


1 สนามบินสุวรรณภูมิ

2 สนามบินนานาชาติกิมแฮ	-	พิพิธภัณฑแหงชาติเมือง
เคียงจู	-	เขานัมซัน	-	ถํ้าซ็อกคูรัม	-	วัดพูลกุกซา	-
สุสานทูมูลี	-	หอคอยช็อมซ็องแด

3 เมืองแทกู	-	เขาพัลกงซาน	-	วัดดองฮวาซา	-	โบสถค
ริสตจักรคาทอลิกเคซาน	-	ถนนทงซองโน

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	เกาหลีจะ
เป็นผูเลือกและจัดหองพัก	3	คืน	@
เมืองแดกู	หรือ	เคียงจู	@พูซาน
หรือ	เมืองอื่นๆในจังหวัดเคียงซัม
นัมโดหรือเคียงซังบุกโด)	ระดับ	3
ดาวเกาหลี

4
ปูซาน	-	สะพานแขวนควังอัน	-	Haeundae	Beach	-
วัดแฮดง	ยงกุงซา	-	Oryukdo	Sunrise	Park	-	ศูนย
โสม	-	ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู	-	ตลาดปลาจากัลจิ
หรือ	ตลาดปลาชาลกาชิ

เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	เกาหลีจะ
เป็นผูเลือกและจัดหองพัก	3	คืน	@
เมืองแดกู	หรือ	เคียงจู	@พูซาน
หรือ	เมืองอื่นๆในจังหวัดเคียงซัม
นัมโดหรือเคียงซังบุกโด)	ระดับ	3
ดาวเกาหลี

5
น้ํามันสนเข็มแดง	-	หางปลอดภาษีลอตเต	-	สวน
สาธารณะยงดูซาน	-	ยานนัมโพดอง	-	หมูบานวัฒน
ธรรมกัมชอน	หรือ	หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน	-
สนามบินนานาชาติกิมแฮ	-	สนามบินสุวรรณภูมิ

26	ส.ค.	60	-	30	ส.ค.	60 17,900	บาท 17,900	บาท 17,900	บาท 5,900	บาท



คํ่า	หนาเคานเตอร	สายการบิน	ใกลประตูทางเขา
พรอมกันที่ชั้น	4	ผูโดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข	F	Jeju	Air	(7C)	หมายเลข	3-4
พรอมกันที่ชั้น	4	ผูโดยสารขาออก	เช็คอินหมายเลข	M	Eastar*	Jet	(ZE)	หมายเลข	5-6

ชวงคํ่า
เจาหนาทีร่อตอนรับดูแล	มอบเอกสาร	และอธิบายเพิ่มเติม	(นัดหมายแตละคณะกอนออกเดินทาง	3	ชั่วโมง

ลวงหนากอนเครื่องออก)

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย

ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
เทีย่วเมืองแฟชัน่แดกู	นครบาลที่มีขนาดใหญเป็นอันดับสามของเกาหลี	เมืองแหงสาวงาม	แอปเป้ิลดัง	สิ่ง

ทอแฟชั่น	ผังเมืองเจง	และเป็นเมืองที่มีการจัดการแขงขันฟุตบอลโลก	ในปี	ค.ศ.2002
ออกนอกเมืองแดกู	ไปน่ังเคเบิ้ลคารที่มีความยาว	1.2	กิโลเมตร	ขึน้ไปสูจุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน	ภูเขา

พัลกงซานสถานที่มีชื่อเสียงของเมืองแดกูและเป็นเทือกเขาที่มียอดเขาอยูหลายยอดมีหินรูปทรงสวยงามเป็น
ธรรมชาติที่หาดูไดยาก	มีความสูงถึง	1,192	เมตร	ตามความเชื่อของคนเกาหลี	เชื่อวาภูเขาพัลกงซานเป็นภูเขา



ศักดิส์ิทธิเ์พราะภูเขามีลักษณะคลายกับรูปรางของพระพุทธรูปสามองค	ภูเขาลูกน้ีเกิดจากการกอตัวของหิน
แกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันไดอยางลงตัวกับหินและป าไมที่หนาแนน	จึงเป็นสถานที่ที่นาสนใจสําหรับนัก
ทองเที่ยวตลอดทั้งปีและจะสวยงามที่สุดในชวงฤดูใบไมเปลี่ยนสี	(ฟรี	!	บัตรกระเชาเคเบิลคารขึน้จุดชมวิว	หาก
ปิดใหบริการ	งดคืนเงินคาบัตร)
น่ังรถไปอีกไมไกล	ทางใตของภูเขาพัลกงซาน	จะเป็นที่ตั้งของวัดเกาแก	วัดดองฮวาซา	(Donghwasa

Temple)	เดิมชื่อวัดยูกาซา	(Yugasa)	เมื่อเดินทางตอไปเพื่อขึน้บันไดหินออนมังกรสูอาคารหลัก	Daeungjeon
สถานที่ประดิษฐานของพระสัมมาสัมพุทธเจา	Seokgamonibul	จุดความเชื่อ	อยูตรงที่บันไดหิน	ที่มีไขนกฟีนิกซ	3
ลูก	ที่วา	คําอธิษฐานจะเป็นจริง	ถาไดแตะไขครบทั้ง	3	ใบ	
แนะนําใหเดินขามสะพาน	Haetalgyo	เพื่อที่เราจะไดขอพรกับองคพระใหญ	YaksaYeoraeDaebul	สูงกวา

17	เมตร	เป็นองคพระพุทธรูปที่สรางตามความเชื่อในเรื่องการชวยรักษาโรคภัยไขเจ็บ	มีจุดเดินชมที่หลากหลาย
มา	ซึ่งไมสามารถเดินทั้งหมดครบใน	7	วัน
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิก

บนกะทะ	หรือเมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ
เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอดินรอน

ชวงบาย	
นัง่รถชมเมืองแดกู	เมืองแหงน้ียังเต็มไปดวยความรมรื่นของตนไม	ผานชมสถานทีร่าชการ	ผาน

สวนสาธารณะโดโยใจกลางเมือง	ผานศูนยวัฒนธรรม	ผานมหาวิทยาลัยแหงชาติแดกู	ผานเทศบาล
เมืองแดกู	เดินสายสําคัญ	เสนถนน	3.1	กับบันได	90	ขัน้	แวะเดินชมภายนอกของโบสถโปรแตสแตน
ต	แหงแรกในแดกู	เกิดขึน้จากขบวนการอิสรภาพ	3.1	ทั่วประเทศ	ในเดือนมีนาคม	ปีค.ศ.	1919	โดยถนนบันไดน้ี
ถูกใชเป็นทางเดินผาน	และ	ไมไกลกัน	มีจุดหลบซอนตัวนักเรียนจากตํารวจญี่ป ุน	หากเราเดินผานถนนเสนน้ี
ลงไป	จะพบกับ	โบสถคริสตจักรคาทอลิกเคซาน	Gyesan
แวะชอปป้ิงยานบริเวณดงซองโนะตัง้ใจกลางเมืองแดกู	หรือ	เมียงดองแหงแดกู	(ใหญโตกวาถาน

เมียงดองประมาณ	5	เทา)	จุดเชื่อมสถานที่สําคัญและเชื่อมผูคนใหมารวมตัวกัน	ตลอดความยาวกวา	1	กิโลเมตร
จะพบรานอาหาร	รานคาเฟ 	รานขายสินคาเสื้อผาแฟชั่นที่เต็มไปดวยชีวิตชีวาและมีสีสัน	อยากใหทานสังเกตุวา
ถนนทางเดินน้ันกวางขวาง	เดินสบายกวาในโซล	ทางฟุตบาทก็เรียบเสมอกัน	รานคาแบรนดจะมีขนาดใหญโต
แตละรานไมมีกันสาดยื่นออกมา	แขงกันแตงรานไดสวยงาม	ที่สําคัญระวังหลง	!

ชวงคํ่า	
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิก

บนกะทะ	หรือเมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ
เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอดินรอน
หลังจบรายการทองเทีย่ว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานพัก

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

เป็นอีกหน่ึงเมืองใหญของเกาหลีที่คนไมคอยรูจัก	ใหญเป็นอันดับ	4	ขอประเทศ
รองจาก	โซล	ภูซาน	และอินชอน	ดวยประชากรมากถึง	2.5	ลานคน

เป็นเนินเขาทางตอนเกนือของเมือง	แดกู	ซึ่งมีสิ่งกอสรางที่มีอายุเกาแก	ที่
แสดงถึงวัฒนธรรมที่เกาแก	และความศักดิส์ิทธิข์องยอดเขาน้ี



ฟรี	!	บัตรกระเชาเคเบิลคารขึ้นจุดชมวิว	หากปิดใหบริการ	งดคืนเงินคาบัตร	
เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นอาหารดั้งเดิมของคาบสมุทรเกาหลี	กอนเมนูคาลบี	โดยนําเน้ือหมูสไลด

หมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรสตาง	ๆ	เมื่อนํามาปรุงจะมีรสออกหวานนุม	เวลาทาน	นํามาผัดยางขลุกขลิกกับ
ซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพรอมผักกะหลํ่าและเสนจันทน	โดยจะมีลักษณะออกเป็นแบบน้ําขน	เพื่อเป็นน้ําซุปไว
คลุกคลิกทานกับขาว	เสริฟพรอมขาวสวยรอนและเครื่องเคียงตาง	ๆ	ประจําวันคูโตะ
เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ใน

หมอดินรอน	เป็นเมนูอาหารวังตั้งแตสมัยราชวงศโซซอน	โดยใชไกที่มีอายุวัยรุน	ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว
รากโสม	พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุนเพื่อใหรสชาติกลมกลอม	เน้ือไกนุมและยอย	เสริฟพรอมเครื่องเคียงคู
โตะ

วัดแหงน้ีไดอนุรักษสิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย	เจดียหินสามชั้นใน
ปีกดานตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที่หาดูไดยาก	เสาโบราณ
คูหินแหงพระไวโรคัน	(Vairocana	Buddha)	และภาพแกะสลักพระพุทธบนกอน
หิน

	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ	หรือ
เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอดิน
รอน

งอยูในยานจุงกุง	ใจกลางกรุงโซล	โดยที่น่ีน้ันเป็นวิหารที่มีความสวยงามเเละ
เป็นเเหลงชุมชนโรมันคาทอลิกเเหงเเรกของเกาหลี	โดยเป็นสถาปัตยกรรม
ในเเบบโรมันที่มีความเกาเเกเเละสวยงามอยางมากอีกเเหงของภูมิภาตะวัน
ออกที่ไดรับการยอมรับวามีความสวยงามเป็นอยางยิ่ง	เเละที่น่ียังมีหลุมฝังศพ
ของบุคคลสําคัญทางดานคริตจักรในเกาหลีมากมายทั้ง	Bishop	Laurent
Joseph	Marie	Imbert,	Jacques	Honor	Chastan,	Peter	Simon	เเละ	Pourthie
Jean	Antoine	Charles	อีกดวย

เป็นถนนแฟชั่นในเมืองแทกู	ซึ่งมีรานคาขางติดถนนที่จําหนายเสื้อผาที่แสดง
ใหเห็นถึงความกาวหนาทางดานแฟชั่นของเมืองน้ี

	เมนูบารบีคิวไฟหรือบลูโกกิ	เป็นเน้ือหมูสไลดหมักซอสคันจังและเครื่องปรุงรส	ผัดยางขลุกขลิกบนกะทะ	หรือ
เมนูเปิบพิสดาร-ไกตุนโสม	อาหารวังในสมัยกอน	เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ	เสิรฟทานละ	1	ตัว	ในหมอดิน
รอน

	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	เกาหลีจะเป็นผูเลือกและจัดหองพัก	3	คืน	@	เมืองแดกู	หรือ	เคียงจู	@พูซาน	หรือ
เมืองอื่นๆในจังหวัดเคียงซัมนัมโดหรือเคียงซังบุกโด)	ระดับ	3	ดาวเกาหลี



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
เมืองพูซานเป็นเมืองอุตสาหกรรมและเป็นเมืองหนาดานในการติดตอการคาขายทัง้ในอดีตและ

ปัจจุบัน
สะพานแขวนควังอัน	หรือ	สะพานเพชร	เป็นสะพานแหงแรกในเกาหลีที่ทอดขามทะเล	ที่เชื่อมโยงระหวาง

ใจกลางเมืองสูชายหาดและศูนยประชุม	อีกทั้งยังเป็นสะพานขามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี	ไดรับการ
ออกแบบสรางเป็นสะพานแขวน	ยังเป็นจุดชมวิวของทาเรือยอรช	เกาะชื่อดัง	Oryukdo	Island	ภูเขา
Hwangnyeongsan	ชายหาด	Gwangalli	Beach	เกาะ	Dongbaekseom	Island	และ	เนินเขา	Dalmaji	Hill	ยาม
คํ่าคืนสะพานแหงน้ี	สวางสไวไปดวยไฟ	ที่แสนอบอุนและโรแมนติก
ชายหาดแฮฮุนเด	รูปป้ันเมอรเมด	อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ	APEC	(ดานนอก)	ไปเที่ยว

ชายหาด	Haeundae	บนเกาะ	Dongbaek	แรกเริ่มบริเวณแหงน้ี	มีชื่อเสียงวาเป็นแหลง	ที่ตั้งของน้ําพุรอน	และตอ
มากลายเป็นแหลงพักผอนที่ไดรับความนิยมมากในชวงฤดูรอน	และ	ชมความงามของรูปป้ันเมอรเมด	และ
อาคารกระจกกันกระสุนโนริมารุ	APEC	ที่ใชในการประชุมสุดยอดผูนําเอเปก	ปี	2005
วัดแหงทะเลตะวันออก	"	แฮดงยงกุงซา	"	กอตั้งขึน้ในปี	1376	โดยสรางอยูบนโขดหินริมทะเล	มองเห็นน้ํา

ทะเลสีฟาใสของทะเลใต	มีบรรยากาศที่รมรื่น	ลมพัดสบายกายและใจ	แวดลอมดวยธรรมชาติที่สวยงามราวกับ
ภาพวาดที่แตงแตมโดยจิตรกรฝีมือเอก	ผานซุมประตูมังกรทอง	ผานอุโมงคเล็กๆ	เขาไปก็จะพบกับทางเดินและ
บันไดหิน	108	ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยูดานบนเพื่อดื่มดํ่ ากับวิวทิวทัศนที่สวยงามจนลืมความเหน่ือยเมื่อยลา	ความ
งดงามขององคเจาแมกวนอิมที่วัดแฮดง	ยงกุงซา	และภายในวัดก็มีสิ่งศักดิส์ิทธิใ์หไดกราบไหวขอพรมากมาย
เชน	ขอลูก	ขอการเรียน	ขอเงิน	ขอความรํ่ารวย	ขอโชค	ขอลาภ	ขอสุขภาพ
พาทานลิ้มลองหมอไฟซีฟ ูดทะเล	เป็นอาหารชุดสําหรับ	4	ทาน/โตะ/หมอไฟ

ชวงบาย	
Oryukdo	Sunrise	Park	ชมความงามของทิวทัศนทองทะเล	ซึ่งมีทางเดินเป็น	Skywalk	สูงถึง	35	เมตร	ที่มี

ลักษณะเหมือนกีบมา	พื้นเป็นกระจกสามารถมองเห็นดานลางได	มีความหนาถึง	55.49	มิลลิเมตร	ทําให
โครงสรางปลอดภัย	สรางขึน้มาภายใตรูปแบบ	“	เดินไปทั่วทองฟา	”	Oryukdo	Sunrise	Park	ถูกสรางขึน้	เมื่อวัน
ที่	12	กันยายน	2012	ซึ่งถือเป็นจุดแบงระหวางทะเลตะวันออกและภาคใต
เยีย่มศูนยโสมเกาหลี	ทุกทานจะไดรูจักสมุนไพรโสมเกาหลีหรือราชาแหงมวลสมุนไพร	เพราะเกาหลีใต

เป็นประเทศที่มีการผลิตโสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็นอันดับ	1	ของโลก	ซึ่งใครใครที่ไดมาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อ
เป็นของฝากเพราะราคาที่ถูกวาเมืองไทยและคุณประโยชนนานัปการ	
ศูนยฮอกเก็ตนามู	เพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวิต	!	“	ฮอกเก็ตนามู	”	ตนไมชนิดน้ีเจริญเติบโตในป าลึกบนภูเขาที่

ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล	50-800	เมตร	เมล็ดของพันธุฮอกเก็ตน้ี...ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํา
มารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง	ปองกันโรคตับแข็งไมถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล	กาแฟ
บุหรี่	สารตกคางจากอาหารและยา
ศูนยเครื่องสําอางเวชสําอาง	ใหทานเลือกซื้อคอสเมติกหลากยี่หอคุณภาพที่ผูหญิงชาวเกาหลีทั้งสาวทั้งไม

สาว	ลวนใหความสําคัญกับเรื่องผิวหนาคอนขางมาก	โดยเฉพาะในกลุมบํารุงผิวพื้นฐาน	Skin	Care	และเครื่อง
สําอางผสมสมุนไพร	@ศูนยเวชสําอางเครื่องสําอาง
ตลาดปลาชากาลชิ	สัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม	ซึ่งเป็นที่รูจักตั้งแตสมัยสงคราม

เกาหลี	1950	เป็นตนมา	ตลอดแนวทาเรือประมาณ	1	กม.	จากศาลากลางเมืองพูซาน	เป็นแหลงรวมขายสงปลา
ทุกชนิด	ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเชามืด	และชวงสายยังสามารถซื้อในราคา
ปลีกที่คอนขางถูก

ชวงคํ่า	
บุฟเฟ ตอรอยลํ้าไมซํ้าใคร	!!!	รวมความสนุกของเมนูบารบีคิวป้ิงยางคาลบีสไตลเกาหลี	กับหลาก

หลายสไตลของเน้ือหมู	เน้ือวัว	(บางรานอาจมีบริการเน้ือไก	และปลาหมึก	และเน้ือสัตวประเภท
ตางๆ)	ไมวาจะเป็นแบบติดมัน	แบบสันคอ	แบบสามชัน้	แบบหมักเผ็ด	แบบหมักหวาน	แบบสดไมมี
การหมัก	แบบเบอรเกอร	เป็นตน	มีบริการขาวสวย	(บางรานอาจมีกับขาวเกาหลีบริการ)	และเครื่อง
เคียงตางๆ	ใหลิ้มลอง



หลังจบรายการทองเทีย่ว	คํ่าคืนน้ี...ขอสงทุกทานกลับเขาทีพ่ัก

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

เป็นเมืองทาที่ใหญที่สุดในประเทศเกาหลีใต	มีประชากรประมาณ	3.65	ลาน
คน	และปูซานยังคงเป็นเมืองที่ใหญอันดับ	2	ของประเทศรองจาก	โซล

หรือสะพานเพชร	สะพานน้ีเปรียบเสมือนซานฟรานซิสโกแหงเกาหลี	เป็น
สะพานที่ทอดยาวเหนือน้ําทะเล	เชื่อมโยงระหวางใจกลางเมืองสูชายหาด	มี
ความยาวกวา	7.4	กิโลเมตร	และเป็นสะพานเชื่อมระหวาง	HAEUNDAE-GU
และ	SUYEONG-GU	ใหอยูใกลกันแคเอื้อม	สะพานควังอันน้ีเป็นสัญลักษณอีก
แหงหน่ึงของเมืองปูซาน

ชายหาดแฮอึนแด	(Haeundae	Beach	/	�������)	เป็นชายหาดที่มีชื่อเสียง
มากที่สุดในประเทศเกาหลี	คําวา	“แฮอึนแด/	Haeundae”	ถูกตั้งชื่อโดยนักปรา
ชยนามวา	ชอย	ชี	วอน	(Choi	Chi-Won)	ในราชวงศชิลลา	ชายหาดมีความยาว
1.5	กิโลเมตร	ครอบคลุมพื้นที่กวา	58,400	ตารางเมตร	และเป็นสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม	และงานเทศกาลตางๆ	ตลอดทั้งปี	มักเป็นที่
นิยมสําหรับนักทองเที่ยวในชวงฤดูรอน	(มิถุนายน-สิงหาคม)

สรางอยูบนโขดหินริมทะเล	มองเห็นน้ําทะเลสีฟาใสของทะเลใต	แวดลอมดวย
ธรรมชาติที่สวยงาม	ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษตัริยซึ่งความ
เป็นมาของวัดแหงน้ีก็ดูลึกลับนาพิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว	ในบริเวณวัดมีเจดียองค
ใหญซึ่งมีผูคนแวะเวียนไปสักการะบูชาไมขาดสาย	นอกจากน้ียังสามารถขาม
สะพานหินและขึน้บันได	108	ขั้นไปยังจุดชมวิวที่อยูดานบนเพื่อดื่มดํ่ ากับวิว
ทิวทัศนที่สวยงามจนลืมความเหน่ือยเมื่อยลา

	พาทานลิ้มลองหมอไฟซีฟ ูดทะเล	เป็นอาหารชุดสําหรับ	4	ทาน/โตะ/หมอไฟ

Oryukdo	Sunrise	Park	ชมความงามของทิวทัศนทองทะเล	ซึ่งมีทางเดินเป็น
Skywalk	สูงถึง	35	เมตร	ที่มีลักษณะเหมือนกีบมา	พื้นเป็นกระจกสามารถมอง
เห็นดานลางได	มีความหนาถึง	55.49	มิลลิเมตร	ทําใหโครงสรางปลอดภัย
Oryukdo	Sunrise	Park	ถูกสรางขึน้	เมื่อวันที่	12	กันยายน	2012	ซึ่งถือเป็นจุด
แบงระหวางทะเลตะวันออกและภาคใต



เมนูหมอไฟซีฟ ูดทะเล	เป็นอาหารชุดสําหรับ	4	ทาน/โตะ/หมอไฟ	นําซี้ฟ ูดในทองทะเล	เชน	กุง	หอย
ปลาหมึก	ตกแตงมาในหมอ	พรอมตนกระเทียม	ผัก	เห็ด	และโอเดง	เป็นตน	จัดเรียงสวยงามในหมอไฟพรอมน้ํา
ซุปกลมกลอมสูตรพิเศษของทางราน	ดูนาตาชวนหิว	มีบริการเครื่องเคียง	น้ําจิ้มซีอิว๊เกาหลี	พริกสดหรือพริกปน
แดง	พรอมทั้งเสนกวยเตีย๋วลงไปตม	เพื่อรับประทานเป็นกวยเตีย๋วซี้ฟ ูด
บุฟเฟตอรอยลํ้าไมซํ้ าใคร	!!!	รวมความสนุกของเมนูบารบีคิวป้ิงยางคาลบีสไตลเกาหลี	กับหลากหลาย

สไตลของเน้ือหมู	เน้ือวัว	(บางรานอาจมีบริการเน้ือไก	และปลาหมึก	และเน้ือสัตวประเภทตางๆ)	ไมวาจะเป็น
แบบติดมัน	แบบสันคอ	แบบสามชั้น	แบบหมักเผ็ด	แบบหมักหวาน	แบบสดไมมีการหมัก	แบบเบอรเกอร	เป็นตน
มีบริการขาวสวย	(บางรานอาจมีกับขาวเกาหลีบริการ)	และเครื่องเคียงตางๆ	ใหลิ้มลอง

สถานที่แหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม	เพื่อฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ	ของ
โสมแตละชนิด	โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ	ตองมีอายุ	6	ปี	รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับ
เรื่องน้ีอยางมากจึงตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน	ตั้งแต	การเริ่มปลูกโสม	จน
กระทั้งการผลิตออกมาเป็นตัวยา	“โสมเกาหลี”	น้ันมีสารประกอบที่สําคัญอยู
หลายอยางมีทั้งวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

ฮอกเก็ตนามู	เป็นสมุนไพรที่ขึน้เฉพาะประเทศเกาหลี	10	ปีจะออกดอกหน่ึง
ครั้งปลูกบนยอดเขาสูง	เมื่อนําดอกมาสกัด	มีสรรพคุณ	ชวยขับสารพิษตกคาง
ตางๆออกจากตับอยางปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ	มีขายเฉพาะใน
ประเทศเกาหลีเทาน้ัน	เกรดสงออกที่ขายตามหามสรรพสินคาบานเรา	จะเป็น
เกรดบีเทาน้ัน	ไมมีเกรดเอ

ตลาดปลาจากัลจิ	(Jagalchi	Fish	Market)	แหงเมืองปูซาน	วากันวา	คนญีป ุน
ยังตองมาดูใหเห็นความยิ่งใหญกับตาไมแพ	ตลาดปลาซึกิจิ	(Tsukiji	Market)
ของแดนซามูไรเลยทีเดียว	เป็นตลาดปลาที่ใหญที่สุดในเกาหลี	โดยในแตละวัน
น้ันจะมีปริมารการคาขายปลาและสัตวทะเลในตลาดแหงน้ีกันเป็นจํานวน
มหาศาล	พอๆ	กับที่จํานวนนักทองเที่ยวที่มาเยือนตลาดปลาแหงน้ีที่มีจํานวน
มากมายในแตละวันดวยเชนกัน

	บุฟเฟตอรอยลํ้าไมซํ้ าใคร	!!!	รวมความสนุกของเมนูบารบีคิวป้ิงยางคาลบีสไตลเกาหลี	กับหลากหลายสไตล
ของเน้ือหมู	เน้ือวัว	(บางรานอาจมีบริการเน้ือไก	และปลาหมึก	และเน้ือสัตวประเภทตางๆ)	ไมวาจะเป็นแบบติด
มัน	แบบสันคอ	แบบสามชั้น	แบบหมักเผ็ด	แบบหมักหวาน	แบบสดไมมีการหมัก	แบบเบอรเกอร	เป็นตน	มี
บริการขาวสวย	(บางรานอาจมีกับขาวเกาหลีบริการ)	และเครื่องเคียงตางๆ	ใหลิ้มลอง

	เน่ืองจากเป็นราคาพิเศษ	เกาหลีจะเป็นผูเลือกและจัดหองพัก	3	คืน	@	เมืองแดกู	หรือ	เคียงจู	@พูซาน	หรือ
เมืองอื่นๆในจังหวัดเคียงซัมนัมโดหรือเคียงซังบุกโด)	ระดับ	3	ดาวเกาหลี



ชวงเชา
รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที	่หองอาหารโรงแรม
ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	Red	Pine	พาทานเดินทางสู	ศูนยน้ํามันสนเข็มแดง	Red	Pine	ซึ่งผลิตจากใบ

สนเข็มแดงในประเทศเกาหลี	เป็นงานนวัตกรรมวิจัยชิ้นใหมลาสุดของเกาหลี	เพื่อชวยผูที่มีปัญหาเรื่องไขมันอุด
ตันในเสนเลือด	คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง	ไขขอเสื่อม	หรือ	การไหลหมุนเวียนของเลือด	แนะนําใหทุกทานเลือก
ซื้อเป็นของฝากสุขภาพเพื่อตัวทานเองและคนที่ทานรักหรือคนที่ทานเคารพ	เพราะเป็นสารอาหารธรรมชาติ	ที่
วิจัยจากโรงพยาบาลชั้นนําในเกาหลีแลววา	ไมมีผลขางเคียง
ดิวตี้ฟรี	(ปัจจุบันเป็นที่นิยมมาก	เพราะ	ดิวตรี้ฟรีประเทศน้ี	มีถึง	5	บริษทัแขงขันกัน)	เพลิดเพลินกับการชอป

ป้ิง	ณ	หางปลอดภาษีลอตเตหรือชินเซเก	ใหทานไดเลือกซื้อสินคาแบรนดเนมนําเขาจากตางประเทศมากมาย
หลากหลายชนิด	รวมทั้งสินคาแบรนดเกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี	ชาวจีน	และชาวญี่ป ุน	นิยมมาเลือกซื้อหากัน
มากมาย
พาเทีย่วสวนสาธารณะยองดูซาน	ชื่อ	“ยงดูซาน	(Yongdusan)”	น้ัน	มาจากลักษณะรูปรางของภูเขาที่

เหมือนกับหัวมังกร	ซึ่งหันหนาเขาสูฝ่ังทะเล	เพื่อปองกันและกําจัดศัตรูที่มาจากทะเล	เป็นที่ตั้งของหอคอยพูซาน
1	ใน	2	หอยคอยของประเทศเกาหลีใตถึง	118	ม.	เหนือระดับน้ําทะเล	(บัตรขึน้ลิฟทสูจุดชมวิว	360	องศาของ
หอคอย	ไมไดรวมไวในคาทัวร	ทานสามารถฝากหัวหนาทัวรซื้อได)	ใหทานได	ถายรูปเป็นทีร่ะลึกกับนักรบ
ผูยิง่ใหญ	-	นายพล	ยี	ชุน	ชิน	วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่	16	ในชวงที่ญี่ป ุนบุกคาบสมุทรเกาหลี	
อิสระอาหารกลางวันทีย่านนัมโพดอง	เพื่อใหไดเวลาในการเดินและชมยานนัมโพดอง	เซ็นเตอรพอยพู

ซาน	มีขนมดัง	Hotteok	ที่ตั้งของ	BIFF	สแควร	(Busan	International	Film	Festival)	ที่น่ีเปรียบเสมือนยานเมียง
ดองที่กรุงโซล	เพราะเป็นแหลงชอปป้ิงสินคาในใจกลางเมืองปูซาน	ยังเป็นที่ตั้งสถานที่ตั้งโรงหนังมากมายของ
เมืองพูซาน	และ	ยังเป็นสถานที่ดาราฮอลีวูดเกาหลีที่ไดรับรางวัลในแตละปีไดประทับรอยมือไวเป็นที่ระลึก	มี
ประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโดยทั่วไป	เป็นจุดที่นักทองเที่ยวควรคาแกการมาเยี่ยมชม

ชวงบาย	
หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน	(นักทองเที่ยวตางชาติบอกวา	“	ซาโตริน่ี	“	หรือ	“	มาซูปิซู	“	ไปพิสูจนกัน)

หมูบานวัฒนธรรมกัมชอน	ตั้งอยูบนเนินเขา	สถานที่ทําใหเราเพลิดเพลินไปกับการลัดเลาะไปตามตรอกซอก
ซอย	กับบรรยากาศสีสันสดใสของแตละบานที่เกิดจากการรวมมือของชาวบานทองถิ่นและความคิดสรางสรรค
ของนักศิลปะเกาหลีที่รวมกันปรับแตงหมูบานจนออกมาสวยงาม	(แตเดิมน้ันเป็นถิ่นฐานของผูคนที่อพยพขึน้มา
ครั้งสงครามเกาหลีซึ่งภายหลังสงครามเกาหลี	และเป็นแหลงเสื่อมโทรมในอดีต)	อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นน้ํา
ทะเลกวางไกลสุดตา	(ตองเดินกันหนอยนะ)

ชวงคํ่า
ขึ้นอยูกับวันและเวลาทีเ่ดินทาง	เหินฟ ากลับกรุงเทพฯ	
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ

	รับประทานอาหารเชา	แบบอเมริกันเกาหลีชุด	หรือ	เซมิ	ที่	หองอาหารโรงแรม

น้ํามันสนเข็มแดง	เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ	์100%	ซึ่งสรรพคุณ
ของน้ํามันสนเข็มแดงน้ันมีประโยชนอยางมากมาย	ทั้งชวยละลายคลอเรสเต
อรอล	และไขมันที่อุดตันในเสนเลือด	ลดระดับน้ําตาลในเลือด	ชวยขับสารพิษ
ออกจากรางกายในรูปแบบของเสีย	เชน	เหงื่อ	ปัสสาวะ	อุจจาระ	ชวยลางสาร
พิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด	เพิ่มการไหลเวียนของเลือดไดสะดวกขึน้	ชวย
เพิ่มภูมิตานทานใหกับรางกาย	บํารุงผิวพรรณใหสดใสจากภายใน	และลด
อัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

หางใหญของเกาหลี	มีสินคาแบรนดแพงๆหรูๆ	และดาราเกาหลีสวนใหญก็
นิยมมาเดินที่น่ีกัน	หางสรรพสินคาล็อตเตยังมีรานคาปลอดภาษีเป็นของตัว
เองอีกดวย



บางสายการบินอาจมีชุดกลองสแน็คบล็อกใหผูโดยสารบนเครื่องบิน	และยังมีบริการ	Air	Cafe
จําหนาย	อาหาร	เครื่องดื่ม	และขนมคบเคี้ยว	ทีช่าวเกาหลีนิยมกัน
อิสระอาหารกลางวัน
บัตรขึ้นลิฟทสูจุดชมวิว	360	องศาของหอคอย	ไมไดรวมไวในคาทัวร	ทานสามารถฝากหัวหนาทัวร

ซื้อได

ตั้งอยูในตัวเมืองปูซาน	และเป็นหน่ึงใน	3	ภูเขาที่เป็นที่นิยมมากที่สุด	ที่มาของ
ชื่อ	“ยงดูซาน	(Yongdusan)”	น้ัน	มาจากลักษณะรูปรางของภูเขาที่เหมือนกับ
หัวมังกร	ซึ่งหันหนาเขาสูฝ่ังทะเล	เพื่อปองกันและกําจัดศัตรูที่มาจากทะเล
น่ันเอง	ในระหวางสงครามเกาหลี	ผูอพยพพากันหนีขึน้มาสรางบานเรือน
อาศัยกันบนภูเขา	และเกิดเหตุการณไฟไหมครั้งใหญถึง	2	ครั้ง	ทําใหตนไมบน
ภูเขาถูกไฟเผาทําลาย	จึงมีความพยายามในการฟ้ืนฟูปลูกตนไมขึน้มาใหม
และจัดสรางเป็นสวนสาธารณะขึน้มา

ที่น่ีเปรียบเสมือนยานมยองดงที่โซล	เพราะเป็นแหลงชอปป้ิงสินคามากมายใน
ใจกลางเมืองปูซาน	ที่นาจะถูกอกถูกใจขาชอปไมนอย	ที่น่ีเต็มไปดวยรานคาให
ขาชอปไดเพลิดเพลินเจริญใจ	สินคาสตรีทแบรนดตางๆ	ถูกยกมาตั้งไวที่น่ีเชน
เดียวกับในเมืองโซล	รวมไปถึงรานเครื่องสําอาง	รานอาหาร	และรานกาแฟ	ที่
มีมากไมแพมยองดง

เป็นหมูบานวัฒนธรรมในเกาหลี	ที่มีการจัดเรียงบานที่มีสีสันที่สวยงามดึงดูนัก
ทองเที่ยว	รวมถึงศิลปะขางถนนที่จัดแสดงไวบนกําแพงและในรูปแบบตางๆ

ตั้งอยูนอกเมืองปูซาน	แบงเป็น	2	อาคารคือผูโดยสารภายในประเทศและผู
โดยสารนานาชาติ	การเดินทางเขาเมืองโดยทั่วไปจะใชเวลาประมาณ	30-40
นาที	มีวิธีการเดินทางเขาเมืองคลายกับสนามบินของเมืองใหญอื่นๆเชน	รถไฟ
รถบัส	รถบัสลีมูซีน	และแทกซี่	โดยระบบขนสงสาธารณะทั้งหมดสามารถใช
บัตร	T-Money	แตะจายไดเลย	ยกเวนแทกซี่ที่ยังไมได	ที่ชั้น	1	ของทั้ง	2	อาคาร
จะมีซุม	Information	Center	ตั้งอยูเปิดใหบริการเวลาประมาณ	8.00-18.00	น.
สามารถเขาไปขอโบชัวรหรือสอบถามไดเลย

เป็นสนามบินที่เปิดทําการมาตั้งแตปีพ.ศ.2549	ซึ่งในตอนแรกเปิดใชแคเที่ยว
บินภายในประเทศ	ในตอนน้ีเป็นสนามบินหลักประจํากรุงเทพฯ	และยังเป็น
สนามบินนานาชาติที่คนคับคั่งที่สุดในประเทศอีกดวย



ขอตกลงและเงื่อนไขการเดินทางทองเทีย่วกับเรา
1.	จัดใหเฉพาะลูกคาที่ประสงคจะไปทองเที่ยวตามรายการของทัวรทุกวันเทาน้ัน	หากทานไมสามารถรวมทัวรทุก

วัน	แคสมัครมารวมทัวรเพียงเพื่อการใชตัว๋เครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ	หากทานไมแจง	และปรากฏวาทานไม
รวมทัวรในบางวัน	ทางบริษทัจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเที่ยวเอง	300	USDตอทาน	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจง
ความประสงคที่เป็นจริง	เพื่อทางผูจัดจะไดคิดคาบริการที่เหมาะสม)	หมายเหตุ	หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไป
ติดตอธุรกิจหรือทองเที่ยวอิสระ	ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้นในแตละวันแลว	ไมเป็นเหตุที่ทางผูจัด	จะตัดการให
บริการทานแตอยางใด
2.	ขอสงวนสิทธิใ์นการขายหรือไมขายใหแกทานที่ตองใชรถเข็น	หรือ	มีโรคประจําตัวบางอยาง	หรือ	ทองออนหรือ

ทองแกมาก	หรือ	มีเด็กอายุ	1-2	ปี	หรือ	คนพิการ	หรือ	พระภิกษุสงฆ	หรือ	นักบวช	(กอนซื้อทัวร	จะตองแจง	เพื่อหาขอ
ตกลงรวมกัน	เพราะเราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง)
3.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับทานผูเดินทางที่มีความประสงคจะลักลอบเขาประเทศเกาหลีใตเพื่อไปทํางาน	หรือเพื่อการอื่น

ใดอันมิใชการทองเที่ยว
4.	การเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวในทุกการเดินทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง	ดังน้ี	รายการทองเที่ยว	เมนู

อาหาร	โรงแรมที่พัก	รถทัวรในแตละวันที่ไดจัดเตรียมไว	(ทั้งชวงนําเสนอ	ชวงสรุป	และชวงเดินทางจริง)	ขอสงวน
สิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง	โดยพยายามที่จะตามรายการสรุปใหตรงมากที่สุด	หรือในระดับ	หรือใน
คุณภาพที่ใกลกันมากที่สุด
5.	ขอสงวนสิทธิป์ฏิเสธความรับผิดชอบคาเสียหายที่เกิดกับชีวิต	รางกาย	การเจ็บป วย	การถูกทําราย	ความตาย

อุบัติเหตุตางๆ	สูญหายในทรัพยสินหรืออยางอื่น	การนัดหยุดงาน	ภัยธรรมชาติ	การกอจลาจล	การปฎิวัติ	และอื่นๆ	ที่
เกิดขึน้ทางตรงหรือทางออม
6.	กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานที่เกี่ยวของ	จนมีการยกเลิก	ลาชา	เปลี่ยนแปลง	การบริการ

จากสายการบิน	(	ความสูญหายหรือเสียหายของสัมภาระ	ความลาชาของเที่ยวบิน	การยกเลิกเที่ยวบิน	มีการยุบ
เที่ยวบินรวมกัน	ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา	อยู
นอกเหนือความควบคุม	หรือเหตุผลเชิงพาณิชย	หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัย	เป็นตน	โดยจะปฏิบัติตาม
เงื่อนไขและขอจํากัดความรับผิดชอบของแตละสายการบิน	)	บริษทัขนสง	รถโดยสาร	เรือบริการ	หรือ	หนวยงานที่ให
บริการ	ที่จะสงผลทําใหเสียเวลาหรือยกเลิกรายการทองเที่ยวทัวรบางรายการหรือทั้งหมด	ผูเดินทางไมสามารถ
เรียกรองคาเสียหาย	ไมวาในกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ทั้งคาเสียเวลา	คาเสียโอกาส	คาเสียความรูสึก	และคาใชจายที่บริษทั
จายไปแลว	เป็นตน	ขอใหทราบวา	ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ลูกคา	แตจะไมคืนเงิน
7.	มัคคุเทศก	พนักงานและตัวแทนของผูจัด	ไมมีสิทธิใ์นการใหคําสัญญาใดๆ	ทั้งสิ้นแทนผูจัด	นอกจากมีเอกสารลง

นามโดยผูมีอํานาจของผูจัดกํากับ
8.	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคาทัวรในลักษณะ

เหมาจายกับตัวแทนตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง	กรมแรงงาน	การกระทําที่สอ
ไปในทางผิดกฎหมาย	การหลบหนี	เขาออกเมือง	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ	ไมรับ
ประทานอาหารบางมื้อ	ไมเที่ยวบางรายการ	เป็นตน
9.	ขอความรวมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจัดหรือตัวแทนของประเทศที่ทานไดเดินทางมา	เดิน

ทางไปสู	หรือเดินทางผาน	เห็นวาผูโดยสารประพฤติตนที่อาจกอใหเกิดอันตรายตอผูเดินทางอื่นๆ	หรือทรัพยสิน	หรือ
ขัดขวางการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่	(ตัวแทน)	หรือไมปฏิบัติตามคําชี้แจงของเจาหนาที่	(ตัวแทน)	ทางผูจัดอาจใช
มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อปองกันไมใหความประพฤติดังกลาวดําเนินตอไป	ซึ่งรวมไปถึงการยับยั้ง	และปฏิเสธ
ใหบริการ
10.	การชอปป้ิงการเลือกซื้อของนักทองเที่ยว	เป็นสวนหน่ึงของการทองเที่ยว	โดยเฉพาะการทองเที่ยวประเทศ

เกาหลีใต	ซึ่งเป็นแหลงชอปป้ิงที่คนไทยชื่นชอบ	โปรแกรมทัวรอาจจะมีการรายการพาไปชอปป้ิงยังสถานที่ตางๆ	โดย
การเลือกซื้อของทุกอยางเป็นเรื่องการตัดสินใจสวนตัวเสมอ	และ	ทางผูจัดขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบทุกการซื้อของ
ทาน
11.	กระเปาลูกคาตองยอมรับในความเสี่ยงของกระเปาทุกใบของตัวเอง	(ทานสามารถเลือกซื้อประกันเพิ่ม	เกี่ยวกับ

สัมภาระกระเปา	เพราะสายการบินมีกําหนดการจํากัดความรับผิดชอบตอสัมภาระ)	ทางทัวรจะไมรับผิดชอบตอความ
เสียหาย	สูญหาย	ลาชา	อุบัติเหตุ	ที่เกิดจากกรณีใดๆ	ทั้งสิ้น	ซึ่งลูกคาตองเขาใจวา	โดยปกติทุกฝ าย	เชน	คนขับรถ
มัคคุเทศก	หรือ	หัวหนาทัวร	ถึงแมจะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเปาเดินทางลูกคา
12.	เดินทางขั้นตํ่ าปกติ	20	ทานผูใหญ	(ที่น่ังจํากัด	จองและจายกอนไดสิทธิกอน	จองหลัง	อาจตองเพิ่มคาตัว๋)
13.	หากตํ่ากวากําหนด	อาจจะไมมีหัวหนาทัวรและอาจตองมีการเปลี่ยนแปลงราคา	หากผูเดินทางทุกทานยินดีที่

จะชําระคาบริการเพิ่มเพื่อใหคณะเดินทางได	ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค
**	ผูรวมเดินทางตกลงปฏิบัติตามขอกําหนดและเงื่อนไขการเดินทางน้ีทุกประการและในกรณีมีขอ

พิพาท	ใหถือคําตัดสินของผูจัดเป็นทีส่ิ้นสุด	**



ทารก	
หมายถึง	ผูโดยสารที่มีอายุตํ่ ากวา	24	เดือน	ณ	วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ	กรุณาติดตอเพื่อขอราคาพิเศษ

เด็กทารกสามารถเดินทางโดยน่ังบนหนาตักของผูใหญ	โดยอนุญาตใหเด็กทารกหน่ึงคนตอผูใหญสองคนเทาน้ัน	และ
หามมิใหนํารถเข็นเด็ก	หรือที่น่ังสําหรับเด็กขึน้บนเครื่องบิน	จํานวนเด็กทารกตอเที่ยวบินถูกจํากัดไวเพื่อความ
ปลอดภัย	และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารกเดินทางไปกับทาน	สวนผูจัด	เราคํานึงถึงความปลอดภัย
และเพื่อสรางความสุขแกคณะผูเดินทาง

ผูทุพลภาพ/มีปัญหาดานสุขภาพหรืออยูในภาวะเจ็บป วย	
ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ	เพราะอาจไมอนุญาตใหใชอุปกรณชวยเหลือ

ตางๆ	ขึน้เครื่องบินได	เขนน้ํายา	เข็มฉีดยา	เครื่องใชแบตเตอรี่	หรือ	เครื่องหายใจ

สตรีมีครรภ	
ขอใหแจงผูจัดกอนซื้อทัวร	เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใหบริการ	โดยทัว่ไป
-อายุครรภไมถึง	27	สัปดาห	:	ตองลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อ

ทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรองใดๆ	ตอสายการบิน
-อายุครรภในชวงสัปดาหที่	28	สัปดาห	ถึง	34	สัปดาห	:	แสดงใบรับรองแพทย	ยืนยันสัปดาหที่ตั้งครรภและกํากับ

วันที่ไมเกินสามสิบ	(30)	วันนับจากเที่ยวบินขาออกที่กําหนดหรือเที่ยวบินขาเขาที่กําหนด	และตองลงนามยินยอมใน
เอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน	เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไมทําการเรียกรอง
ใดๆ	ตอสายการบิน
-อายุครรภตั้งแตสัปดาหที่	35	ขึน้ไป:	สายการบินปฏิเสธการใหบริการ

การเช็คอินตัว๋เดินทางทีเ่คาเตอรสายการบิน	เงื่อนไข
1.	เคานเตอรเช็คอินจะเปิดใหบริการกอนเวลาเครื่องออกสาม	(3)	ชั่วโมง	เคานเตอร	จะปิดใหบริการกอนเวลาออก

เดินทาง	(90)	นาที	ผูโดยสารจําเป็นตองดําเนินการใหเรียบรอยภายในระยะเวลาที่ไดระบุไว	ทั้งน้ีไมวาในกรณีใดๆ
สายการบินสงวนสิทธิในการปฏิเสธการเดินทาง	โดยไมมีการคืนเงินคา	โดยสารที่ทานไดชําระไปแลว
2.	ไมแสดงตนหรือยืนยันความเป็นตัวทานตอพนักงานของสายการบิน
3.	ไมอาจแสดงเอกสารไดอยางครบถวนและถูกตอง	(เอกสารการเดินทางที่ชํารุดไมสมบูรณจัดวาเป็นเอกสารที่ไม

ถูกตอง)
4.	สําหรับทานตองมีตราอนุญาตเดินทางเขาหรือออกนอกประเทศ	(วีซา)	ซึ่งจําเป็นตอการเดินทางไปยังสถานที่

ตางๆ	หรือ	เอกสารการเจงเขาแจงออก	หรือ	เอกสารดานการทํางาน	Work	Permit

5.	กระทําการประทุษรายแกพนักงานของสายการบิน	หรือกอใหเกิดความวุนวาย	ณ	เคานเตอรของสายการบิน
หรือดูหมิ่น	เหยียดหยามพนักงานของสายการบินไมวาโดยการกระทําหรือโดยวาจา
6.	หากรัฐบาลหรือหนวยงานอื่นไมอนุญาตใหทานเดินทางหรือขึน้เครื่องบิน
7.	หากสายการบินเห็นควรวาไมสมควรแกการเดินทางเน่ืองจากอาการเมาสุราหรือมีลักษณะอาการที่เป็น

อันตรายอยางเห็นไดชัดในทางการแพทย	และ/หรือ	หากสายการบินเห็นควรวาไมเหมาะสมในการเดินทางโดย
เหตุผลทางการแพทย	หรือเงื่อนไขทางการแพทยของทานอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพแกผูโดยสารอื่น

มัดจําทานละ	5,000	บาทตอทาน	หรือ	ชวงเทศกาล	High	Season	หรือเทีย่วบินเหมาลํา	มัดจําทานละ
10,000	บาทตอทาน	โดยปกติจะตองดําเนินการโอนเงินภายใน	1-2	วันนับจากวันที่ทําการจองและสงใบเรียกเก็บ
เงิน	และชําระสวนที่เหลือกอนวันเดินทางอยางนอย	25	วันกอนเดินทาง	หรือ	35	วันลวงหนาในชวงเทศกาล	High
Season	(เทศกาลปีใหม	เทศกาลตรุษจีน	ตลอดเดือนเมษายน	วันแรงงาน	วันฉตัรมงคล	วันหยุดสําคัญทางศาสนา
ตลอดเดือนตุลาคม	ตลอดเดือนธันวาคม)	หากไมชําระมัดจําตามกําหนด	ขออนุญาตตัดที่น่ังใหลูกคาทานอื่นที่รออยู
การชําระไมครบ	ทางผูจัดถือวาทานยกเลิกการเดินทางโดยไมมีเงื่อนไข	หรือเช็คธนาคารถูกระงับการจายไมวาดวย
สาเหตุใดใด	ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิทธิใ์นการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก

1.	คาตัว๋เครื่องบินชั้นประหยัด	กรุงเทพฯ	–	พูซาน	–	กรุงเทพฯ	ไปกลับแบบหมูคณะ	(	ตามวันเวลาที่ระบุในตัว๋เครื่อง
บิน	)	พรอมที่พัก	3	คืน	(หองละ	2-3	ทาน)
2.	อาหารเชา	กลางวัน	และเย็นหรือคํ่ า
3.	บัตรเขาชมสถานที่
4.	รถนําเที่ยวตามรายการ
5.	สายการบินจํากัดน้ําหนักเพียงทานละ	15	กก.	(ขึน้อยูกับนโยบายสายการบิน	ไมเกินจํานวน	1-2	ชิ้น)	และถือขึน้

เครื่องไดอีกทานละ	1	ชิ้น	7	กก.	(บางสายการบินไดถึง	10กก.)	(ตามขนาดที่กําหนดของสายการบิน	ไมรวมกระเปา
สะพาย)



6.	ประกันอุบัติเหตุตามกรมธรรม	(ขัน้ตํ่าวงเงินประกัน	1	ลานบาท	คารักษาพยาบาล	5	แสนบาท	1-15	ปี
หรือ	อายุ	75-85	ความคุมครองเหลือ	50%	อายุตํ่ากวา	1	ปี	หรือ	อายุเกิน	85	ปีไมคุมครอง	ไมคุมครองโรค
ประจําตัวหรือการถูกฆาตกรรมหรือถูกทํารายรางกาย)

ตัว๋เครื่องบินและคาทัวรทีช่ําระแลว	
ตัว๋เครื่องบิน	ไปกลับแบบหมูคณะ	ไมสามารถเปลี่ยนเที่ยวบินไปหรือกลับ	,	เปลี่ยนวันเดินทางไปหรือกลับ	,

เปลี่ยนชื่อผูเดินทาง	,	อัพเกรดที่น่ัง	,	คืนคาบัตรโดยสารและหากยกเลิกการเดินทาง	ไมมีระบบ	คืนเงินบางสวน	หาก
ผูโดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรือเขาประเทศเกาหลี	จากเจาหนาที่แรงงานไทยหรือเจาหนาที่ตรวจ
คนออกนอกประเทศไทยและเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองที่ประเทศเกาหลี	ทางผูจัดและทางสายการบินจะไมรับผิด
ชอบคาใชจายที่เกิดขึน้ทุกกรณี	ผูโดยสารอาจจะตองรับผิดชอบคาปรับที่ประเทศเกาหลีเรียกเก็บ	ผูโดยสารตองรอก
ลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่น่ังวางหรือตามวันเดินทางของตัว๋เครื่องบิน	ทั้งน้ีแลวแตทางเจาหนาที่ตรวจคน
และสายการบิน	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได

โรงแรมทีพ่ักทีร่ะบุในรายการทัวร	
อาจมีการเปลี่ยนแปลง	เน่ืองจากเป็นทัวรราคาพิเศษ	(โรงแรมที่พักไมไดอยูในใจกลางเมือง)	ปกติผูจัดจะแจงให

ทราบกอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	3-5	วัน	พรอมทั้งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง

รูปแบบหองพักของโรงแรมจะแตกตางกัน	
และอาจมีสไตลการตกแตงทุกหองไมเหมือนกัน	หองพักเดี่ยว	(Single)	หองคู	(Twin/Double)	และหองพักแบบ	3

ทาน	(Family	Room)	ทั่วไป	เตียงใหญ	1	+	เตียงเดี่ยว	1)	หองพักอาจจะไมติดกัน	บางเมืองหองจะเป็นแบบพื้นเมือง
(Ondol)	บางเมือง	หองมีขนาดกะทัดรัด	ไมมีอางอาบน้ํา	บางเมือง	หองกวาง	มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ	ชวงการจัด
งานประชุมนานาชาติ	(Trade	Fair,	Convention)	เป็นผลใหราคาโรงแรมสูงขึน้มากและหองพักในเมืองเต็ม	ผูจัดขอ
สงวนสิทธิในการจัดที่พักนอกเมืองตามความเหมาะสม

เมนูอาหารทัวร	
จะบริการเป็นหมูหรือไกหรือมื้อพิเศษตามรายการ	สําหรับทานที่มีขอจํากัดทางดานอาหารหรือศาสนา	ทานอาจ

ตองชําระเพิ่มเติม	หรือ	เตรียมอาหารสวนตัวไป	เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม	ขึน้อยูกับ
สถานการณ	เชน	เวลาออกหรือเวลาถึงของเที่ยวบินแตละสายการบิน	การจารจรบนทองถนน	วันเวลาเปิดปิดของ
รานอาหาร	หรือดวยสาเหตุตางๆ	ขอสงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง

ในกรณีทีเ่กิดเหตุใดๆ	จนทําใหคณะทัวรไมสามารถออกเดินทางได	
เชน	มีลูกคากลุมใหญยกเลิกการเดินทางกะทันหัน	ทางสายการบินเรียกที่น่ังคืนดวยเหตุผลของสายการบิน	ฯลฯ

ทางผูจัดจะพยายามหาโปรแกรมอื่นในราคาและชวงเวลาใกลเคียงกันทดแทน	ขอใหลูกคาตระหนักดีวาเหตุการณดัง
กลาวถือเป็นเหตุสุดวิสัยและเชื่อมั่นวาผูจัดไดพยายามอยางสุดความสามารถ	โดยลูกคาจะไมยกเหตุขอน้ีมาเป็นขอ
เรียกรองใดๆ	กับผูจัด	หากลูกคาประสงครับเงินคืน	ทางผูจัดยินดีคืนเงิน

1.	คาใชจายสวนตัวอาทิ	อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม	โทรศัพท	โทรสาร	มินิบาร	ทีวีชองพิเศษ	คาทํา
หนังสือเดินทาง	คาซักรีด
2.	คาสัมภาระที่เกินชิ้นหรือน้ําหนักเกินสายการบินกําหนด
3.	คาวีซาพาสปอรตตางดาวหรือตางชาติ
4.	คาภาษีการบริการ	3%	ภาษีมูลคาเพิ่ม	7%
5.	จัดเก็บ	40,000	วอนทีส่นามบินสุวรรณภูมิ	(คาบริการของคนขับรถ+ไกด+หัวหนาทัวร)

เน่ืองจากการเดินทางนัน้เต็มไปดวยความเสีย่ง	
และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอผูโดยสารน้ันมีจํากัด	ดังน้ันจึงแนะนําใหซื้อประกันภัยการเดิน

ทางและสุขภาพเพิม่เติม	ทานสามารถเลือกซื้อความคุมครองตามที่ทานตองการ	โดยเฉพาะกรณี	เกิดเหตุเจ็บป วย
จะมีความสามารถในการจายคารักษาได	เน่ืองจากหากเกิดเหตุดังกลาวขึน้ในตางประเทศ	เชน	ประเทศเกาหลีใต	จะ
มีคาใชจายที่สูงมาก

อุนใจเพิม่	เพื่อคุมครองบาดเจ็บ	เจ็บป วย	ไฟลทยกเลิก	ตกเครื่อง	ยกเลิกเดินทาง	กระเปาหาย	พาสปอรตหาย	ทีม
แพทยฉุกเฉิน
แผนคุมครองสุขภาพ	เพียง	200	บาท
รักษาพยาบาล	-	อุบัติเหตุ	-	ยายฉุกเฉิน+สงศพ	-	ทีมแพทยฉุกเฉิน

แผนหมดหวงทุกการเดินทาง	ราคาพิเศษ	500	บาท
รักษาพยาบาล	-	อุบัติเหตุ	-	ยายฉุกเฉิน+สงศพ	-	ทีมแพทยฉุกเฉิน	-	ยกเลิกเดินทาง	-ลดจํานวนวันเดินทาง	-

กระเปาเดินหายหรือเสียหาย	-	ความลาชาของระบบขนสงมวลชน	-	ความลาชาของสําภาระ	-	การจี้โดยสลัดอากาศ	-
การพลาดตอเที่ยวบิน	-	พาสปอรตหาย	-	ความรับผิดชอบตอบุคคลภายนอก	-	เงินชดเชยระหวางรักษาตัวในตาง



ประเทศ

ขอมูลสําหรับผูเดินทาง
1.	คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย	ไมตองยื่นขอวีซากอนออกเดินทาง
2.	เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกวา	6	เดือน	ณ	วันเดินทาง	(ตองมีหนาวางสําหรับประทับตราอยางนอย	2

หนาเต็ม)	เพื่อยื่น	ณ	ดานตรวจคนเขาเมือง	เน่ืองจากเคาเตอรสายการบินหรือดานตรวจคนเขาเมืองอาจปฏิเสธการ
เดินทางของทาน
3.	คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว	กรุณาเตรียมเอกสารคือ	(1)	พาสปอรต	(2)	ใบประจําตัวคนตางดาว	(3)	ใบ

สําคัญถิ่นที่อยู	(4)	สําเนาทะเบียนบาน(ถามี)	(5)รูปถายสี	2	น้ิวทานละ1รูป
-	ผูจัดจะเป็นผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน	โดยทานจายคาบริการตางหาก	(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาวผูเป็น

เจาของหนังสือเดินทางจะตองทําเรื่องแจง	เขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)	สิทธิก์ารออกวีซาขึน้อยูกับสถานทูต
เทาน้ัน
4.	ขอสงวนสิทธิไ์มรับผิดชอบคาเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ	นามสกุล	คํานําหนาชื่อ	เลขที่

หนังสือเดินทาง	และอื่นๆ	เพื่อใชในการจองตัว๋เครื่องบิน	ในกรณีที่มิไดสงหนาสําเนาหนังสือเดินทาง	(พรอมทั้งหนา
เปลี่ยนชื่อนามสกุล	ถามี)	ใหกับทางผูจัด

โปรดตรวจสอบ	อายุ	ของหนังสือเดินทาง	(	Passport	)	วาจะตองคงมีอายุเหลือ	ณ	วันเดินทาง	มากกวา
6	เดือนขึ้นไปและหนังสือเดินทางเหลือหนากระดาษเพียงพอใหเจาหนาทีต่รวจคนไดประทับตรา
หนังสือเดินทางอยูในสภาพทีด่ี	(ไมชํารุด)
การอนุญาตใหทานผานดานตรวจคนออกนอกประเทศไทย	และ	ผานดานตรวจคนเขาประเทศเกาหลี

เพื่อการทองเทีย่ว	เป็นอํานาจของเจาหนาทีต่รวจคนเขาออกเมืองของประเทศไทยหรือประเทศเกาหลี
ในการพิจารณาและอนุญาตใหเดินทางออกจากประเทศไทย	หรือ	ใหพํานักอยูในประเทศกาหลีใตเพื่อ
การทองเทีย่ว	ทางผูจัดไมมีอํานาจและไมสามารถเขาไปแทรกแซงได
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	(เครื่องบิน	รถทัวร,	รถไฟ)	เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได	ทัง้น้ีเพื่อ
ป องกันปัญหาเทีย่วบินลาชาหรือการเปลีย่นแปลงเวลาของเทีย่วบินหรือการเปลีย่นแปลงวันเดินทาง
รายการน้ีเป็นเพียงขอเสนอทีต่องไดรับการยืนยันจากผูจัดอีกครัง้หน่ึง	สงวนสิทธิในเรื่องเทีย่วบินและ

ตารางบินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่นได	โดยมิตองแจงใหทราบลวง
หนา	ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ	ได	ในทุกกรณี	เน่ืองจากเป็นการชําระคา
ทัวรในลักษณะเหมาจายกับตัวแทนตางๆ	เชน	ไมผานการพิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง
กรมแรงงาน	การกระทําทีส่อไปในทางผิดกฎหมาย	เอกสารเดินทางไมถูกตอง	การถูกปฏิเสธในกรณี
อื่นๆ	ไมรับประทานอาหารบางม้ือ	ไมเทีย่วบางรายการ	เป็นตน
สงวนสิทธิใ์นการปรับเปลีย่นราคาเพิม่	หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ํามันหรือภาษีใดๆ	จากสายการบิน

คิดอัตรา	ณ	วันที	่08/05/17
สงวนสิทธิในเรื่องเทีย่วบินและตารางบินสายการบิน	ราคา	และ	รายการ	เปลีย่นแปลงหรือสับเปลีย่น

ได	โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
ในกรณีทีไมใชตัว๋กรุปแตตองการจอยทัวร	คิดทานละ	8,900	บาท
เด็ก	2-7	ปี	:	หองพัก	=	ผูใหญ	2	+	เด็ก	1	ไมมีเตียง	|	เด็ก	8-12	ปี	เตียงเสริมหรือหองครอบครัว
ราคาน้ีเป็นราคาสําหรับนักทองเทีย่วชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้	(นักทองเทีย่วตาง

ประเทศ	โปรดเช็ค)
ปกติผูจัดจะสงใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง	กอนการเดินทางอยางนอยประมาณ	5-7	วัน	หรือ

ดาวนโหลดหนาเว็บเพื่อดูการเตรียมตัวเดินทางทัว่ไป

สายการบินและตัว๋เครื่องบิน
ในการสํารองทีน่ัง่และการใสชื่อในระบบสํารองทีน่ัง่	ผูเดินทางตองสงสําเนาของหนังสือเดินทาง	(	Passport	)

ที่ชัดเจน	หรือ	สงรายละะรายละเอียดที่สายการบินตองการ	(ภาษาอังกฤษ)	เชน	คํานําหนาชื่อ	ชื่อและนามสกุล	วัน
เดือนปีเกิด	เลขที่พาสปรอต	วันหมดอายุ	(	โดยเซ็นตชื่อและเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็นลายลักษณอักษรใหทางผู
จัด	)	หากไมมีการสงขอมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็นลายลักษณอักษรใหทางผูจัด	และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัว๋



หรือบัตรโดยสารผิดพลาด	อาจมีผลใหผูโดยสายจะตองรับผิดชอบในคาใชจายใหมที่จะเกิดขึน้ทั้งหมด	และสายการ
บินไมมีระบบเสียคาใชจายเพื่อแกไขตัวสะกดคํานําหนาชื่อ	/	ชื่อ	/	นามสกุล	หรือ	การเปลี่ยนชื่อผูเดินทาง
หากทานตองซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ	(เครื่องบิน	รถทัวร,	รถไฟ)	เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ

กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภททีส่ามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได	ทัง้น้ีเพื่อ
ปองกันปัญหาเที่ยวบินลาชาหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ตัว๋สายการบินไมสามารถระบุทีน่ัง่	ซื้อแบบใชวิธี	RANDOM	คือสุมเลือกทีโ่ดยระบบสายการบิน	การจัด

ที่น่ังบนเครื่องบิน	เป็นไปโดยสายการบินเป็นผูกําหนด	ทางผูจัดไมสามารถเขาไปแทรกแซงได	แตจะทําการ	Request
ใหไดเทาน้ัน

ขอแนะนํา
หากทานมีปัญหาเรื่องอาหารกรุณาแจงทางผูจัดทราบลวงหนา
หามนําผลไมและเน้ือสัตวทุกชนิดเขาประเทศเกาหลีใต	หากพบจะตองเสียคาปรับ
เตรียมสัมภาระขนาดกลาง	เน่ืองจากโรงแรมที่พักในเกาหลีไมมีบริกรชวย	(แนะนํา	ตลอดทริปจะตองดูแลกระเปา

ยกขึน้ลงหองดวยตัวทานเอง	เพื่อปองกันหลายกรณีที่อาจเกิดขึน้ได)
กระเปาทุกใบจะตองฝากใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสาย

การบิน
ทรัพยสินมีคาและแตกหักงาย	เชน	เงิน	อัญมณี	อุปกรณอิเล็กทรอนิกส	คอมพิวเตอร	กลองถายรูป	อุปกรณวีดีโอ

เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็นเงินได	เอกสารทางธุรกิจ	หนังสือเดินทาง	เก็บติดตัวเสมอ
สนามบินสุวรรณภูมิ	“	ไมมีการประกาศเรียกลูกคาขึน้เครื่อง	”	กรุณารอที่ประตูขึน้เครื่องอยางนอย	30	นาที	กอน

เวลาเครื่องออก
นําเสื้อแจ็คแก็ตติดตัวขึน้เครื่องดวย	เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผอนที่อบอุน	(สําหรับ	มือใหม	หรือ	คน

กลัววันแรกๆ	จะ	jetlag	หรืออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก	แนะนํา	:	นอนใหมากที่สุด	หรือ	ทานยา
แกเมา	เพราะมีมีฤทธิท์ําใหนอนหลับ	ไมดื่มสุราหรือของมึนเมา	และดื่มน้ํามากๆ)

1)				การยกเลิกการจองน้ัน	จะตองแฟ็กซหรืออีเมลแจงยกเลิกการจองลวงหนาอยางนอย		30	วันทําการ	กอนการ
เดินทางหรือกอนหนาน้ัน			โดยจะยึดเงินมัดจํา	5,000	บาท		ยกเวนชวงเทศกาล	High	Season	(เทศกาลปีใหม
เทศกาลตรุษจีน	ตลอดเดือนเมษายน	วันแรงงาน	วันฉตัรมงคล		วันหยุดสําคัญทางศาสนา	ตลอดเดือนตุลาคม	ตลอด
เดือนธันวาคม)		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%		

(ราคาทัวรเป็นการซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผูจัดทัวรเสนทางเกาหลี	จะไมมี
การคืนเงินมัดจําหรือคาบริการทัง้หมดไมวากรณีใดใด)	โดยเฉพาะชวงเทศกาล	High	Season	หรือ
ฤดูกาลทองเทีย่วของเกาหลี			
การคืนเงินทุกกรณี		ผูมีชื่อในเอกสารการจอง	จะตองแฟกซ	อีเมลล	หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืน

ที่ทําการของผูจัดอยางใดอยางหน่ึงเพื่อทําเรื่องขอรับเงินคาบริการคืน	โดยแนบหนังสือมอบอํานาจพรอมหลักฐาน
ประกอบการมอบอํานาจ	หลักฐานการชําระเงินคาบริการตางๆ		และหนาสมุดบัญชีธนาคารที่ตองการใหนําเงินเขา
ใหครบถวน


