูหมูไฟหรือบลูโกก ิ เป็นเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรส ผดัยา่งขลุกขลิกบนกะทะ 

 

 

 

 

 

 

บ่าย ชมความงามของทิวทัศนทองทะเล Oryukdo Sunrise Park ซ่ึงมีทางเดินเปน Skywalk สูงถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะ

เหมือนกีบมา พ้ืนเปนกระจกสามารถมองเห็นดานลางได มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทําใหโครงสรางปลอดภัย สราง

ขึ้นมาภายใตรูปแบบ “ เดินไปทั่วทองฟา ” Oryukdo Sunrise Park ถูกสรางขึ้น เม่ือวันที่ 12 กันยายน 2012 ซ่ึงถือเปนจุดแบง

ระหวางทะเลตะวันออกและภาคใต 

ข้ามสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีท่ีทอดขา้มทะเล ท่ีเช่ือมโยงระหวา่งใจกลาง

เมืองสู่ชายหาดและศูนยป์ระชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยงัเป็น

สะพานขา้มทะเลท่ียาวท่ีสุดของประเทศเกาหลี ไดรั้บการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใชเ้วลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-

2003  จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใชง้บประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ลา้นวอน สะพานควางอนัเป็นสัญลกัษณ์อีกอย่างหน่ึง

ของเมืองปูซาน ทั้ งบริเวณท้องทะเลแห่งน้ี ยงัเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช  เกาะช่ือดัง Oryukdo Island  ภูเขา 

Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ  Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill  ยามคํ่าคืนสะพานแห่ง

น้ี สวา่งสไวไปดว้ยไฟ ท่ีแสนอบอุ่นและโรแมนติก   

วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " ก่อตั้งข้ึนในปี 

1376 โดยสร้างอยูบ่นโขดหินริมทะเล มองเห็นนํ้ าทะเลสีฟ้าใส

ของทะเลใต้ มีบรรยากาศท่ีร่มร่ืน ลมพดัสบายกายและใจ 

แวดลอ้มดว้ยธรรมชาติท่ีสวยงามราวกบัภาพวาดท่ีแต่งแตม้โดย

จิตรกรฝีมือเอก ช่ือของวดัหมายถึงพระราชวงัของมงักรกษตัริย์

ซ่ึงความเป็นมาของวดัแห่งน้ีก็ดูลึกลบัน่าพิศวงดัง่ช่ือท่ีตั้งไว ้ใน

บริเวณวดัมีเจดียอ์งคใ์หญ่ซ่ึงมีผูค้นแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่

ขาดสาย ทาํบุญขอพรกบัรูปป้ัน 12 นกัษตัร ผา่นซุม้ประตูมงักรทอง ผา่นอุโมงคเ์ลก็ๆ เขา้ไปก็จะพบกบัทางเดินและบนัไดหิน 

108 ขั้นไปยงัจุดชมววิท่ีอยูด่า้นบนเพ่ือด่ืมดํ่ากบัวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงามจนลืมความเหน่ือยเม่ือยลา้ ภาพของวดักบัแนวโขดหิน

รูปร่างแปลกตาสุดแลว้แต่จินตนาการของผูม้องและเกลียวนํ้ าวนท่ีหมุนวนอยู่เบ้ืองล่างทาํให้เกิดเป็นภาพท่ีสวยงามน่า

ประทบัใจ ยงัมีวหิารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข  

ความงดงามขององคเ์จา้แม่กวนอิมท่ีวดัแฮดง ยงกุงซา และภายในวดัก็มีส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิให้ไดก้ราบไหวข้อพรมากมาย เช่น ขอ

ลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร่ํารวย ขอโชค ขอลาภ ขอสุขภาพ ขอ..... 
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ชายหาดแฮฮุนเด รูปป้ันเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ด้านนอก) ไปเท่ียวชายหาด 

Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเร่ิมบริเวณแห่งน้ี มีช่ือเสียงวา่เป็นแหล่ง ท่ีตั้งของนํ้ าพุร้อน และต่อมากลายเป็นแหล่ง

พกัผ่อนท่ีไดรั้บความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวนัหยุดยาว จะหนาแน่นไปดว้ยผูค้น และถึงแมว้า่ในช่วงท่ี

อากาศหนาวเยน็ ผูค้นก็ยงัคงนิยมเดินเล่นและเล่นวา่วท่ามกลางอากาศท่ีสดช่ืนของชายฝ่ัง ลกัษณะของชายหาดเป็นหาดโคง้

เวา้ยาว 2 ก.ม.  และนํ้ าไม่ลึกมากช่ือ Haseundae ไดม้าจากนามปากกา Hae-un ของนาย  Choi-Choi Won นกัการเมืองของ

เกาหลีท่ีหลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะน้ี และ ชมความงามของรูปป้ันเมอร์เมด และ อาคารกระจกกนักระสุนโนริมารุ 

APEC ท่ีใชใ้นการประชุมสุดยอดผูน้าํเอเปก ปี 2005  แวะถ่ายรูปเก๋ไก๋ตามรอยพระเอกนางเอกเกาหล ีที ่ ท่าเรือยอร์ช 

เบย์ 101 #TheBay101 ศูนยกี์ฬาทางนํ้ าท่ีทนัสมยั อีกทั้งยงัมีคลบัเฮา้ส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีกจุดนัง่ชิว กินลม 

ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเยน็และคํ่าคืนท่ีเงาสะทอ้นของตึกระฟ้าเปิดไฟส่องสวา่งกระทบกบันํ้ าทะเลไดแ้สงสีสวย 

คํ่า อสิระอาหารคํ่า ที ่ย่านชายหาดควงัอาล ิ แหล่งรวมอาหารทะเลสุดชิก และ เมนูอาหารเกาหลีหลากหลาย  และ 

เดินเล่นยามคํ่าคืน #ชายหาดควังอาล ิ#Gwangalli Beach หน่ึงในชายหาดดงั ไม่แพช้ายหาดแฮอึนแด ชายหาดควงั

กาลีมีตวามยาว 1.4 กิโลเมตร มีหาดทรายขาวละเอียดและนํ้ าทะเลใสสะอาด ระหวา่งวนัจะมีกิจกรรมทางนํ้ าให้ทาํมากมาย

และท่ีน่ียงัดึงดูดนักตกปลามากมาย  ดา้นหน้าของชายหาดควงักาลีจะมองเห็นสะพานควงัอนั ซ่ึงเป็นสะพานแขวนท่ีขา้ม

ทะเลแห่งแรกของเกาหลีท่ีเช่ือมระหวา่งยา่นเมืองเก่าของเมืองปูซานกบัยา่น Centum ท่ีเป็นยา่นการคา้เกิดใหม่ของเมือง ช่วง

กลางคืนจะเปิดไฟสะทอ้นนํ้ าทะเลสวยงาม มีร้านคา้ ร้านอาหาร ตั้งอยูเ่รียงรายให ้นัง่ชิวๆ กินลมกนัเพลินๆ 

หลงัจบรายการท่องเท่ียว คํ่าคืนน้ี...ขอส่งทุกท่านกลบัเขา้ท่ีพกั 

DAY วนัที่ห้า  เมอืงพูซาน  - สนามบินนานาชาตพิูซาน – กรุงเทพฯ เชา กลางวัน ค่ํา 

5  X X - 
เชา้  รับประทานอาหารเช้า แบบอเมริกนัเกาหลชุีด หรือ เซมิ ที ่ห้องอาหารโรงแรม 

งานนวตักรรมวิจยัช้ินใหม่ล่าสุดของเกาหลีท่ีโด่งดงั ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี  เพ่ือช่วยผูท่ี้มี

ปัญหาเร่ืองไขมนัอุดตนัในเสน้เลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขขอ้เส่ือม หรือ การไหลหมุนเวียนของเลือด  เป็นตน้ กวา่

จะมาทาํเป็นนํ้ ามนัสนสกดัได ้1 แคปซูล ตอ้งใชใ้บสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก.  แนะนาํให้ทุกท่านเลือกซ้ือเป็นของฝาก

สุขภาพเพ่ือตวัท่านเองและคนท่ีท่านรักหรือคนท่ีท่านเคารพ  เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ ท่ีวิจยัจากโรงพยาบาลชั้นนาํใน

เกาหลีแลว้วา่ ไม่มีผลขา้งเคียง ท่ี ศูนย์นํา้มันสนเข็มแดง  

หมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน (นักทองเที่ยวตางชาติบอกวา “ ซา

โตรินี่  “ หรือ “ มาซูปซู  “  ไปพิสูจนกัน)  หมู่บา้นวฒันธรรมกมั

ชอน ตั้งอยูบ่นเนินเขา สถานท่ีทาํให้เราเพลิดเพลินไปกบัการลดั

เลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละ

บ้านท่ีเกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถ่ินและความคิด

สร้างสรรค์ของนักศิลปะเกาหลีท่ีร่วมกันปรับแต่งหมู่บ้านจน
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ออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการท่ีเกิดจากเจา้เมืองพูซาน (แต่เดิมนั้นเป็นถ่ินฐานของผูค้นท่ีอพยพข้ึนมาคร้ังสงคราม

เกาหลีซ่ึงภายหลงัสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเส่ือมโทรมในอดีต) อีกทั้งยงัมีจุดชมวิวท่ีเห็นนํ้ าทะเลกวา้งไกลสุดตา (ตอ้ง

เดินกนัหน่อยนะ) 

เท่ียง เมนูเปิบพสิดาร-ไก่ตุ๋นโสม อาหารวงัในสมยัก่อน เช่ือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตวั ในหมอ้ดินร้อน   

บ่าย แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานท่ีเราจะสัมผสัชีวิตและอาชีพพ้ืนเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซ่ึงเป็นท่ีรู้จกัตั้งแต่สมยัสงคราม

เกาหลี 1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพซูาน เป็นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวนั

จะมีของสดของทะเลมากมายนาํมาประมูลกนัในยามเชา้มืด และช่วงสายยงัสามารถซ้ือในราคาปลีกท่ีค่อนขา้งถูก   

ชมย่านนัมโพดอง เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ (Busan International 
Film Festival)  ท่ีน่ีเปรียบเสมือนยา่นเมียงดองท่ีกรุงโซล เพราะเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ในใจกลางเมืองปูซาน ยงัเป็นท่ีตั้ง

สถานท่ีตั้งโรงหนงัมากมายของเมืองพซูาน และ ยงัเป็นสถานท่ีดาราฮอลีวูด้เกาหลีท่ีไดรั้บรางวลัในแต่ละปีไดป้ระทบัรอยมือ

ไวเ้ป็นท่ีระลึก  มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโ่ดยทัว่ไป เป็นจุดท่ีนกัท่องเท่ียวควรค่าแก่การมาเยีย่มชม   

แวะถ่ายภาพด้านหน้าของ #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใตถึ้ง 118 ม. เหนือระดบันํ้ าทะเล  

ตั้งอยู่ทีส่วนสาธารณะยองดูซาน ช่ือ “ยงดูซาน (Yongdusan)” 

นั้น มาจากลกัษณะรูปร่างของภูเขาท่ีเหมือนกบัหัวมงักร ซ่ึงหัน

หน้าเขา้สู่ฝ่ังทะเล เพ่ือป้องกนัและกาํจดัศตัรูท่ีมาจากทะเล  และ

ท่ีตั้ งอนุเสาวรียข์อง นักรบผู้ยิ่งใหญ่ - นายพล ยี ชุน ชิน 

วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษท่ี 16 ในช่วงท่ีญ่ีปุ่นบุก

คาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะดว้ยการใชเ้รือรบพิเศษท่ีเรียกวา่ โคบุกซอน หรือเรือเต่า สัญลกัษณ์ของการมีอายยุืนยาว  หอ

ระฆงั นาฬิกาดอกไม ้เป็นตน้  

บ่าย เดินทางไปยงัสนามบินนานาชาติคิมเฮ   

เยน็.....ข้ึนอยูก่บัวนัและเวลาท่ีเดินทาง  เหินฟ้ากลบักรุงเทพฯ 

ไม่มีอาหารบริการบนเคร่ือง แต่มีบริการ Air Cafe จาํหน่าย  อาหาร เคร่ืองด่ืม และขนมคบเคีย้ว 

คํ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ 

รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยนืยนัจากผูจ้ดัอีกคร้ังหน่ึง   สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ 

เปล่ียนแปลงหรือสบัเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้  ผูจ้ดัจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใชจ่้ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจาก

เป็นการชาํระค่าทวัร์ในลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่นการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทาํท่ี

ส่อไปในทางผิดกฎหมาย  เอกสารเดินทางไม่ถูกตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไม่รับประทานอาหารบางม้ือ ไม่เท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

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

การท่องเท่ียวชอลลานัมโด www.jeonnam.go.kr ภาพท้ังหมดท่ีแสดงใช้เพ่ือประกอบความเข้าใจ 

เมนูอาหารทัวร์สําหรับคณะ (ภาพและคาํอธิบายอาหารท่ีแสดงใชเ้พ่ือประกอบความเขา้ใจ) 

เมนู “คัมจาทงั” เสริฟเป็นชุดะ สาํหรับ 4 ท่าน/โตะ๊ หรือ เเกงมนัฝร่ังกบักระดูกหมู  คาํวา่ “ทงั” เเปล

วา่นํ้ าซุป ส่วนคาํวา่ “คมัจา” มีความหมายวา่ มนัฝร่ัง เเต่ทวา่เมนูน้ี  คาํวา่ “คมัจา” จะหมายถึงเจา้กระดูกหมู

ซ่ึงเป็นหัวใจสําคญัของหมอ้แกงน้ี  ซ่ึงประกอบไปดว้ยส่วนผสมท่ีสําคญัคือ กระดูกหมูส่วนซ่ีโครง/สัน

หลงั มนัฝร่ัง ตน้หอม พริกแกง งาดาํป่า ใบงาเขียว เห็ด  โดยปล่อยเค่ียวกระดูกหมูและเคร่ืองเคียงตลอดทั้ง

วนัทั้งคืน  เจา้ซ่ีโครงหมูจะเป่ือยมากๆ แถมหวานนุ่มอร่อยสุดๆ เม่ือกินกบัมนัฝร่ัง  บริการขา้วสวยและ

เคร่ืองเคียง  เพ่ิมเติมคือเมนูน้ีมีครบทั้งโปรตีน เเคลเซียม วติามิน บี1 เช่ือวา่สามารถช่วยปัญหาการกรนเเละ

ชะลอความเเก่  และยงัเป็นเมนูยอดนิยมในหมู่คนท่ีชอบด่ืมเหลา้โซจู และ คนท่ีตอ้งการแกแ้ฮงคห์ลงัคํ่าคืน   

 

http://www.visitkorea.co.kr/
http://www.bto.or.kr/
http://www.jeonnam.go.kr/
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บุฟเฟ่ต์อร่อยลํ้า!!!  เมนูบาร์บีคิวป้ิงย่างสไตล์เกาหลี กินไม่อั้น สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ  กับ

หลากหลายสไตลข์องเน้ือหมู ไม่วา่จะเป็นแบบติดมนัสนัคอ แบบสามชั้น แบบหมกัหวาน  เพ่ิมเติมบริการ

เน้ือววั (อาจจะมีเน้ือประเภทอ่ืนอีก) อีกทั้ง ขา้วสวยหุง  กิมจิ ใบผกักาดเขียวซงัซู เคร่ืองปรุงนํ้ าจ้ิมเตา้เจ้ียว 

(เคร่ืองจ้ิมหมกั ท่ีช่วยชูรสอยา่งดี)  และ เคร่ืองเคียงต่างๆ ประจาํวนั ใหล้ิ้มลองกนั 
 

เมนูบาร์บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริฟเป็นชุดกะทะ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็นอาหารดั้ งเดิมของ

คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนาํเน้ือหมูสไลดห์มกัซอสคนัจงัและเคร่ืองปรุงรสต่างๆ เม่ือนาํมาปรุง

จะมีรสออกหวานนุ่ม  เวลาทาน นาํมาผดัยา่งขลุกขลิกกบัซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผกักะหลํ่าและ

เสน้จนัทน ์โดยจะมีลกัษณะออกเป็นแบบนํ้าขน้ เพ่ือเป็นนํ้ าซุปไวค้ลุกคลิกทานกบัขา้ว เสริฟพร้อมขา้วสวย

ร้อนและเคร่ืองเคียงต่าง ๆ ประจาํวนัคู่โตะ๊  

เมนูบิบิมบัพหลากสี เสริฟท่านละ 1 ชุด อาหารจานสุดฮิตในชีวติประจาํวนัของชาวเกาหลี ( ประมาณ

วา่ของไทย “ ผดักระเพาหมูหรือไก่หรือ...ราดขา้ว” )    ชาวเกาหลีจะนาํขา้วสวยใส่ในชาม นาํส่วนผสมและ

วตัถุดิบต่างๆ จดัเรียงบนขา้วสวยให้มีสีสันต่างๆ โดยเวลารับรับประทานชาวเกาหลีจะคลุกส่วนผสม

ทั้งหมด รวมทั้งซอสโคชูจงั (ซอสพริกรสเผด็)  คลุกใหเ้ขา้กนัในชามยกัษใ์หเ้นียนจนเขา้กนั ซ่ึงเมนูจานน้ีมี

คุณค่าทางโภชนาการสูง อีกทั้งความเช่ือและความหมายท่ีลึกซ้ึง  และมีบริการเคร่ืองเคียงอีกดว้ย  

เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสม  เสิรฟทานละ 1 ตัว ในหมอดินรอน อาหารวงัในสมยัก่อน ตั้งแต่สมยั

ราชวงศโ์ซซอน เช่ือกนัวา่บาํรุงและเสริมสุขภาพ  โดยใชไ้ก่ท่ีมีอายวุยัรุ่น ภายในตวัไก่จะมีขา้วเหนียว ราก

โสม พทุราแดงและเคลด็ลบัในการตุ๋นเพ่ือใหร้สชาติกลมกล่อม เน้ือไก่นุ่มและยอ่ย  เสริฟพร้อมเคร่ืองเคียง

คู่โตะ๊ เช่น กกัตุกีหรือหวัไช่เทา้หมกัดอง หรือ กิมจิหมกัดอง และ เหลา้โสม เป็นตน้  

เมนูหม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์พูซาน เสริฟเปนชุดสาํหรับ 4 ท่าน/โตะ๊ นาํซ้ีฟู้ ดในทอ้งทะเล เช่น กุง้ 

หอย ปลาหมึก ตกแต่งมาในหมอ้ พร้อมตน้กระเทียม ผกั เห็ด และโอเดง้  เป็นตน้ จดัเรียงสวยงามในหมอ้

ไฟพร้อมนํ้ าซุปกลมกล่อมสูตรพิเศษของทางร้าน ดูน่าตาชวนหิว  มีบริการเคร่ืองเคียง นํ้ าจ้ิมซีอ๊ิวเกาหลี 

พริกสดหรือพริกป่นแดง พร้อมทั้งเสน้ก๋วยเต๋ียวลงไปตม้ เพ่ือรับประทานเป็นก๋วยเต๋ียวซ้ีฟู้ ด  

Departure เมษายน 2019 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 04 เมษายน 19 08 เมษายน 19 18,900 5,900  

วันพฤหัส 11 เมษายน 19 15 เมษายน 19 28,900 5,900 วันหยุดสงกรานต 

วนัพฤหสั 18 เมษายน 19 22 เมษายน 19 18,900 5,900  

วนัพฤหสั 25 เมษายน 19 29 เมษายน 19 19,900 5,900  

Departure พฤษภาคม 2019 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 02 พฤษภาคม 19 06 พฤษภาคม 19 19,900 5,900  

วันพฤหัส 09 พฤษภาคม 19 13 พฤษภาคม 19 19,900 5,900  

วนัพฤหสั 16 พฤษภาคม 19 20 พฤษภาคม 19 18,900 5,900  
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วนัพฤหสั 23 พฤษภาคม 19 27 พฤษภาคม 19 18,900 5,900  

วนัพฤหสั 30 พฤษภาคม 19 03 มิถุนายน 19 18,900 5,900  
 

Departure มิถุนายน 2019 (ท่ีน่ังจาํกัดในแต่ละวนั จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลงั อาจต้องเพ่ิมค่าตั๋ว ) 

เช็คอนิ วนัออกเดนิทาง วนัเดนิทางกลบั 
ราคา/ท่าน

(บาท) 
ห้องเดีย่ว+ หมายเหตุ 

วนัพฤหสั 06 มิถุนายน 19 10 มิถุนายน 19 18,900 5,900  

วันพฤหัส 13 มิถุนายน 19 17 มิถุนายน 19 18,900 5,900  

วนัพฤหสั 20 มิถุนายน 19 24 มิถุนายน 19 18,900 5,900  

วนัพฤหสั 27 มิถุนายน 19 01 กรกฎาคม 19 18,900 5,900  
 

• เดินทางขั้นตํ่าปกติ  20  ท่านผูใ้หญ่ (ท่ีนัง่จาํกดั จองและจ่ายก่อนไดสิ้ทธิก่อน จองหลงั อาจตอ้งเพิ่มค่าตัว๋)  

• หากตํ่ากว่ากาํหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทวัรและอาจตอ้งมีการเปล่ียนแปลงราคา  หากผูเ้ดินทางทุกท่านยินดีท่ีจะชาํระ

ค่าบริการเพิ่มเพื่อใหค้ณะเดินทางได ้ทางเรายนิดีท่ีจะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค ์

• สงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนราคาเพิ่ม หากมีการปรับข้ึนของภาษีนํ้ ามนัหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอตัรา ณ วนัท่ี 

27/06/17 

• สงวนสิทธิในเร่ืองเท่ียวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ เปล่ียนแปลงหรือสับเปล่ียนได ้ โดยมิตอ้งแจง้ให้

ทราบล่วงหนา้ 

ในกรณทีีไม่ใช้ตัว๋กรุ๊ปแต่ต้องการจอยทัวร์ คดิท่านละ 8,900 บาท 

เดก็ 2-7 ปี :  ห้องพกั = ผู้ใหญ่ 2 + เดก็ 1 ไม่มีเตยีง |  เดก็ 8-12 ปี  เตยีงเสริมหรือห้องครอบครัว 

ทารก หมายถึง ผูโ้ดยสารท่ีมีอายตุ ํ่ากวา่ 24 เดือน ณ วนัท่ีเดินทางไปและวนัเดินทางกลบั กรุณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ 

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่บนหนา้ตกัของผูใ้หญ่  โดยอนุญาตใหเ้ด็กทารกหน่ึงคนต่อผูใ้หญ่สองคนเท่านั้น และหา้มมิให้

นาํรถเขน็เด็ก หรือท่ีนัง่สาํหรับเด็กข้ึนบนเคร่ืองบิน จาํนวนเด็กทารกต่อเท่ียวบินถูกจาํกดัไวเ้พื่อความปลอดภยั และสายการบิน

สามารถปฏิเสธการนาํเด็กทารกเดินทางไปกบัท่าน  ส่วนผูจ้ดั เราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู ้

เดินทาง 

ผูทุ้พลภาพ/มีปัญหาดา้นสุขภาพหรืออยูใ่นภาวะเจบ็ป่วย ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์ เพื่อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ  

เพราะอาจไม่อนุญาตใหใ้ชอุ้ปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ข้ึนเคร่ืองบินได ้ เข่นนํ้ายา เขม็ฉีดยา เคร่ืองใชแ้บตเตอร่ี หรือ เคร่ืองหายใจ  

สตรีมีครรภ ์ขอใหแ้จง้ผูจ้ดัก่อนซ้ือทวัร์  เพื่อเช็คกบัทางสายการบินและผูใ้หบ้ริการ   โดยทัว่ไป 

-อายคุรรภไ์ม่ถึง 27 สัปดาห์ : ตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เม่ือทาํการเช็คอิน

เพื่อแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภใ์นช่วงสัปดาห์ท่ี 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย ์  ยนืยนัสัปดาห์ท่ีตั้งครรภแ์ละกาํกบัวนัท่ีไม่เกิน

สามสิบ (30) วนันบัจากเท่ียวบินขาออกท่ีกาํหนดหรือเท่ียวบินขาเขา้ท่ีกาํหนด  และตอ้งลงนามยนิยอมในเอกสารจาํกดัขอบเขต

ความรับผดิชอบของสายการบิน  เม่ือทาํการเช็คอินเพื่อแสดงความยนิยอมไม่ทาํการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน 

-อายคุรรภต์ั้งแต่สัปดาห์ท่ี 35 ข้ึนไป: สายการบินปฏิเสธการใหบ้ริการ 
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ปกติผู้จัดจะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ  5-7 วนั  

หรือดาวน์โหลดหน้าเวบ็เพือ่ดูการเตรียมตัวเดินทางทัว่ไป 

ข้อมูลสําหรับผู้เดินทาง 

1. คนไทยถือหนงัสือเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้งยืน่ขอวซ่ีาก่อนออกเดินทาง  

2. เตรียมหนงัสือเดินทางมีอายุมากกวา่ 6 เดือน ณ วนัเดินทาง (ตอ้งมีหนา้วา่งสําหรับประทบัตราอยา่งนอ้ย 2 หนา้เต็ม) เพื่อยื่น 

ณ ด่านตรวจคนเขา้เมือง   เน่ืองจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเขา้เมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน 

3. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว  กรุณาเตรียมเอกสารคือ  (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว (3) ใบสําคญัถ่ินท่ีอยู ่

(4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) (5)รูปถ่ายสี 2 น้ิวท่านละ1รูป   

 ผูจัดจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดยทานจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวผูเปนเจาของหนังสือ

เดินทางจะตองทาํเร่ืองแจง เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา) สิทธิ์การออกวีซาขึ้นอยูกับสถานทูตเทาน้ัน 

4. ขอสงวนสิทธ์ิไม่รับผดิชอบค่าเสียหายจากความผดิพลาดในการสะกดช่ือ นามสกลุ คาํนาํหนา้ช่ือ เลขท่ีหนงัสือเดินทาง และ

อ่ืนๆ เพื่อใชใ้นการจองตัว๋เคร่ืองบิน ในกรณีท่ีมิไดส่้งหนา้สาํเนาหนงัสือเดินทาง (พร้อมทั้งหนา้เปล่ียนช่ือนามสกุล ถา้มี) 

ใหก้บัทางผูจ้ดั 

 

การชําระค่าบริการ 

- ชาํระโดยเงินสด 

- ชาํระดว้ยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค สั่งจ่ายในนามบริษทั เอฟวนิีว อินเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จาํกดั 

- กรุณาจองก่อนล่วงหนา้ พร้อมชําระค่ามัดจําท่านละ 10,000.- บาท 

- ชาํระดว้ยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  (กรุณาแฟกซ์ใบนาํฝากมายงัเบอร์ 02-231-3399) 

 

ช่ือบัญชี  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

      ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกรุงไทย สาขา อาคารซิลลคิ เฮ้าส์ เลขที ่ 968-0-091880 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพลก็ซ์ เลขที ่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์ 

      ธนาคารไทยพาณชิย์ สาขาอโศกทาวเวอร์   เลขที ่ 234-2-012317  บัญชีออมทรัพย์ 

กรณชํีาระด้วยบัตรเครดิต มีค่าธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดทีท่าํการรูด 

ทางบริษัทเอฟวนิีว ฯ ไม่มีนโยบายให้ท่านชําระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล 

ทั้งนีเ้พือ่ความปลอดภัยในการชําระเงินของท่านเป็นสําคัญ 
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อตัรา

ค่าบริการ

รวม   

ตามรายการ:  คาตั๋วเครื่องบินช้ันประหยัด กรุงเทพฯ – มูอัน – พูซาน  – กรุงเทพฯ  ไปกลับแบบหมูคณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุในตั๋ว

เครื่องบิน )  พรอมที่พัก  3  คืน (หองละ  2-3  ทาน) + อาหารเชา กลางวัน และเย็นหรือค่ํา + บัตรเขาชมสถานที่ + รถนําเที่ยวตาม

รายการ + น้ําแรบนรถวันละ1 ขวด + สายการบินจํากัดนํ้าหนักเพียงท่านละ 15 กก.  (ขึ้นอยูกับนโยบายสายการบิน ไมเกิน

จํานวน 1-2 ช้ิน)  และถือขึน้เคร่ืองได้อกีท่านละ 1 ช้ิน 10 กก.  (ตามขนาดที่กําหนดของสายการบนิ ไมรวมกระเปาสะพาย) +  

ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม (ขั้นตํา่วงเงินประกัน 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรือ อาย ุ75-85 ความ

คุ้มครองเหลือ 50% อายตุ ํา่กว่า 1 ปี หรือ อายเุกิน 85 ปีไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครองโรคประจาํตัวหรือการถกูฆาตกรรมหรือถูกทาํร้าย

ร่างกาย) 

ตัว๋เคร่ืองบินและค่าทวัร์ทีชํ่าระแล้ว 

ตั๋วเคร่ืองบิน ไปกลบัแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ 

เปล่ียนเที่ยวบนิไปหรือกลับ เปล่ียนวันเดินทางไปหรือกลับ เปล่ียนช่ือผูเดินทาง อัพเกรดที่นัง่ คืนคาบัตรโดยสาร 

และหากยกเลิกการเดินทาง  ไมมีระบบ คืนเงินบางสวน    หากผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศ

เกาหลี จากเจา้หนา้ท่ีแรงงานไทยหรือเจา้หนา้ท่ีตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองท่ีประเทศเกาหลี ทาง

ผูจ้ดัและทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนทุกกรณี  ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก

เก็บ  ผูโ้ดยสารตอ้งรอกลบัประเทศไทยในเท่ียวบินถดัไปท่ีมีท่ีนั่งว่างหรือตามวนัเดินทางของตัว๋เคร่ืองบิน  ทั้ งน้ีแลว้แต่ทาง

เจา้หนา้ท่ีตรวจคนและสายการบิน ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได 

โรงแรมที่พักที่ระบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปล่ียนแปลง เนื่องจากเปนทัวรราคาพิเศษ (โรงแรมที่พักไมไดอยูในใจกลางเมือง) 

ปกติผูจัดจะแจงใหทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ  3-5 วัน พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง 

รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน  รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน และอาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไม

เหมือนกัน หองพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) หองคู (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ

มาตราฐาน 1 เตียง)  และหองพักแบบ  3 ทาน (หองครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ+1เตียงเล็ก) หองพักอาจจะไมติดกัน หอง

มีขนาดกะทัดรัด มีหรือไมมีอางอาบนํ้า มีส่ิงอํานวยความสะดวกครบ น้ําดื่มฟรีอยูในหองพักจะมี 1 หรือ 2 ขวด (บางโรงแรมหรือรี

สอรท อาจไมมีบริการนี้)   สวนน้ําแรย่ีหอและมินิบารในโรงแรมราคาจะสูงกวาปกติ  อาจมีบริการกาตมน้ํา+ชากาแฟฟรี ชวงการ

จัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับนานาชาติ เชน Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เปนตน เปนผล

ใหราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและหองพักในเมืองเต็ม  ผูจัดขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตามความเหมาะสม 

เมนูอาหารทัวร์  โดยปกติทางผูจัดจะหลีกเล่ียงอาหารประเภทเนื้อวัวเพ่ือสวนรวม จะบริการเปนหมูหรือไกหรือม้ือพิเศษตาม

รายการ โดยสวนมากอาหารทัวรมักจะเปนอาหารทานเพ่ือโภชนาการและสุขภาพ จะไมออกรสจัด แบบอาหารทองถ่ิน เชน หมู

ยางเกาหลี ไกตุนโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการรับประทานอาหาร ซ่ึงจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเปนการทานแบบแบงปน คือ 

1 ชุดตอ 4 ทาน และมีเครื่องเคียงแบบตางๆ พรอมขาวสวย     การนําเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอลและไมแอลกอฮอลเขาไปใน

รานอาหาร ทางรานอาจจะเก็บคาบริการ หรือ คาเปดขวดเสมอ      สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือศาสนา ทานอาจ

ตองชําระเพ่ิมเติม หรือ เตรียมอาหารสวนตัวไป ระหวางม้ืออาหาร กรุณารอจนกวาทางรานอาหารเสิรฟอาหารสําหรับกรุปให

เรียบรอยกอน จึงจะทําอาหารพิเศษเสิรฟใหทานไดในภายหลัง     เมนูอาหารอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม ขึ้นอยู

กับสถานการณ   เชน เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแตละสายการบิน  การจารจรบนทองถนน  วันเวลาเปดปดของรานอาหาร  

หรือดวยสาเหตุตางๆ  ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรับปรุง   

ในกรณีทีเ่กดิเหตุใดๆ จนทาํให้คณะทวัร์ไม่สามารถออกเดนิทางได้   เชน มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการ

บินเรียกที่นั่งคืนดวยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอ่ืนในราคาและชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน 

ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดังกลาวถือเปนเหตุสุดวิสัยและเช่ือม่ันวาผูจัดไดพยายามอยางสุดความสามารถ  โดยลูกคาจะไม

ยกเหตุขอนี้มาเปนขอเรียกรองใดๆ กับผูจัด  หากลูกคาประสงครับเงินคืน ทางผูจัดยินดีคืนเงิน  
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ราคา

ค่าบริการ

ไม่รวม  

 

คาใชจายสวนตัวอาทิ อาหารและเคร่ืองดื่มที่ส่ังเพ่ิม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ คาทําหนังสือเดินทาง คาซักรีด  คา

สัมภาระที่เกินช้ินหรือน้ําหนักเกินสายการบินกําหนด  คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ  คาภาษีการบริการ  3%  

ภาษีมูลคาเพ่ิม  7%    

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

*** หัวหนาทัวรแลวแตความพึงพอใจของทาน *** 

เง่ือนไขใน

การจอง   

ปกติมัดจําท่านละ 5,000 บาทต่อท่าน  โดยตองดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจอง

และสงใบเรียกเก็บเงิน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย 30 วันกอนเดินทาง  

ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล  วันหยุดสําคัญทาง

ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  หรือ เที่ยวบินเหมาลํา  มดัจําท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยตอง

ดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทําการจองและสงใบเรียกเก็บเงิน  และ ชําระสวนที่เหลือกอนวัน

เดินทางอยางนอย  35 วันลวงหนา  หากไม่ชาํระมัดจาํตามกาํหนด ขออนุญาตตัดท่ีน่ังให้ลูกค้าท่านอ่ืนท่ีรออยู่   การชําระไม

ครบ ทางผูจัดถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวยสาเหตุใดใด ผูจัดมีสิทธิ

ยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก 

การยกเลกิ

การจอง   

 

1) การยกเลิกการจองนั้น จะตองแฟกซหรืออีเมลแจงยกเลิกการจองลวงหนาอยางนอย  30 วันทําการ กอนการเดินทาง โดยจะยึด

เงินมัดจํา 5,000 บาท  ยกเวนชวงเทศกาล High Season (เทศกาลปใหม เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตร

มงคล  วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม)  จะยึดเงินมัดจํา 10,000 บาท      

2)  ยกเลิกกอนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บคาใชจาย 10,000  ยกเวนชวงเทศกาล High Season  12,000 - 18,000 บาท   

3)  ยกเลิกกอนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บคาใชจาย 80% ของราคาทัวร  ยกเวนชวงเทศกาล High Season  เก็บคาบริการ 100%   

4)  ยกเลิกกอนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บคาบริการทั้งหมด 100%   

(ราคาทัวร์เป็นการซ้ือขาดแบบมีเง่ือนไขกับทางสายการบินและทางผู้ จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มีการคืนเงินมัดจาํหรือค่าบริการ

ท้ังหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ ฤดูกาลท่องเท่ียวของเกาหลี    

การคืนเงินทุกกรณี  ผูมีช่ือในเอกสารการจอง จะตองอีเมลล หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่ทําการของผูจัดอยาง

ใดอยางหนึ่งเพ่ือทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ

ชําระเงินคาบริการตางๆ  และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขาใหครบถวน 

สายการบินและตั๋วเคร่ืองบิน 

ในการสํารองทีน่ั่งและการใส่ช่ือในระบบสํารองทีน่ั่ง  ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ที่ชัดเจน หรือ สงรายละะ

รายละเอียดที่สายการบินตองการ (ภาษาอังกฤษ) เชน คํานําหนาช่ือ ช่ือและนามสกุล วันเดือนปเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นตช่ือ

และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด )  หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอตเปนลายลักษณอักษรใหทางผูจัด 

และเกิดการออกช่ือนามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และ

สายการบินไมมีระบบเสียคาใชจายเพ่ือแกไขตัวสะกดคํานําหนาช่ือ / ช่ือ / นามสกุล หรือ การเปล่ียนช่ือผูเดินทาง 

หากท่านต้องซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศ  (เคร่ืองบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ    กรุณาเลือกซ้ือบตัรโดยสาร

ภายในประเทศประเภทท่ีสามารถเล่ือนวนัและเวลาการเดินทางได ้     ทั้งน้ีเพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้หรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบิน

หรือการเปล่ียนแปลงวนัเดินทาง 

ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่น่ัง ซ้ือแบบใช้วิธี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน   การจัดที่นั่งบนเครื่องบิน 

เปนไปโดยสายการบินเปนผูกําหนด ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได แต่จะทาํการ Request ใหไ้ดเ้ท่านั้น    
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การเช็คอนิตั๋วเดินทางทีเ่คาเตอร์สายการบิน  เงือ่นไข 

• เคานเตอรเช็คอินจะเปดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม (3) ช่ัวโมง เคานเตอร จะปดใหบริการกอนเวลาออกเดินทาง  (90) นาที  ผูโดยสาร

จําเปนตองดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่ไดระบุไว ทั้งนี้ไมวาในกรณีใดๆ  สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย

ไมมีการคืนเงินคา โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว  

• ไมแสดงตนหรือยืนยันความเปนตัวทานตอพนักงานของสายการบิน 

• ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง (เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวาเปนเอกสารที่ไมถูกตอง)  

• สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ (วีซา) ซ่ึงจําเปนตอการเดินทางไปยังสถานที่ตางๆ   หรือ  เอกสารการเจงเขา

แจงออก   หรือ  เอกสารดานการทํางาน Work Permit 

• กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน หรือกอใหเกิดความวุนวาย ณ เคานเตอรของสายการบิน หรือดูหม่ิน เหยียดหยาม

พนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา 

• หากรัฐบาลหรือหนวยงานอ่ืนไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน 

• หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เปนอันตรายอยางเห็นไดชัดในทาง

การแพทย และ/หรือ  หากสายการบินเห็นควรวาไมเหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทาน

อาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอ่ืน 
 

อุ่นใจเพิ่ม  เน่ืองจากการเดินทางน้ันเต็มไปดวยความเสี่ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอผูโดยสารน้ันมี

จํากัด ดังน้ันจึงแนะนําให ซื้อประกันภัยการเดินทางและสขุภาพเพิ่มเติม ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ 

โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บปวยจะมีความสามารถในการจายคารักษาได เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึ้นในตางประเทศ เชน 

ประเทศเกาหลีใต จะมีคาใชจายที่สูงมาก 

เพือ่ความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่วย ไฟล์ยกเลิก ตกเคร่ือง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋าหาย พาสปรอร์ตหาย ทีมแพทย์แกเฉิก 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพยีง 220 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สงศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน 

 แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 500 บาท  รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบัติเหตุ – ยายฉุกเฉิน+สงศพ – ทีมแพทยฉุกเฉิน – ยกเลิกการ

เดินทาง – ลดจํานวนวันเดินทาง – กระเปาเดินทางหายหรือเสียหาย – ความลาชาของระบบขนสงมวลชน – ความลาชาของสัมภาระ 

– การจ้ีโดยสลัดอากาศ – การพลาดตอเท่ียวบิน – พาสปอรตหาย – ความรับผิดตอบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหวางรักษาตัวใน

ตางประเทศ 
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ขอ้ตกลงและเง่ือนไขการเดินทางท่องเท่ียวกบัเรา 

• จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัรทุ์กวนัเท่าน้ัน  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัรทุ์กวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์

เพียงเพื่อการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคิดค่า

ดาํเนินการในการแยกท่องเท่ียวเอง 300 USDต่อท่าน  (ก่อนซ้ือทัวร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ดัจะไดคิ้ด

ค่าบริการท่ีเหมาะสม)   หมายเหตุ หากการไปพบเพ่ือนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเท่ียวอิสระ ทาํหลงัจากท่ีรายการเสร็จส้ินในแต่ละ

วนัแลว้ ไมเ่ป็นเหตุท่ีทางผูจ้ดั จะตดัการใหบ้ริการท่านแต่อยา่งใด  

• ขอสงวนสิทธ์ิในการขายหรือไมข่ายใหแ้ก่ท่านท่ีตอ้งใชร้ถเข็น หรือ มีโรคประจาํตวับางอย่าง หรือ ทอ้งอ่อนหรือทอ้งแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี 

หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ ์หรือ นักบวช (ก่อนซ้ือทวัร ์จะตอ้งแจง้ เพ่ือหาขอ้ตกลงร่วมกนั เพราะเราคาํนึงถึงความปลอดภยัและเพ่ือสรา้ง

ความสุขแก่คณะผูเ้ดินทาง)   

• ขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัท่านผูเ้ดินทางท่ีมีความประสงคจ์ะลกัลอบเขา้ประเทศเกาหลีใตเ้พ่ือไปทาํงาน หรือเพ่ือการอ่ืนใดอนัมิใช่การท่องเท่ียว  

• การเปล่ียนแปลงรายการท่องเท่ียวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปล่ียนแปลง  ดงัน้ี รายการท่องเท่ียว เมนูอาหาร โรงแรมท่ีพกั รถทวัรใ์นแต่ละ

วนัท่ีไดจ้ดัเตรียมไว ้(ทั้งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง) ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงหรือปรบัปรุง  โดยพยายามท่ีจะตามรายการ

สรุปใหต้รงมากท่ีสุด หรือในระดบั หรือในคุณภาพท่ีใกลก้นัมากท่ีสุด 

• ขอสงวนสิทธ์ิปฏิเสธความรบัผิดชอบคา่เสียหายท่ีเกิดกบัชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาํรา้ย ความตาย อุบติัเหตุต่างๆ  สูญหายในทรพัยสิ์น

หรืออยา่งอ่ืน การนัดหยุดงาน  ภยัธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวติั  และอ่ืนๆ ท่ีเกิดข้ึนทางตรงหรือทางออ้ม  

• กรณีเกิดความผิดพลาดจากตวัแทนหรือหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง จนมีการยกเลิก ล่าชา้ เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ

เสียหายของสมัภาระ ความล่าชา้ของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียวบินรวมกนั ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจาก

สายการบินพิจารณาสถานการณ์แลว้วา่ อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย ์หรือเหตุผลทางดา้นความปลอดภยั เป็นตน้  โดยจะ

ปฏิบติัตามเง่ือนไขและขอ้จาํกดัความรบัผิดชอบของแต่ละสายการบิน )  บริษัทขนส่ง  รถโดยสาร  เรือบริการ หรือ หน่วยงานท่ีใหบ้ริการ  ท่ีจะ

ส่งผลทาํใหเ้สียเวลาหรือยกเลิกรายการท่องเท่ียวทวัรบ์างรายการหรือทั้งหมด  ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ไม่วา่ในกรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

ทั้งคา่เสียเวลา  คา่เสียโอกาส คา่เสียความรูสึ้ก และคา่ใชจ้่ายท่ีบริษัทจ่ายไปแลว้ เป็นตน้   ขอใหท้ราบวา่  ผูจ้ดัจะดาํเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะ

ประสานงานใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้ แต่จะไมคื่นเงิน  

• มคัคุเทศก ์พนักงานและตวัแทนของผูจ้ดั ไมมี่สิทธ์ิในการใหค้าํสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทนผูจ้ดั  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจของผูจ้ดักาํกบั  

• ผูจ้ดัจะไมร่บัผิดชอบและไมส่ามารถคืนค่าใชจ้่ายต่างๆ ได ้ในทุกกรณี เน่ืองจากเป็นการชาํระค่าทวัรใ์นลกัษณะเหมาจ่ายกบัตวัแทนต่างๆ เช่น ไม่

ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเขา้เมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน  การกระทําท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขา้ออกเมือง เอกสาร

เดินทางไมถู่กตอ้ง การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ืนๆ   ไมร่บัประทานอาหารบางม้ือ ไมเ่ท่ียวบางรายการ เป็นตน้ 

• ขอความรว่มมือในเร่ืองความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ดัหรือตวัแทนของประเทศท่ีท่านไดเ้ดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน  เห็นวา่

ผูโ้ดยสารประพฤติตนท่ีอาจก่อใหเ้กิดอันตรายต่อผูเ้ดินทางอ่ืนๆ หรือทรพัยสิ์น หรือขดัขวางการปฏิบัติหน้าท่ีของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) หรือไม่

ปฏิบติัตามคาํช้ีแจงของเจา้หน้าท่ี (ตัวแทน) ทางผูจ้ดัอาจใชม้าตรการตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือป้องกนัไม่ใหค้วามประพฤติดังกล่าวดาํเนินต่อไป ซ่ึง

รวมไปถึงการยบัยั้ง และปฏิเสธใหบ้ริการ 

• การชอ้ปป้ิงการเลือกซ้ือของนักท่องเท่ียว เป็นส่วนหน่ึงของการท่องเท่ียว โดยเฉพาะการท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต ้ซ่ึงเป็นแหล่งชอ้ปป้ิงท่ีคนไทย

ช่ืนชอบ   โปรแกรมทวัรอ์าจจะมีการรายการพาไปชอ้ปป้ิงยงัสถานท่ีต่างๆ โดยการเลือกซ้ือของทุกอย่างเป็นเร่ืองการตดัสินใจส่วนตวัเสมอ  และ 

ทางผูจ้ดัขอสงวนสิทธ์ิไมร่บัผิดชอบทุกการซ้ือของท่าน 

• กระเป๋าลกูคา้ตอ้งยอมรบัในความเส่ียงของกระเป๋าทุกใบของตวัเอง (ท่านสามารถเลือกซ้ือประกนัเพ่ิม เก่ียวกบัสมัภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน

มีกาํหนดการจาํกดัความรบัผิดชอบต่อสมัภาระ)  ทางทวัรจ์ะไมร่บัผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าชา้ อุบติัเหตุ ท่ีเกิดจากกรณีใดๆ ทั้งส้ิน  ซ่ึง

ลูกคา้ตอ้งเขา้ใจว่า โดยปกติทุกฝ่าย เช่น คนขบัรถ  มคัคุเทศก ์หรือ หวัหน้าทัวร ์ ถึงแมจ้ะพยายามในการดูแลและระวงัเร่ืองสัมภาระกระเป๋า

เดินทางลกูคา้ 

ผูร้ว่มเดนิทางตกลงปฏิบติัตามขอ้กาํหนดและเง่ือนไขการเดนิทางน้ีทกุประการและในกรณีมีขอ้พิพาท ใหถ้ือคาํตดัสินของผูจ้ดัเป็นท่ีส้ินสดุ 
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ใบจองทวัร์กบั  บริษัท เอฟวีนิว อนิเตอร์ แทรเวลิ กรุ๊ป จํากดั 

 

รายการทวัร์       วนัเดินทาง      

ช่ือผูติ้ดต่อ      โทร     แฟกซ์    

ท่ีอยูเ่พื่อติดต่อรับเอกสาร            

              

              

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

จาํนวนห้องพกัท่ีใชท้ั้งหมด    หอ้ง (หอ้งพกัคู่ หอ้งพกัเด่ียว       หอ้งพกั 3 เตียง  ) 

รายช่ือผู้เดนิทาง (กรุณาจดัเรียงตามห้องพกั และให้ช่ือทั้งภาษาไทย และ ภาษาองักฤษ อย่างถูกต้องตามหนังสือเดนิทาง 

ลาํดับ ช่ือ-นามสกุล (ภาษาไทย) ช่ือ-นามสกุล(ภาษาองักฤษ) วนัเกดิ(ว/ด/ป) ปี ค.ศ. 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

10    

**หมายเหตุ กรุณาแจง้ความประสงคอ่ื์นตามท่ีท่านตอ้งการ อาทิเช่น 

       อาหาร    ไม่ทานเน้ือววั                     ไม่ทานเน้ือหมู                ไม่ทานสัตวปี์ก    ทานมงัสาวรัิต 

รายระเอียดอ่ืนๆ              

ยนืยนัราคา ผูใ้หญ่     เด็ก    ค่าตัว๋เพิ่ม / ลด     

ขา้พเจา้รับทราบเง่ือนไขในรายการทวัร์เรียบร้อยแลว้   ลงช่ือ     ผูจ้อง 

               (     ) 

                      วนัท่ี       
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