บริษัท เอฟวีนิว อินเตอร์ แทรเวิล กรุ๊ป จำกัด

Avenue Inter Travel Group Co., Ltd.
ใบอนุญาตธุรกิจนาเที่ยวเลขที่ 11/01967

มั่นใจทุกการเดินทาง ประสบการณ์ กว่ า 20 ปี
(พรีเมี่ยม ปูซาน เม.ย. – มิ.ย. 62)

เทีย่ วดี กินหรู พักซุปเปอร์เดอลักซ์เกาหลี กับ 2 เมืองพิเศษ เมืองมรดกโลกเคียงจู มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึง่

โปรแกรม LUXURY BUSAN เกาหลี 5 วัน 3 คืน
เดินทาง
ที่พัก
รถโคช
อาหาร

ราคาเริ่ม
(บาท)

44,900

เมษายนสายการ
KOREAN AIR (KE)
กรุ๊ปคณะ
10-20 ท่านต่อคณะ
มิถุนายน19
บิน
ระดับ 5 ดาวเกาหลี จัดห้องพัก 3 คืน #เมืองพูซาน หรือ เมืองอื่นในจังหวัดเคียงซัมโด
บริการด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเป็นไปตามจานวนของผู้โดยสาร ปกติก 25 หรือ 30 หรือ 40
หรือ 45 ที่นั่ง
อาหารเช้าโรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและค่าห้องอาหารท้องถิ่น 7 มื้อ เมนูชวนชิม #ไก่ตุ๋นโสม
หอยเป๋าฮื้อ #ปลาย่างแฟชั่นทงยองแซงซอนกุอี #อินเตอร์พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ The PARTY Premium
Buffet #หม้อไฟซีฟู้ดจักรพรรดิ Lobster แห่งพูซาน #หมูย่างคาลบีพระราชา #เป็ดไฟบลูโกกิ #
เมี่ยงหมูอาณาจักรชิลลา ฟรี ! น้าแร่ดื่มบนรถวันละ 1-2 ขวด

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินนานาชาติพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประเทศเกาหลีใต้ – นั่งรถข้าม
วันที่ สะพานขึงทางทะเลและอุโมงใต้น้า ผ่านชมเกาะน้อยใหญ่ อุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัลลยอซูโด ก่อน
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สอง ถึงเมืองชาวประมงทงยง – นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮัลลยอ (Hallyeo Viewing Ropeway) ชมวิวเป็นระยะทาง
(-.L.D) ยาวมากก ถึง 1,975 เมตร สู่ภูเขา ก่อนเดินสู่จดุ ชมวิวต่างๆ เช่น สะพานกระจกแก้ว หอชมวิว ขึ้นบันได
ชมความงามธรรมชาติที่สวยงามในมุมสูงมุมกว้าง ปีนป่ายเขาสู่จุดชมวิวบนยอดเขามิรึกซาน มีความ
งามราวเกาะสวรรค์
วันที่ เที่ยวมรดกโลกเคียงจู สมญานาม " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กาแพง " เมืองหลวงเก่าอายุพันปีกว่า – มรดกโลก
สาม วัดหลวงพุล กุกซา - พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรัม กอตโต้ " – ผ่านชมหอดูดาวที่
(B.L.D) เก่าแก่ที่สุดในโลกและสุสานกษัตริย์เชื้อพระวงศ์ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู – ศูนย์โสมเกาหลี –
ชมวิวเมืองพูซานแบบ 360 องศษ ณ หอคอยพูซาน สวนสาธารณะยงดูซาน
วันที่สี่ เมืองพูซาน – ศูนย์น้ามันสน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา "–
(B.L.D) ศูนย์เครื่องสาอางเวชสาอาง - ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ –
The Bay 101 – ข้ามสะพานแขวนควังอัน (สะพานเพชร)
วันที่ห้า เมืองพูซาน – อุทยานแห่งชาติแทจอนแด (ฟรี ! บัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้ )
(B.L) – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park ย่านนัมโพดอง ที่ตั้งของ BIFF สแควร์ – แวะตลาดปลา
ชาลกาชิ - แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) – สนามบินนานาชาติ
พูซาน – กรุงเทพฯ
Itinerary
ราคาเริ่ม
โปรแกรม LUXURY BUSAN เกาหลี 5 วัน 3 คืน
44,900
(บาท)
สายการ
เดินทาง เมษายน-มิถุนายน19
KOREAN AIR (KE)
กรุ๊ปคณะ
10-20 ท่านต่อคณะ
บิน
โปรแกรมท่องเที่ย ว #เมืองพูซ าน เมืองท่า อันดับ หนึ่ง - ประตูสู่เกาหลีทางด้า นทิศใต้ - สถานที่จัดงาน
ภาพยนตร์นานาชาติ - ตลาดปลาที่ใหญ่สุด - สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park - วัดแห่งทะเล
ตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " - ฟรี ! บัตรนั่งรถ Danubi Tram อุทยานแห่งชาติแทจอนแด - ชมวิวเมืองพูซาน
แบบ 360 องศษ ณ หอคอยพูซาน สวนสาธารณะยงดูซาน - สะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน) - ศูนย์น้ามันสน - ศูนย์โสมเกาหลี – ศูนย์เครื่องสาอางเวชสาอาง ชายหาดแฮฮุนเด รูปปั้นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ – The Bay 101 #เมืองมรดกโลกเคีย งจู
เมื อ งหลวงเก่ า อายุ พั น ปี ก ว่ า สมญานาม " พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ที่ ไ ร้ ก าแพง " - มรดกโลกวั ด หลวงพุ ล กุ ก ซา พระพุทธรูปศักดิส์ ิทธิ์ มรดกโลก " ซอกคูรมั กอตโต้ " – ผ่านชมหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและสุสานกษัตริย์
เชื้อพระวงศ์ – พิพิธภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู แถม !!! นั่งกระเช้าลอยฟ้าฮัลลยอ (Hallyeo Viewing Ropeway)
ชมวิวเป็นระยะทางยาวมากก ถึง 1,975 เมตร สู่ภูเขา ก่อนเดินสู่จุดชมวิวต่างๆ เช่น สะพานกระจกแก้ว หอชมวิว
ขึ้นบันได ชมความงามธรรมชาติที่สวยงามในมุมสูงมุมกว้าง ปีนป่ายเขาสู่จุ ดชมวิวบนยอดเขามิรึกซาน มีความ
งามราวเกาะสวรรค์อุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัลลยอซูโด Hallyeosudo
สายการบิน
Korean Air (KE)

BKK-PUS
KE662

เวลาออก
0140

เวลาถึง
0840

PUS-BKK
KE661

เวลาออก
2035

เวลาถึง
0030+1
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ขอสงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ได้อนุมัติที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จอง
และจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว
น้าหนักกระเป๋าใต้ท้องเครื่อง 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 10 กิโลกรัม บริการเครื่องดื่ม อาหารบนเครื่องบิน
พร้อมจอทีวีและความบันเทิงส่วนตัว
โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง
มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสือเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสือเดินทางอยู่ในสภาพที่ดี
(ไม่ชารุด)
DAY วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ
เช้า กลางวัน ค่า
เจ้าหน้าที่รอต้อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิ่มเติม
1
(นัดหมายแต่ละคณะก่อนออกเดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้าก่อนเครื่องออก)
ค่า
หน้าเคาน์เตอร์
สายการบิน
ใกล้ประตูทางเข้า
พร้อมกันที่ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เช็คอินหมายเลข N
Korean Air (KE)
หมายเลข 6
การอนุญาตให้ท่านผ่านด่านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่านด่านตรวจคนเข้าประเทศเกาหลีเพื่อการ
ท่องเที่ยว เป็นอานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลีในการพิจารณา
และอนุญาตให้เดินทางออกจากประเทศไทย หรือ ให้พานักอยู่ในประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผู้จัดไม่มี
อานาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หากท่านต้องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุงเทพฯ
กรุณาเลือกซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลือ่ นวันและเวลาเดินทางได้
ทั้งนีเ้ พือ่ ป้องกันปัญหาเทีย่ วบินล่าช้าหรือการเปลีย่ นแปลงเวลาของเทีย่ วบินหรือการเปลีย่ นแปลงวันเดินทาง








ข้อแนะนา
หากท่านมีปญ
ั หาเรื่องอาหารกรุณาแจ้งทางผู้จัดทราบล่วงหน้า
ห้ามนาผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสียค่าปรับ
เตรียมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไม่มีบริกรช่วย (แนะนา ตลอดทริปจะต้องดูแล
กระเป๋ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้องกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึ้นได้)
กระเป๋าทุกใบจะต้องฝากให้กับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัย
ของสายการบิน
ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรูป อุปกรณ์
วีดโี อ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสือเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ
สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรียกลูกค้าขึ้นเครื่อง ” กรุณารอที่ประตูขึ้นเครื่องอย่างน้อย 30
นาที ก่อนเวลาเครื่องออก
นาเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สาหรับ มือใหม่
หรือ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนา : นอนให้
มากที่สุด หรือ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ทาให้นอนหลับ ไม่ดื่มสุราหรือของมึนเมา และดื่มน้ามากๆ)
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DAY
2

วันที่สอง สนามบินนานาชาติคิมเฮ ประเทศเกาหลีใต้ – เมืองทงยอง เที่ยว
กลาง
เช้า
ค่า
เขตอุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัลลยอซูโด - เมืองพูซาน
วัน
เวลาที่เกาหลีใต้เร็วกว่าไทย 2 ชั่วโมง | เวลาบินประมาณ 5-5.30 ช.ม.
x
x
ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบิน KE662 สายการบิน Korean Air (KE)

(อาหารเช้าหรือค่า ความบันเทิง ภาพยนตร์ และ เครื่องดื่มบนเครื่อง และบริการอื่นๆ บนเครื่อง)
เพื่อให้รายการท่องเที่ยวเป็นไปตามกาหนดการ ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลังเวลาเครื่องลง
ประมาณ 1.30 ชั่วโมง ท่านที่ติดสัมภาษณ์ที่ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากท่านผ่านเข้าเมืองเรียบร้อย ท่านต้อง
เดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทางผู้จัดได้

เช้า
GIMHAE Landing ถึงสนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง
และศุล กากรแล้ว รถโค๊ชรอรับ ท่า นไปยังจุดหมายปลายทางการท่องเที่ย วของวันนี้ เดินทางไปเที่ย วเขต
อุทยานแห่งชาติทางทะเลฮัล ลยอซูโด HALLYEOSUDO อุทยานแห่งนี้ประกอบไปด้วยพื้นที่ชายฝั่งตอนใต้ของ
คาบสมุทรเกาหลีและเกาะเล็กเกาะน้อยในทะเลใต้อี ก 400 กว่า เกาะ เรียงรายกันต้องแต่เกาะโกเจ (Geoje)
เกาะทงยอง (Tongyeong) เกาะนัมแฮ (Namhae) ไปจนถึงเมืองยอซู (Yeosu) สถานที่ครั้งหนึ่งเคยจัดงาน
Ocean Expo เดินทางข้ามสะพานทางทะเลที่เป็น 1 สุดยอด มหาอภิโปรเจคยักษ์ของโลก ตัวสะพานมีความยาว
กว่า 8.2 กิโลเมตร โดยสะพานแห่งนี้มีความน่าสนใจเป็นพิเศษ เพราะ เป็นการรวมสะพาน 2 รูปแบบ คือ

สะพานสายเคเบิลข้ามท ะเล มีความยาว กว่า 3.7 กิโลเมตร เชื่อมต่อกับสะพานอุโมงค์ข้ามทะเลที่ยาวอีก 3.7
กิโลเมตร โดยขุดอุโมงค์ที่ความลึก 48 เมตรลงไป ถือเป็นความมหัศจรรย์ชิ้นหนึ่งของโลก เพราะด้วยความฉลาด
ล้าลึกของทีมวิศวกรและเครื่องมือทางวิศกร ทาให้เกิดการย่นเวลาการเดินทางในการท่องเที่ยว ณ ที่นี่กว่าครึ่ง
เวลาที่ต้องใช้โดยปกติ ระหว่างทาง เราจะได้ตื่นตากับเกาะเล็กเกาะน้อย วิวทะเลบนที่สูง จนกระทั่งถึงเมืองทง
ยอง
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อาหารกลางวัน
ลิ้มลองเมนู “ ชุดทงยองแซงซอนกุอี “ หรือ ชุดปลาย่างแฟชั่น หนึ่งในอาหารยอดฮิตชีวิตประวัน ชาวทงยอง
ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพชาวประมง จึงมีความถนัดในการปรุงอาหารเมนูนี้ ปลาย่างแฟชั่น คือปลาย่างตาม
ฤดูกาลที่จับหามาได้ มีเครื่องเคียงกับข้าวถ้วยเล็กต่างๆ และซุปหนึ่งถ้วย ออกมาเสริฟพร้อมข้าวสวย ถือเป็นเมนู
ที่ช่วยเพิ่ม DHA ส่วนประกอบที่ช่วยในการพัฒนาสมอง เรื่องความจา ช่วยเรื่องภาวะหลอดเลือดแดงแข็งตัวและ
ความดันโลหิตสูง ซึ่งเป็นที่รู้กันโดยทั่วไป

บ่าย เมืองทงยอง เมืองของชาวประมงริมทะเล มีท่าเรือสวยงามและประวัติศาสตร์อันยาวนาน หนึ่งในไฮไลท์
ที่พลาดไม่ได้ในทงยองคือ กระเช้าลอยฟ้าฮัลลยอ (Hallyeo Viewing Ropeway) กระเช้าชมวิวนี้จะพาคุณชมวิว
เป็นระยะทางยาวที่สุดในประเทศ ความยาวถึง 1,975 เมตร นั่งได้คันละ 8 คน ขอแนะนาให้มาเก็บภาพประทับใจ
ของวิวท่าเรือและชนบทท่ามกลางภูเขาสวยๆ นั่งกระเช้าสู่จุดชมวิวบนยอดเขามิรึกซาน (Mireuksan) เพื่อให้
ท่ า นได้ สั ม ผั ส ความงามธรรมชาติ ที่ ส วยงามในมุ ม สู ง มุ ม กว้ า งของเมื อ งและอุ ท ยานแห่ ง ชาติ ท างทะเล
(Hallyeohaesang National Park) ที่มีความงดงามราวกับเกาะสวรรค์ อุทยานแห่งชาตินี้เป็นที่อยู่ของสัตว์
มากมายและมีพืชพรรณกว่า 1,100 ชนิด ที่นี่มีนกที่ใกล้จะสูญพันธุ์อย่างนกแต้วแล้วนางฟ้า (Fairy Pitta) สีสัน
สดใสโลดโล่นตามถิ่นที่อยู่ในธรรมชาติ และยังเป็นสถานที่ที่ ท่านนายพล ลีซุนชิน หลงรักอีกด้วย ท่านเป็นแม่
ทัพเรือของเกาหลีในยุคราชวงศ์โซซอน ที่มีชื่อเสียงจากการนากองทัพเรือเกาหลีเข้าต่อสู้ กับ กองทัพเรือญี่ปุ่น
ในการรุกรานเกาหลีของญี่ปุ่น (พ.ศ. 2135-2141) ลีซนุ ชินมีชื่อเสียงด้วยการเอาชนะกองทัพญี่ปุ่นในขณะที่ฝ่ายตน
มีจานวนน้อยกว่ามากได้ และการประดิษฐ์เรือรบเต่า (กอบุคซอน) ซึ่งเป็นเรือรบหุ้มเกราะโลหะลาแรกของโลก
อีกด้วย คุณสามารถเดินทางจากเมืองมายังเกาะฮันซันโด (Hansando) ภายในบริเวณอุทยานโดยเรือเฟอร์รี่

(หมายเหตุ กรณี กระเช้าปิดปรับปรุง กระเช้าปิดเนื่องจากสภาพอากาศ หรือ เหตุอื่นใดก็ตาม จะปรับเปลี่ยนเป็น
กระเช้า Songdo Cable Car ในเมืองพูซาน แทน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและงดคืนเงินทุกกรณี)
ได้เวลาสมควร พาท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมืองพูซาน
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เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีประชากรประมาณ 4 ล้านคน และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญ่อันดับ 2
ของประเทศรองจาก โซล มีแม่น้า 2 สาย คือ แม่น้านักดง และ แม่น้าซูหยอง และมีทะเลล้อมรอบ 3 ด้าน จึง
เป็นเมืองหน้าด่านในการติดต่อการค้าขายทั้งในอดีตและปัจจุบัน

อาหารค่า
ชุดหมูย่างพระราชาเตาถ่านชุกบู หรือ ชาวเกาหลี เรียกว่า “ ฮวังคาลบี “ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและ
รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นาเนื้อหมูส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่เหมาะ
และอร่อยที่สุด) เนื้อหมูจะถูกย่างบนตะแกรงที่จะแนบกับเตาถ่านร้อนข้างใต้ ซึ่งเป็นสไตล์แบบดั้งเดิมของชาว
เกาหลีในอดีต เมื่อสเต็กหมูสุกพอดี ให้นามาตัดเป็นชิ้นพอดีคา และวางเนื้อย่างบนใบผักกาดเขียวหรือ....และ
เติมเครื่องปรุงน้าจิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี) และ เครื่องเคียงอีกเล็กน้อย นาห่อทานแบบ
เมี่ยงคาไทย ตบท้า ยความอร่อยตามแบบฉบับชาวเกาหลี ทานข้าวสวยคู่หุงพิเศษ กับเครื่องเคียงต่างๆ ของ
ร้านอาหาร พร้อมน้าซุป
หลังอาหารค่า พาท่านเดินทางเข้าเช็คอิน โรงแรมที่พัก 3 คืน 5* ดาว Super Deluxe Class เกาหลี
#Lotte Busan, Westin Haeundae Busan, Haeundae Grand Hotel หรือเทียบเท่า
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DAY

วันที่สาม เมืองพูซาน – เมืองเคียงจู – เมืองพูซาน

เช้า กลางวั ค่า
น
3
x
x
x
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
ออกเดิ น ทางแต่ เ ช้ า ไปเที่ ย วชมเมื อ งมรดกโลกเคี ย งจู - เมือ งหลวงเก่ า ของคาบสมุ ท ร อายุ พั น ปี ก ว่ า
เปรียบเสมือนบานหน้าต่างเปิดให้เห็น ความรุ่งโรจน์ในอดีตของอาณาจักรชิลล่า เมื่อราวพันปีที่ผ่านมา ระหว่าง
57 ปีก่อนคริสต์ศักราช ถึง ปี ค.ศ. 935 ช่วงนั้นราชอาณาจักรชิลล่า มีเคียงจูเป็นเมืองหลวงและเป็นศูนย์กลาง
ของยุคทองแห่งวัฒ นธรรม ปัจจุบั นก จะพบที่ฝังพระศพกษัต ริย์ พระเจดีย์ อนุเสาวรี ย์ วัด ตลอดจน ซาก
อนุสรณ์ทางประวัติศาสตร์ที่ กระจัดกระจายอยู่ทั่วไปในเมืองและตามภูเขาที่ล้อมรอบตัวเมือง จึงได้รับสมญา

นามว่า " พิพิธภัณฑ์ที่ไร้กาแพง "
สัมผั สมรดกทางวั ฒ นธรรมของโลกที่ถู กจดทะเบีย นโดยองค์การยูเ นสโก ขี้ น เขาโทฮัม ซานเพื่อ นมัส การ
พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ " ซอกคูรัม กอตโต้ " ที่แกะสลักขึ้นจากหินแกรนิตขาวขนาดใหญ่ ประดิษฐานอยู่ในถ้า ณ
ยอดเขาโทฮัมซาน ใช้เวลาแกะสลักกว่า 23 ปี โดยมีรูปหินพระในแบบต่าง ๆ แกะสลักบนฝาผนังกว่า 38 องค์
ล้อมรอบซอกคูรมั กอตโต้ เชื่อกันว่าคอยปกป้องคุ้มครองชาวเกาหลีจากการรุกรานของชาวต่างชาติ ดื่มน้าแร่
เย็นชื่นใจสัมผัสมรดกทางวัฒนธรรมของโลกที่ถูกจดทะเบียนโดยองค์การยูเนสโก เดินทางสู่ทิศ ตะวันตกของ
เขาโทฮันซาน ที่ตั้งของ “ วัดพุล คุกซา “ วัดใหญ่เก่าแก่และมีชื่อเสียงที่สุดของอาณาจักรชิลล่าของคาบสมุทร
เกาหลี ในปั จจุ บั น สะท้ อ นถึ งจิ ต วิญ ญาณของงานศิ ล ปะในอาณาจั ก รชิ ล ล่า และถื อ ว่า เป็น สุ ดยอดของงาน
ศิลปวัฒนธรรมทางศาสนาพุทธเกาหลี ภายในวัดท่านจะพบสะพานหินที่สร้างตรงไปยังโบสกลาง เจดีย์ชั้นยอด
สองลักษณะ พระพุทธรูปแกะสลักปรางต่าง ๆ ถือแบบงานแกะสลักที่สะท้อนถึงความฉลาดของผู้คน
อาหารกลางวัน

ลิ้มลอง เมี่ยงหมูอาณาจักรชิลลา หรือ ชาวเกาหลี เรียกว่า “ ซัมพับ Ssambap เมี่ยงข้าวห่อ “ อีกเมนูฮิตของ
คนเที่ยวเมืองเคีย งจู เป็นมื้ออาหารที่ได้สารอาหารครบโภชนาการ 5 หมู่ ดีต่อสุขภาพ แถม คนทานจะได้
สร้างสรรค์ความอร่อย อีก ทั้งประสบการณ์ร่วมกับเพื่อนๆ และ ครอบครัว เพราะ คนทานต้องนาผักสดวางเป็น
ชั้นๆ เพื่อ ห่อเนื้อสัตว์ ข้าว เครื่องเคียง และเต้าเจี้ยว เป็นหนึ่งเดียวก่อนรับประทานหนึ่งคา แต่ ละคาในการทาน
จะได้รสชาติความอร่อยที่แตกต่างกันไป บนโต๊ะจะประกอบไปด้วยของทานประมาณ 15 ชนิด อีกทั้งข้าว และ
เครื่องดื่ม
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บ่าย เยี่ยมชมพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติเมืองเคียงจู เป็นสถานที่ที่ควรแก่การไปเยี่ยมชมอย่างยิ่ง เนื่องจากเต็มไปด้วย
โบราณวัตถุต่าง ๆ จากอาณาจักรชิลลา ไม่ว่าจะเป็นมงกุฎทองคาที่งด งาม เครื่องปั้นดินเผา รูปปั้นทาจากหิน
และโบราณวัตถุต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับศาสนาพุทธ นอกจากนี้ยังเป็นสถานที่เก็บรักษาระฆังแห่งพระเจ้าซงดกมหา
ราชผู้ยิ่งใหญ่ หรือที่เรียกว่า "ระฆังเอมิลเล่" นับเป็นระฆังที่ใหญ่และมีเสียงดังกังวาลมากที่สุดใบหนึ่งในเอเชีย
ระฆังนี้ทาจากทองสัมฤทธิ์หนัก 19 ตัน และมีความสูง 11 ฟุต นาที
ผ่านชมสุสานหลวงอาณาจักรชิลลา ที่ตั้งอยู่กระจายกว่า 200 แห่งในเคียงจู และ นั่งรถผ่านชมหอดูดาวชมซงแด
จัดเป็นหอดูดาวที่เก่าแก่ที่สุดในโลกและยังปรากฎให้เห็นจนทุกวันนี้ มีลักษณะเป็นรูปขวด สร้างด้วยหินใน
ศตวรรษที่ 7 และเป็นที่ชื่นชมของนักโบราณคดีทั่วโลก เชื่อกันว่าทางเข้าหอคอยคือหน้าต่างทรงสี่เหลี่ยม ซึ่งหัน
ไปทางใต้ตรงกลาง หอคอยและต้องใช้บันไดพาด
ได้เวลาสมควร พาท่านเดินทางกลับเข้าตัวเมืองพูซาน
พาท่านรู้จักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่
มีคุณภาพเป็นอันดับ 1 ของโลก ที่ศูนย์โสมเกาหลี ทุกซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็นของฝาก
เพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่ อยอาหาร
และปอด ช่วยทาให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบารุงหัวใจ ป้องกัน
โรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง

อาหารค่า
ลิ้มลองเมนู Emperor Seafood เจ้ามหาสมุทรซีฟู้ดจักรพรรดิแห่งพูซาน นักชิมทั้งหลายจะได้ลิ้มลองของเหล่าผ้
องเพื่อนจากท้องทะเลที่มากันแบบเกือบครบ ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง ปู ปลาหมึก หอยหลากหลายชนิด อีกทั้ง !
หอยเป๊าฮื้อสด กุ้งยักษ์ล๊อปเตอร์ และไก่ต้ม พร้อมน้าซุปสูต รพิเศษ ที่นัดหมายกันมา ร่วมพบกันบนกะทะ
หม้อไฟที่ออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อความฟิน (แนะนาให้ใช้มือแกะรับประทานร่วมกับเครื่องมือที่เตรียมให้ จิ้ม
กับน้าจิ้มเกาหลี ) ทางร้านอาหารยังมีเสริฟกับ ข้าวถ้วยเล็กหลายอย่างตามแบบฉบับเกาหลีให้ได้ลิ้มลองกัน
เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเยี่ยมเยือนเมืองพูซาน
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หลังอาหารค่า พาเที่ยวสวนสาธารณะยองดูซาน ที่ตั้ง หอคอย พูซาน
พาเที่ยวสวนสาธารณะยองดูซาน ชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลักษณะรูปร่างของภูเขาที่เหมือนกับ
หัวมังกร ซึ่งหันหน้าเข้าสู่ฝั่งทะเล เพื่อป้องกันและกาจัดศัตรูที่มาจากทะเล และที่ตั้ง นักรบผู้ยิ่งใหญ่ - นายพล

ยี ชุน ชิน วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่ญี่ปุ่นบุกคาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะด้วยการใช้
เรือรบพิเศษที่เรียกว่า โคบุกซอน หรือเรือเต่า สัญลักษณ์ของการมีอายุยืนยาว หอระฆัง นาฬิกาดอกไม้ เป็น
ต้น ลุคใหม่ มาพร้อมความเก๋ไก๋ ต้องไปพิสูจน์กัน #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใต้ถึง 118
ม. เหนือระดับน้าทะเล (ฟรี !!! บัตรขึ้นลิฟท์สู่จุดชมวิว บนที่สูง แบบรอบทิศ 360 องศาของหอคอย)
ได้เวลาสมควร พาท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรมที่พัก 3 คืน 5* ดาว Super Deluxe Class เกาหลี
DAY

วันที่สี่ เมืองพูซาน

เช้า กลางวั ค่า
น
4
x
x
x
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ ที่ ห้องอาหารโรงแรม
เยี่ยมชมงานนวัตกรรมวิจัย ล่าสุดของเกาหลีที่โด่งดัง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผู้ที่มี
ปัญหาเรื่องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่อม หรื อ การไหลหมุนเวีย นของเลือด
เป็นต้น กว่าจะมาทาเป็นน้ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนาให้ทุกท่าน
เลือ กซื้อ เป็น ของฝากสุขภาพเพื่ อตัว ท่า นเองและคนที่ท่ า นรั กหรื อคนที่ท่ า นเคารพ เพราะเป็ นสารอาหาร

ธรรมชาติ ที่วิจยั จากโรงพยาบาลชั้นนาในเกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง ที่ ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง
หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมคัมชอน (นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่า “ ซาโตรินี่ “ หรือ “ มาซูปิซู “ ไปพิสูจน์กัน)
หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยูบ่ นเนินเขา สถานที่ทาให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย
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กับบรรยากาศสีสันสดใสของแต่ละบ้านที่เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์ของนัก
ศิลปะเกาหลีที่ร่วมกันปรับแต่งหมู่บา้ นจนออกมาสวยงาม ภายในรูปแบบโครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองพูซาน (แต่
เดิมนั้นเป็นถิ่นฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี และเป็นแหล่งเสื่อม
โทรมในอดีต) อีกทั้งยังมีจดุ ชมวิวที่เห็นน้าทะเลกว้างไกลสุดตา (ต้องเดินกันหน่อยนะ)

ข้ามสะพานแขวนควังอัน หรือ สะพานเพชร เป็นสะพานแห่งแรกในเกาหลีที่ทอดข้ามทะเล ที่เชื่อมโยงระหว่างใจ
กลางเมื อ งสู่ ช ายหาดและศู น ย์ ป ระชุ ม มี ค วามยาว กว่ า 7.4
ก.ม. โดยช่ ว งกลางของสะพาน
ระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้าง
เป็นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 1994-2003 จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้าง
ถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน ทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยัง
เป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช เกาะชื่อดัง Oryukdo Island ภูเขา Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli
Beach เกาะ Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill ยามค่าคืนสะพานแห่งนี้ สว่างสไวไปด้ว ยไฟ ที่
แสนอบอุ่นและโรแมนติก
อาหารกลางวัน

ลิ้มลองเมนู เป็ดโอริบลูโกกิ หรือ เนื้อเป็ดไฟ โดยนาเนื้อเป็ดสไลด์อย่างดี เยาะหมักกับซอสถั่วเหลืองเกาหลี
นามาผัดคลุกคลิกกับวัตถุดิบต่างๆ อาทิเช่น หัวหอม เห็ดเข็มทอง ใบกุยช่าย บนกระทะ จนได้เป็นผัดเป็ดบลูโกกิ
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ให้นาเป็ด ห่อกับ เครื่องดอง หรือ ผักที่ชอบ รับประทานแบบสไตล์เมี่ยงคา ตบท้ายความอร่อยเหาะ !! ด้วย ข้าว
ผัดสาหร่ายโอริเป็ด เนื้อเป็ดมีคุณค่าทางสารอาหารมากมาย อีกทั้งเหมาะสาหรับผู้ที่มีร่างกายอ่อนแอ ท้องผูก
และมีอาการบวมน้า
บ่าย วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็น
น้าทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามราว
กับภาพวาดที่แต่งแต้มโดยจิตรกรฝีมือเอก ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริย์ซึ่งความเป็นมาของวัด

แห่งนี้ก็ดลู ึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว้ ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย
ทาบุญขอพรกับรูปปั้น 12 นักษัตร ผ่านซุ้มประตูมังกรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับทางเดินและบันได
หิน 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อดื่มด่ากับวิวทิวทัศน์ที่สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัด
กับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผู้มองและเกลียวน้าวนที่หมุนวนอยู่เบื้องล่างทาให้เกิด
เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก
ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดแฮดง ยงกุง ซา และภายในวัดก็มี
สิ่งศักดิส์ ิทธิ์ให้ได้กราบไหว้ขอพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรียน ขอเงิน ขอความร่ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอ
สุขภาพ ขอ.....
คนรักผิวรักหน้า ต้องไม่พลาด !!! ผู้หญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ความสาคัญกับ เรื่องผิวหน้า
ค่อนข้างมาก ให้ท่านได้ ฟังคาแนะนาการดูแลผิวพรรณ จากผู้ชานาญการ กลุ่มบารุงผิวพื้นฐาน Skin Care ที่
ศูนย์ผลิตภัณฑ์ความงาม เครื่องสาอางเวชสาอาง และให้ท่านได้เลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่ห้อคุณภาพที่ไม่มี
จาหน่ายในท้องตลาดทั่วไป
แวะชายหาดแฮฮุนเด สถานที่ตั้งรูปปั้นเมอร์เมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC (ด้านนอก) ไป
เที่ยวชายหาด Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเริ่มบริเวณแห่งนี้ มีชื่อเสียงว่าเป็นแหล่ง ที่ตั้งของน้าพุร้อน
และต่อมากลายเป็นแหล่งพักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว จะหนาแน่น
ไปด้วยผู้คน และถึงแม้ว่าในช่วงที่อากาศหนาวเย็น ผู้คนก็ยังคงนิยมเดินเล่นและเล่นว่าวท่ามกลางอากาศที่สด
ชื่นของชายฝั่ง ลักษณะของชายหาดเป็นหาดโค้งเว้ายาว 2 ก.ม. และน้าไม่ลึกมากชื่อ Haseundae ได้มาจาก
นามปากกา Hae-un ของนาย Choi-Choi Won นักการเมืองของเกาหลีที่หลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะนี้ และ
ชมความงามของรูปปั้นเมอร์เมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ APEC ที่ใช้ในการประชุมสุดยอดผู้นา
เอเปก ปี 2005 แวะถ่ายรูปเก๋ไก๋ตามรอยพระเอกนางเอกเกาหลี ที่ ท่าเรือยอร์ช เบย์ 101 #TheBay101 ศูนย์
กีฬาทางน้าที่ทันสมัย อีกทั้งยังมีคลับเฮ้า ส์และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีกจุดนั่งชิว กินลม ชมบรรยากาศ
โดยเฉพาะยามเย็นและค่าคืนที่เงาสะท้อนของตึกระฟ้าเปิดไฟส่องสว่างกระทบกับน้าทะเลได้แสงสีสวย
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อาหารค่า

สุดหรู ! อินเตอร์พรีเมี่ยมบุฟเฟ่ต์ The PARTY Premium Buffet แบบฉบับ ชาวไฮโซพูซาน บรรยากาศหรู มี
อาหารให้เลือกละลานตามากกว่า 100 ชนิด ให้เราอร่อยได้ไม่อั้น ในสไตล์ครัวเปิด ทั้ง อาหารสไตล์ยุโรป
อาหารญี่ปุ่น อาหารเกาหลี อาหารจีน อาหารของทะเล ไม่ว่าจะเป็น กุ้ง หอย ปู ปลา ปลาหมึก หอยเป๋าฮื้อ ของ
แปลกทางทะเล ที่ขบวนพาเหรดมาให้ท่านชิมได้หลากรูปแบบเมนูอาหาร ทั้งผัด ทั้งสด ทั้งปิ้ง ทั้งทอด ทั้งย่า ง
สเต็กเนื้อ พิซซ่า ซูซิ ซาซิมิ พาสต้า พิซซ่า อาหารคาวมากมาย พร้อมของหวาน เค้ก ผลไม้ ไอศกรีม ของ
หวาน ของอร่อยประจาวัน เครื่องดื่มไม่มีแอลลกอฮอล์ ชา กาแฟ เป็นต้น
ได้เวลาสมควร พาท่านเดินทางกลับที่พัก โรงแรมที่พัก 3 คืน 5* ดาว Super Deluxe Class เกาหลี
DAY
5

วันที่ห้า เมืองพูซาน – สนามบินนานาชาติคิมเฮ – กรุงเทพฯ

เช้า กลางวั ค่า
น
x
x
อาหารเช้า รับประทานอาหารเช้า แบบบุฟเฟ่ ที่ ห้องอาหารโรงแรม

พาท่านเที่ยว อุทยานแทจงแด ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด บริเวณรอบอุทยานแห่งนี้ มีลักษณะเป็นภูเขา และหน้าผาสูง
ชันติดทะเลซึ่งอยู่ต่าลงไป 150 เมตรซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึ่งในเมืองพูซาน อิสระให้
ท่านชมวิวทิวทัศน์ของรอบอุทยานที่รายล้อมไปด้ วยต้นไม้ ดอกไม้ นับไม่ถ้วน และสัมผัสกับความสวยงามของ
ทะเล และหน้าผาสูงชัน พร้อมสวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้สีเขียว และสิ่งสันทนาการต่างๆ มากมาย
ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้าที่สามารถมองเห็นทะเล, ร้านค้าขายของขบเคี้ยว และร้านขายของที่ระลึกทิวทัศน์รอบ ๆ
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จะมองเห็นหินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม (ฟรี !!! บัตรนั่งรถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้
หากสถานที่ปิดให้บริการนี้ ด้วยสาเหตุใดๆ ท่านอาจจะต้องเดินขึ้นลงไปกลับ)
เทีย่ วสวนพระอาทิตย์ขนึ้ แห่งโอลุกโด Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศน์ท้องทะเล ซึ่งมีทางเดิน
เป็น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะเหมือนกีบม้า พื้นเป็นกระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนา
ถึง 55.49 มิลลิเมตร ทาให้โครงสร้างปลอดภัย สร้างขึ้นมาภายใต้รูปแบบ “ เดินไปทั่วท้องฟ้า ” สวนสาธารณะ
แห่งนี้ ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเป็นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและภาคใต้
อาหารกลางวัน

ลิ้มลอง เมนูเปิบพิสดาร-ไก่ตุ๋นโสมหอยเป๊า ฮื้อ ร้า นดัง 50 ปี อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบารุงและเสริม
สุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน เป็นเมนูอาหารวังตั้งแต่สมัยราชวงศ์โซซอน โดยใช้ไก่ที่มีอายุวัยรุ่น
ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว รากโสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและ

ย่อย เสริฟพร้อมเครื่องเคียงคู่โต๊ะ
บ่าย แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานที่เราจะสัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็นที่รู้จักตั้งแต่
สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็นต้นมา ตลอดแนวท่าเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็นแหล่ง
รวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนามาประมูล กันในยามเช้า มืด และช่วงสายยัง
สามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก
ลิ้มลองอาหารว่างเกาหลี และ ช้อปปิง้ สินค้าทีน่ มั โพดอง หรือ เซ็นเตอร์พ้อยพูซาน มีขนมดัง Hotteok อีกทั้งยัง
เป็นที่ตั้งของ BIFF สแควร์ (Busan International Film Festival) ที่นี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดองที่กรุงโซล
เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้าในใจกลางเมืองปูซาน ยังเป็นที่ตั้งสถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ
ยังเป็นสถานที่ดาราฮอลีวู้ดเกาหลีที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีได้ประทับรอยมือไว้เป็นที่ระลึกมีประติมากรรมทองแดง
ตั้งอยู่โดยทั่วไป เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยี่ยมชม
แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน) ก่อนอาลาเกาหลี สาหร่ายหลากรูปแบบ
หลากรสชาติ ขนมอร่อยต่างๆ ซีเรียลช็อคโก กาแฟ กระดูกม้าเจจูโด ขนมโสม ชาโสม หมอนสุขภาพ กิมจิ
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เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ของใช้ในบ้าน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ ไฟฟ้า ของที่ระลึก
เป็นต้น
ค่า ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบิน KE661 สายการบิน Korean Air (KE)

(อาหารเช้าหรือค่า ความบันเทิง ภาพยนตร์ และ เครื่องดื่มบนเครื่อง และบริการอื่นๆ บนเครื่อง)
ค่าค่า.....เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากผู้จัดอีกครั้งหนึ่ง สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตาราง
บินสายการบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผู้จัดจะไม่
รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่าย
กับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทาที่ส่อไป
ในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่
เที่ยวบางรายการ เป็นต้น

ขอบคุณที่มาของภาพดีดีจากการสถานที่ต่างๆ และจากการท่องเที่ยวเกาหลี www.visitkorea.co.kr
และการท่องเที่ยวพูซาน www.bto.or.kr ภาพทั้งหมดที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ
Price & Conditions
ราคานี้เป็นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
โปรดเช็ค)
ราคาเริ่ม
โปรแกรม LUXURY BUSAN เกาหลี 5 วัน 3 คืน
44,900
(บาท)
เมษายนสายการ
เดินทาง
KOREAN AIR (KE)
กรุ๊ปคณะ
10-20 ท่านต่อคณะ
มิถุนายน19
บิน
 เดินทางขั้นต่าปกติ 10 ท่านผู้ใหญ่ (มีไกด์ดูแลตลอดการท่องเที่ยวที่ประเทศเกาหลี 10-14 ท่านเดินทาง ไม่มี
หัวหน้าทัวร์ ยกเว้น มีผู้เดินทาง 15 ท่านขึ้นไป มีหัวหน้าทัวร์เดินทางไปกลับพร้อมคณะ) ที่นั่งจากัด จองและ
จ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว
 หากต่ากว่ากาหนด อาจจะไม่มีหัวหน้าทัวรและอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา หากผู้เดินทางทุกท่านยินดีที่
จะชาระค่าบริการเพิ่มเพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
 สงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ามันหรือภาษีใดๆ จากสายการบิน คิด
อัตรา ณ วันที่ 07/04/19
 สงวนสิทธิในเรื่องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรือสับเปลี่ยนได้ โดยมิต้องแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า
เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี ห้องครอบครัว
ทารก หมายถึง ผู้โดยสารที่มีอายุต่ากว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุณาติดต่อเพื่อขอ
ราคาพิเศษ
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนั่งบนหน้าตักของผู้ใหญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผู้ใหญ่สองคนเท่านั้น
และห้ามมิให้นารถเข็นเด็ก หรือที่นั่งสาหรับเด็กขึ้นบนเครื่องบิน จานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจากัดไว้เพื่อ
ความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนาเด็กทารกเดินทางไปกับท่าน ส่วนผู้จัด เราคานึงถึงความ
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ปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง
ผู้ทุพลภาพ/มีปญ
ั หาด้านสุขภาพหรืออยู่ในภาวะเจ็บป่วย ขอให้แจ้งผู้จัดก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบิน
และผู้ให้บริการ เพราะอาจไม่อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่องบินได้ เข่นน้ายา เข็มฉีดยา
เครื่องใช้แบตเตอรี่ หรือ เครื่องหายใจ
สตรีมีครรภ์ ขอให้แจ้งผู้จดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู้ให้บริการ โดยทั่วไป
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อ
ทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาการเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ที่ตั้งครรภ์และ
กากับวันที่ไม่เกินสามสิบ (30) วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กาหนดหรือเที่ยวบินขาเข้าที่กาหนด และต้องลงนาม
ยินยอมในเอกสารจากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทาการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทา
การเรียกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ตั้งแต่สัปดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริการ
ปกติผจู้ ดั จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน
ข้อมูลสาหรับผูเ้ ดินทาง
1. คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
2. เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสาหรับประทับตราอย่างน้อย 2
หน้าเต็ม) เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรือด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจ
ปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว (3)
ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ (4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) (5)รูปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รูป
 ผู้จดั จะเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยท่านจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว

ผู้เป็นเจ้าของหนังสือเดินทางจะต้องทาเรื่องแจ้ง เข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า ) สิทธิ์การออกวีซ่า
ขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
4. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คานาหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเครื่องบิน ในกรณีที่มิได้ส่งหน้าสาเนาหนังสือเดินทาง (พร้อมทั้งหน้า
เปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กับทางผู้จัด
Departure เมษายน 2019 (ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )
ราคา/
ห้อง
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ท่าน
หมายเหตุ
เดีย่ ว+
(บาท)
วันอังคาร
วันอังคาร

16
22

เมษายน
เมษายน

19 20
19 26

เมษายน
เมษายน

19
19

45,900
45,900

13,900
13,900

Departure พฤษภาคม 2019 (ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )
ราคา/
ห้อง
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
หมายเหตุ
ท่าน
เดีย่ ว+
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(บาท)
วันอังคาร
วันอังคาร
วันอังคาร
วันอังคาร

07
14
21
28

พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม
พฤษภาคม

19
19
19
19

11 พฤษภาคม 19
18 พฤษภาคม 19
25 พฤษภาคม 19
01 มิถุนายน 19

44,900
44,900
44,900
44,900

13,900
13,900
13,900
13,900

Departure มิถนุ ายน 2019 (ที่นั่งจากัดในแต่ละวัน จองและจ่ายก่อนได้สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตั๋ว )
ราคา/
ห้อง
เช็คอิน
วันออกเดินทาง
วันเดินทางกลับ
ท่าน
หมายเหตุ
เดีย่ ว+
(บาท)
วันอังคาร
วันอังคาร
วันอังคาร
วันอังคาร

04
11
18
25

มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน

19
19
19
19

08
15
22
29

มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน
มิถุนายน

19
19
19
19

44,900
44,900
44,900
44,900

13,900
13,900
13,900
13,900

อัตรา
ตามรายการ: ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด กรุงเทพฯ – พูซาน – กรุงเทพฯ ไปกลับแบบหมู่คณะ (
ค่าบริกา ตามวันเวลาทีร่ ะบุในตั๋วเครื่องบิน ) พร้อมที่พัก 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน
รรวม
และเย็นหรือค่า + บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนาเที่ยวตามรายการ + น้าแร่บนรถวันละ1-2 ขวด + สาย
การบินจากัดน้าหนักเพียงท่านละ 23 กก. (ขึ้นอยู่กับนโยบายสายการบิน ไม่เกิ นจานวน 1-2 ชิ้น)
และถือขึ้นเครื่องได้อีกท่า นละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กาหนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋า
สะพาย) + ภาษีมูลค่าเพิ่ม +ค่าประกันอุบัติเหตุและสุขภาพของ บมจ ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แผน Asia
Plus ตามความคุ้มครองดังนี้

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ พลัส Global Travel Insurance Plus (GTIP)
จานวนเงินความคุ้มครอง Sum
Insured
ความคุ้มครอง / Coverage
เดินทางในเอเชีย / ASIA PLUS
Basic (หน่วย: บาท / Baht)
1. การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล อ.บ.1* / Personal Accident Benefit
1,000,000
2. ค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุและสุขภาพ / Medical Expenses
2,000,000
2.1 การรักษาพยาบาลต่อเนื่องในประเทศไทย** /Follow-up treatment
50,000
in Thailand
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2.2 การรับรักษาพยาบาลครั่งแรกในประเทศไทย*** /Medical treatment
100,000
in Thailand
3. การเคลื่อนย้ายฉุกเฉินและการส่งศพกลับประเทศ /Evacuation and
2,000,000
Repatriation
4. การบริการความช่วยเหลือทางการแพทย์ฉุกเฉิน / Emergency Medical Assistance
4.1 การเยี่ยมผู้เอาประกันภัยในต่างประเทศ / Compassionate visit
X
4.2 การส่งตัวผู้เยาว์กลับประเทศ / Return of miner
X
4.3 การค้นหา การช่วยชีวิต และการกู้ภัย /Search, rescue and
250,000
recovery
หมายเหตุ / Note Remarks
*อ.บ.1 หมายถึงการเสียชีวติ การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบตั ิเหตุ / Loss of life,
Dismemberment, Loss of sight or total Permanent Disability
**ข้อ 2.1,***ข้อ2.2 บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายสาหรับการรักษาพยาบาลที่ได้เกิดขึ้นในระยะเวลา 7 วันแรกนับจาก
เดินทางกลับถึงประเทศไทย / 2.1, 2.2 The company shall pay such costs incurred within 7 days of the
return to Thailand.

ตัว๋ เครือ่ งบินและค่าทัวร์ทชี่ าระแล้ว

ตั๋วเครื่องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่สามารถ
เปลี่ยนเที่ยวบินไป
หรือกลับ

เปลี่ยนวันเดินทางไป
เปลี่ยนชื่อผู้
อัพเกรดที่ คืนค่าบัตร
หรือกลับ
เดินทาง
นั่ง
โดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอก
ประเทศไทยหรือเข้าประเทศเกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอก
ประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทางผู้จัดและทางสายการบินจะไม่
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้องรับผิดชอบค่าปรับที่ประเทศเกาหลีเรียก
เก็บ ผู้โดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นั่งว่างหรือตามวันเดินทางของตั๋ว
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เครื่องบิน ทั้งนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซง
ได้
โรงแรมทีพ่ กั ทีร่ ะบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่
พักไม่ได้อยู่ในใจกลางเมือง) ปกติผู้จดั จะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3-5 วัน
พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง
รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน รูปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมี
สไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง) ห้องคู่
(Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่มาตราฐาน 1 เตียง) และห้องพักแบบ 3
ท่าน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้องมีขนาด
กะทัดรัด มีหรือไม่มีอ่างอาบน้า มีสิ่งอานวยความสะดวกครบ น้าดื่มฟรีอยู่ในห้องพักจะมี 1 หรือ 2
ขวด (บางโรงแรมหรือรีสอร์ท อาจไม่มีบริการนี้) ส่วนน้าแร่ยี่ห้อและมินบิ าร์ในโรงแรมราคาจะสูง
กว่าปกติ อาจมีบริการกาต้มน้า+ชากาแฟฟรี ช่วงการจัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับ
นานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็นต้น เป็นผลให้ราคา
โรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผู้จดั ขอสงวนสิทธิในการจัดที่พักตามความเหมาะสม
เมนูอาหารทัวร์ โดยปกติทางผู้จัดจะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริการเป็นหมู
หรือไก่หรือมื้อพิเศษตามรายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มักจะเป็นอาหารทานเพื่อโภชนาการและ
สุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอาหารท้องถิ่น เช่น หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม เกาหลีมีวัฒนธรรมในการ
รับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็นการทานแบบแบ่งปัน คือ 1 ชุดต่อ 4 ท่าน
และมีเครื่องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย การนาเครื่องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่
แอลกอฮอล์เข้าไปในร้านอาหาร ทางร้านอาจจะเก็บค่าบริการ หรือ ค่าเปิดขวดเสมอ สาหรับ
ท่านที่มีข้อจากัดทางด้านอาหารหรือศาสนา ท่านอาจต้องชาระเพิ่มเติม หรือ เตรียมอาหารส่วนตัวไป
ระหว่างมื้ออาหาร กรุณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิร์ฟอาหารสาหรับกรุ๊ปให้เรียบร้อยก่อน จึงจะ
ทาอาหารพิเศษเสิร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม ขึ้นอยู่กับสถานการณ์ เช่น เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน การจาร
จรบนท้องถนน วันเวลาเปิดปิดของร้านอาหาร หรือด้วยสาเหตุตา่ งๆ ขอสงวนสิทธิ์ในการ
เปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง
ในกรณีทเี่ กิดเหตุใดๆ จนทาให้คณะทัวร์ไม่สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการ
เดินทางกะทันหัน ทางสายการบินเรียกที่นั่งคืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผู้จัดจะพยายาม
หาโปรแกรมอื่นในราคาและช่วงเวลาใกล้เคียงกันทดแทน ขอให้ลูกค้าตระหนักดีว่าเหตุการณ์ดังกล่าว
ถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นว่าผู้จดั ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่ยกเหตุข้อนี้มา
เป็นข้อเรียกร้องใดๆ กับผู้จดั หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผู้จัดยินดีคืนเงิน
ราคา
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ ค่าทา
ค่าบริกา หนังสือเดินทาง ค่าซักรีด ค่าสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้าหนักเกินสายการบินกาหนด ค่าวีซ่า
รไม่รวม พาสปอร์ตต่างด้าวหรือต่างชาติ
จัดเก็บ 50,000 วอน ที่สนามบินสุวรรณภูมิ ( ค่าบริการของ คนขับรถ+ไกด์ )
*** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ***
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ปกติมัดจาท่านละ 10,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดาเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทา
เงื่ อ นไข การจองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง
ในการ
ชื่อบัญชี บริษัท เอฟวีนวิ อินเตอร์ แทรเวิล กรุป๊ จากัด
จอง
ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา อาคารซิลลิค เฮ้าส์ เลขที่ 860-0-241510 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารธนชาต สาขา อโศกทาวเวอร์ เลขที่ 240-3-02006-7 บัญชีกระแสรายวัน
ธนาคารกสิกรไทย สาขา สีลมคอมเพล็กซ์ เลขที่ 020-3-839278 บัญชีออมทรัพย์
ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา อโศกทาวเวอร์ เลขที่ 234-2-012317 บัญชีออมทรัพย์
กรณีชาระด้วยบัตรเครดิต มีคา่ ธรรมเนียมรูดบัตร 3 % จากยอดที่ทาการรูด
ทางบริษัทเอฟวีนวิ ฯ ไม่มนี โยบายให้ทา่ นชาระเงินผ่านการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารส่วนบุคคล
ช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตร
มงคล วันหยุดสาคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) หรือ เที่ย วบินเหมาล า
มัดจาท่านละ 20,000 บาทต่อท่าน โดยต้องดาเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทาการ
จองและส่งใบเรียกเก็บเงิน และ ชาระส่วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หาก
ไม่ชาระมัดจาตามกาหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ลูกค้าท่านอื่นที่รออยู่ การชาระไม่ครบ ทางผู้จัดถือ
ว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผู้
จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
การ
1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็กซ์หรืออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทา
ยกเลิก
การ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึดเงินมัดจา 10,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season
การจอง
(เทศกาลปีใหม่ เทศกาลตรุษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสาคัญทาง
ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจา 20,000 บาท
2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บ ค่า ใช้จ่าย 15,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High
Season 20,000 - 30,000 บาท
3)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล
High Season เก็บค่าบริการ 100%
4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรือ 1-14 วัน - เก็บค่าบริการทั้งหมด 100%

(ราคาทัวร์เป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์เส้นทางเกาหลี จะไม่มี
การคืนเงินมัดจาหรือค่าบริการทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดใด) โดยเฉพาะช่วงเทศกาล High Season หรือ
ฤดูกาลท่องเที่ยวของเกาหลี
การคืนเงินทุกกรณี ผู้มีชื่อในเอกสารการจอง จะต้องอีเมลล์ หรือ เดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับ
เงินคืนที่ทาการของผู้จดั อย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อทาเรื่องขอรับเงินค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบ
อานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอานาจ หลักฐานการชาระเงินค่าบริการต่างๆ และหน้าสมุด
บัญชีธนาคารที่ต้องการให้นาเงินเข้าให้ครบถ้วน
สายการบินและตัว๋ เครือ่ งบิน
ในการสารองที่นั่งและการใส่ชื่อในระบบสารองที่นั่ง ผู้เดินทางต้องส่งสาเนาของหนังสือเดินทาง ( Passport )
ที่ชัดเจน หรือ ส่งรายละะรายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คานาหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล
วันเดือนปีเกิด เลขที่พาสปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษร
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ให้ทางผู้จัด ) หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณ์อักษรให้ทางผู้จัด และเกิดการออกชื่อ
นามสกุลในตั๋วหรือบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผู้โดยสายจะต้องรับ ผิดชอบในค่า ใช้จ่า ยใหม่ที่จะเกิดขึ้น
ทั้งหมด และสายการบินไม่มีระบบเสียค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคานาหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรือ การ
เปลี่ยนชื่อผู้เดินทาง
หากท่านต้องซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์, รถไฟ) เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือก
ซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหา
เที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ตั๋วสายการบินไม่สามารถระบุที่นงั่ ซื้อแบบใช้วธิ ี RANDOM คือสุ่มเลือกที่โดยระบบสายการบิน การจัดที่นั่งบน
เครื่องบิน เป็นไปโดยสายการบินเป็นผู้กาหนด ทางผู้จัดไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทาการ Request
ให้ได้เท่านั้น
การเช็คอินตัว๋ เดินทางที่เคาเตอร์สายการบิน เงื่อนไข
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิดให้บริการก่อนเวลาเครื่องออกสาม (3) ชั่วโมง เคาน์เตอร์ จะปิดให้บริการก่อนเวลา
ออกเดินทาง (90) นาที ผู้โดยสารจาเป็นต้องดาเนินการให้เรียบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่ว่า
ในกรณีใดๆ สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดยไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชาระ
ไปแล้ว
 ไม่แสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
 ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชารุดไม่สมบูรณ์จัดว่าเป็นเอกสารที่
ไม่ถูกต้อง)
 สาหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจาเป็นต่อการเดินทางไปยังสถานที่
ต่างๆ หรือ เอกสารการเจ้งเข้าแจ้งออก หรือ เอกสารด้านการทางาน Work Permit
 กระทาการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรือก่อให้เกิดความวุ่นวาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการ
บิน หรือดูหมิ่น เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไม่ว่าโดยการกระทาหรือโดยวาจา
 หากรัฐบาลหรือหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรือขึ้นเครื่องบิน
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น
อันตรายอย่างเห็นได้ชดั ในทางการแพทย์ และ/หรือ หากสายการบิ นเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทาง
โดยเหตุผลทางการแพทย์ หรือเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่านอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผู้โดยสาร
อื่น
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ข้อตกลงและเงือ่ นไขการเดินทางท่องเทีย่ วกับเรา
 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุก
วัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่า
ท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษทั จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 200 USDต่อท่าน (ก่อนซื้อ
ทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผู้จัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไป
พบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทาหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแต่ละวันแล้ว ไม่เป็น
เหตุที่ทางผู้จัด จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
 ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แ ก่ท่านที่ต้องใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจาตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อน
หรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุสงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้อทัวร์ จะต้อง
แจ้ง เพื่อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผู้เดินทาง)
 ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับท่านผู้เดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทางาน หรือเพื่อการ
อื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
 การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ย ว
เมนูอาหาร โรงแรมที่พัก รถทัวร์ในแต่ละวันที่ได้จัดเตรียมไว้ (ทั้งช่วงนาเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง)
ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปให้ตรงมากที่สุด หรือใน
ระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กันมากที่สุด
 ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวิต ร่างกาย การเจ็บป่วย การถูกทาร้าย ความตาย
อุบัติเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สินหรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวัติ
และอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบิน ( ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการ
ยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ว
ว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็นต้น โดยจะ
ปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อจากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ
หรือ หน่วยงานที่ให้บ ริการ ที่จะส่งผลทาให้เสีย เวลาหรือยกเลิกรายการท่องเที่ย วทัวร์บางรายการหรือ
ทั้งหมด ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่ว่าในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่า
เสียความรู้สึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็นต้น ขอให้ทราบว่า ผู้จดั จะดาเนินโดยสุดความสามารถ
ที่จะประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า แต่จะไม่คืนเงิน
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอานาจของผู้จดั กากับ
 ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจากเป็นการชาระค่าทัวร์ในลักษณะ
เหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง-ออกเมือง กรมแรงงาน การ
กระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็นต้น
 ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผู้จัดหรือตัวแทนของประเทศที่ท่า นได้เดินทางมา
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เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่าผู้โดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผู้เดินทางอื่นๆ หรือ
ทรัพย์สิน หรือขัดขวางการปฏิบัติหน้า ที่ของเจ้า หน้า ที่ (ตัวแทน) หรือไม่ปฏิบัติต ามคาชี้แจงของเจ้า หน้า ที่
(ตัวแทน) ทางผู้จัดอาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดังกล่าวดาเนินต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
 การช้อปปิ้งการเลือกซื้อของนักท่องเที่ยว เป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศ
เกาหลีใต้ ซึ่งเป็นแหล่งช้อปปิ้งที่คนไทยชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้งยังสถานที่
ต่า งๆ โดยการเลือกซื้อของทุกอย่า งเป็นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ ทางผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ไม่
รับผิดชอบทุกการซื้อของท่าน
 กระเป๋ า ลูกค้า ต้องยอมรับ ในความเสี่ย งของกระเป๋า ทุกใบของตัว เอง (ท่า นสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ ม
เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบินมีกาหนดการจากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่
รับผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบัติเหตุ ที่เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้น ซึ่งลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดย
ปกติทุกฝ่า ย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้า ทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่อง
สัมภาระกระเป๋าเดินทางลูกค้า ผู้ร่วมเดินทางตกลงปฏิบัติตามข้อกาหนดและเงื่อนไขการเดินทางนี้ทุกประการ

และในกรณีมีข้อพิพาท ให้ถือคาตัดสินของผู้จดั เป็นที่สิ้นสุด
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