ฤดูใบไม้ผลิ เที่ยวคุม้ เว่อร์ ไม่เหมือนใคร ที่สุดเมืองเก๋ ไก๋ มหานครแดกู เมืองแห่งสาวงาม มหานครพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง
ไฮไลท์ 25 มีนาคม-10 เมษายน ร่ วมฉลองเทศกาล ดอกซากุระเกาหลี (พ็อตกตบาน) ทัว่ ภาคใต้ของประเทศ
โปรแกรม Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ ม (บาท) 15,900
เดินทาง 22มีนา-กรกฎา19
สายการบิน T’WAY (TW) , Jeju Air (7C) กรุ๊ ปคณะ
20-30 ท่านต่อคณะ
ระดับ 3 ดาวเกาหลี จัดห้องพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรื อ #พูซาน หรื อ เมืองอื่นในจังหวัดเคียงซัมโด
ที่พกั
บริ การด้วยรถซึ่งมีขนาดของรถจะเป็ นไปตามจํานวนของผูโ้ ดยสาร ปกติก 25 หรื อ 30 หรื อ 40 หรื อ 45 ที่นงั่
รถโคช
อาหารเช้า@โรงแรม 3 มื้อ อาหารกลางวันและคํ่า@ห้องอาหารท้องถิ่น 5 มื้อ เมนูจดั หลากหลายไม่ซ้ าํ กัน #บาร์บีคิวไฟบลูโกกิ

อาหาร

#หมูยา่ งคาลบี #ไก่ต๋ นุ โสม #หม้อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์พซู าน #เมนูหมูแปดสี ฟรี ! นํา้ แร่ ดื่มบนรถวันละ 1 ขวด

วันแรก (-)
วันที่สอง
(-.L.D)

วันที่สาม
(B.L.D)

วันที่สี่
(B.-.-)

วันที่หา้
(B.L)

สนามบินสุวรรณภูมิ - สนามบินนานาชาติแดกู หรื อ พูซาน ประเทศเกาหลีใต้ – ชมความงามภู เขาพัลกงซาน รวมบัตรนัง่ เคเบิ้ล
คาร์ * – ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER* - พาเดินถนนสายสําคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์ โป
รแตสแตนต์แห่งแรกในแดกู – ซี่รียล์ ะครโรแมนติก “มหาวิทยาลัยเคเมียง”*- ถนนเสี ยงเพลงและคาเฟ่ สุดเก๋ ...คิมควางซอกสตรี ท
เมืองพูซาน* เมืองท่าอันดับหนึ่ง – สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park – ศูนย์ฮอ๊ กเก็ตนามู – ศูนย์เครื่ องสําอางเวชสําอาง –
เรี ยนรู ้วฒั นธรรมการทํากิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ - ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด ชายหาดซงโด หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน - แวะตลาดปลาชาลกาชิ
เมืองพูซาน – ศูนย์โสมเกาหลี – ดิวตรี้ ฟรี – ย่านซอเมียน – สะพานแขวนควังอัน – วัดแห่งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " –
ชายหาดแฮฮุนเด รู ปปั้ นเมอร์เมด อาคารกระจกกันกระสุนโนริ มารุ – The Bay 101 - BUSAN Cinema Center - ชายหาดควังอาลิ
เมืองพูซาน – อุทยานแห่งชาติแทจอนแด (ฟรี ! บัตรนัง่ รถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้ ) – ศูนย์น้ าํ มันสนเข็มแดง
Red Pine – ถ่ายรู ปคู่หอคอยพูซาน ณ สวนสาธารณะยงดูซาน - ย่านนัมโพดอง ที่ต้ งั ของ BIFF สแควร์ – สนามบินนานาชาติแดกู
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Update
29.01.19

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

หรื อ พูซาน – กรุ งเทพฯ

*จุดชมดอกพ๊ อดกต ที่ สวยที่ สุดแห่ งหนึ่ง

Itinerary
โปรแกรม Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน
เดินทาง 22มีนา-กรกฎา19
สายการบิน T’WAY (TW) , Jeju Air (7C)

ราคาเริ่ ม (บาท) 15,900
กรุ๊ ปคณะ
20-30 ท่านต่อคณะ

โปรแกรมท่ องเทีย่ ว สัมผัสประสบการณ์เก๋ ไก๋ เที่ยว #เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง

- ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ - สถานที่จดั งาน
ภาพยนตร์นานาชาติ - ตลาดปลาที่ใหญ่สุด - ชมความงามของทิวทัศน์ทอ้ งทะเล และ สะพานกระจกแก้ว Oryukdo Sunrise Park - วัดแห่งทะเล
ตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " - สวนสาธารณะยงดูซาน ที่ต้ งั หอคอยพูซาน - สะพานแขวนควังอัน หรื อ สะพานเพชร - ย่านนัมโพดอง (เซ็นเตอร์
พ้อยพูซาน) - นัง่ รถไฟไต่เขา #อุทยานแห่งชาติแทจอนแด - ย่านแฟชัน่ และศัลยกรรมโซเมียง หนึ่งเเลนด์มาร์คของหนุ่มสาวชาวปูซาน - BUSAN
Cinema Center - ชายหาดควังอาลิ Gwangalli Beach & Bridge – ที่สุดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลที่ยาวที่สุด ชายหาดซงโด- ศูนย์พืช
สมุนไพร - ศูนย์โสมเกาหลี – เครื่ องสําอางเกาหลี - เรี ยนรู ้ วฒั นธรรมการทํา กิมจังกิมจิ + แต่งชุดฮันบกแชะถ่ายภาพ #เมืองแฟชั่ นแดกู เมือง
แห่งสาวงาม - แอปเปิ้ ลดัง - สิ่ งทอแฟชัน่ - ผังเมืองเจ๋ ง - นัง่ เคเบิ้ลคาร์สู่จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซา - ชมมหานครแดกูบนหอคอย 83 TOWER พาเดินถนนสายสําคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น และชมภายนอกของโบสถ์ โปรแตสแตนต์ แห่งแรกในแดกู – จุดถ่ายรู ปถ่ายละคร “มหาวิทยาลัย เค
เมียง” - ถนนเสี ยงเพลงและคาเฟ่ สุดเก๋ ...คิมควางซอกสตรี ท - พาเดินถนนสายสําคัญ 3.1 กับบันได 90 ขั้น - ชมโบสถ์โปรแตสแตนต์แห่งแรก

ไฮไลท์ปลายมีนาถึงกลางเมษา ร่วมฉลองเทศกาล ดอกซาก ุระเกาหลี (พ็อตกตบาน)
#มหานครแดกู #มหานครพูซาน #เมืองเคียงจู #เมืองคิมเฮ #เมืองทงยอง #เมืองโคเจ #พ็อตกตบานสะพรั่งขาวอ มชมพูช่วงใบไม้ผลิที่เกาหลี ให้
ผูค้ นได้ชื่นชมและเป็ นสัญลักษณ์ของวัฏจักรชีวติ เทศกาลดังกล่าวเป็ นเวลาแห่งการเฉลิมฉลองอย่างรื่ นเริ งใต้ตน้ ซากุระที่ครอบครัวและญาติมิตร
จะมาร่ วมปิ คนิค เพื่อชื่นชมความสวยงามของธรรมชาติ ให้ท่านได้เดินเล่นและถ่ายรู ป และสัมผัสสี สนั แห่ งดอกพ็อตกตสี ขาวอมชมพู (รายการ
พิเศษนี้...ต้องรอพยากรณ์อากาศออก ซึ่งปกติน่าจะอยูท่ ี่ 25 มีนาคม ถึง 10เมษายน)
ขอสงวนสิ ทธิ์ เปลี่ยนแปลงเที่ ยวบินและตารางการบินของสายการบินตามที่ ได้ อนุมตั ิ

สายการบิน

เวลาออก
เวลาถึง
เวลาออก
BKK-TAE
TAE-BKK
TW106
0155
0915
TW105
2055
เวลาออก
เวลาถึง
เวลาออก
BKK-PUS
PUS-BKK
7C2252
0050
0825
7C2251
2025
ที่ นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิ ก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )

T-WAY

สายการบิน
Jeju Air

เวลาถึง
0040+1

เวลาถึง
2345

โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ของผูโ้ ดยสาร ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือนขึ้นไป
และหนังสื อเดินทางเหลือหน้ากระดาษเพียงพอให้เจ้าหน้าที่ตรวจคนได้ประทับตรา หนังสื อเดินทางอยูใ่ นสภาพที่ดี (ไม่ชาํ รุ ด)

DAY
1

วันแรก สนามบินสุ วรรณภูมิ
เจ้ าหน้ าทีร่ อต้ อนรับดูแล มอบเอกสาร และอธิบายเพิม่ เติม (นัดหมายแต่ ละคณะก่อนออก
เดินทาง 3 ชั่วโมงล่วงหน้ าก่อนเครื่องออก)

เช้า กลางวัน

คํ่า

-

-

-

คา่

หน้ าเคาน์ เตอร์

สายการบิน

ใกล้ ประตูทางเข้ า

พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก
พร้อมกันที่ช้ นั 4 ผูโ้ ดยสารขาออก

เช็คอินหมายเลข L
เช็คอินหมายเลข F

T’way (TW)
Jeju Air (7C)

หมายเลข 5-6
หมายเลข 3-4
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ธุรกิจนําเที่ยว

Update
29.01.19

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

การอนุญาตให้ ท่านผ่ านด่ านตรวจคนออกนอกประเทศไทย และ ผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าประเทศเกาหลีเพือ่ การท่ องเทีย่ ว เป็ น
อํานาจของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าออกเมืองของประเทศไทยหรื อประเทศเกาหลีในการพิจารณาและอนุญาตใ ห้เดินทางออกจาก
ประเทศไทย หรื อ ให้พาํ นักอยูใ่ นประเทศกาหลีใต้เพื่อการท่องเที่ยว ทางผูจ้ ดั ไม่มีอาํ นาจและไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพือ่ ไปและกลับกรุ งเทพฯ
กรุ ณาเลือกซื้ อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง
ข้อแนะนํา
 หากท่านมีปัญหาเรื่ องอาหารกรุ ณาแจ้งทางผูจ้ ดั ทราบล่วงหน้า
 ห้ามนําผลไม้และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศเกาหลีใต้ หากพบจะต้องเสี ยค่าปรับ
 เตรี ยมสัมภาระขนาดกลาง เนื่องจากโรงแรมที่พกั ในเกาหลีไม่มีบริ กรช่วย (แนะนํา ตลอดทริ ปจะต้องดูแลกระเป๋ ายกขึ้นลงห้องด้วยตัวท่าน
เอง เพื่อป้ องกันหลายกรณี ที่อาจเกิดขึ้นได้)
 กระเป๋ าทุกใบจะต้องฝากให้กบั ทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน
 ทรัพย์สินมีค่าและแตกหักง่าย เช่น เงิน อัญมณี อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายรู ป อุปกรณ์วดี ีโอ เอกสารที่แลกเปลี่ยนเป็ น
เงินได้ เอกสารทางธุรกิจ หนังสื อเดินทาง เก็บติดตัวเสมอ

 สนามบินสุวรรณภูมิ “ ไม่มีการประกาศเรี ยกลูกค้าขึ้นเครื่ อง ” กรุ ณารอที่ประตูข้ ึนเครื่ องอย่างน้อย 30 นาที ก่อนเวลาเครื่ องออก
 นําเสื้ อแจ็คแก็ตติดตัวขึ้นเครื่ องด้วย เพราะอากาศอาจจะเย็นและเพื่อการพักผ่อนที่อบอุ่น (สําหรับ มือใหม่ หรื อ คนกลัววันแรกๆ จะ jetlag
หรื ออาการเมาเวลาจากการเปลี่ยนโซนเวลาของโลก แนะนํา : นอนให้มากที่สุ ด หรื อ ทานยาแก้เมา เพราะมีมีฤทธิ์ทาํ ให้นอนหลับ ไม่ดื่ม
สุราหรื อของมึนเมา และดื่มนํ้ามากๆ)

DAY
2

เช้า กลางวัน คํ่า
วันทีส่ อง สนามบินนานาชาติแดกู หรือ คิมเฮพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ - เมืองแดกู
เวลาที่เกาหลีใต้เร็ วกว่าไทย 2 ชัว่ โมง | เวลาบินประมาณ 5-6 ช.ม.
x
x
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน T-WAY (TW) หรื อ Jeju Air (7C)

ไม่ มีอาหารบริ การบนเครื่ อง แต่ มีบริ การ Air Cafe จําหน่ าย อาหาร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคี ย้ ว
เช้า

TAE Landing ถึงสนามบินนานาชาติเมืองแดกู or PUS Landing ถึงสนามบินนานาชาติคิมเฮ เมืองพูซาน
หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว รถโค๊ชรอรับท่านเพื่อท่องเที่ยวตามโปรแกรม

นาท่านเทีย่ ว เมืองแฟชั่น แดกู นครบาลที่มีขนาดใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาหลี เมืองแห่งสาวงาม แอปเปิ้ ลดัง สิ่ งทอ
แฟชัน่ ผังเมืองเจ๋ ง เแหล่งรวมคาเฟ่ สตรี ทสุดชิก และเป็ นเมืองที่มีการจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก ในปี ค.ศ.2002

ออกนอกเมืองแดกู ไปนั่งเคเบิล้ คาร์ ทมี่ ีความยาว 1.2 กิโลเมตร ขึน้ ไปสู่ จุดชมวิวของภูเขาพัลกงซาน ภูเขาพัลกง
ซานสถานที่มีชื่อเสี ยงของเมืองแดกูและเป็ นเทือกเขาที่มียอดเขาอยูห่ ลายยอดมีหินรู ปทรงสวยงามเป็ นธรรมชาติที่ หาดูได้ยาก
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

มีความสูงถึง 1,192 เมตร ตามความเชื่อของคนเกาหลี เชื่อว่า ภูเขาพัลกงซานเป็ นภูเข าศักดิ์สิทธิ์เพราะภูเขามีลกั ษณะคล้ายกับ
รู ปร่ างของพระพุทธรู ปสามองค์ ภูเขาลูกนี้เกิดจากการก่อตัวของหิ นแกรนิตที่สวยงามผสมผสานกันได้อย่างลงตัวกับหิ นและ
ป่ าไม้ที่หนาแน่น จึงเ ป็ นสถานที่ที่น่าสนใจสําหรับนักท่องเที่ยวตลอดทั้งปี และจะสวยงามที่สุดในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสี
เที่ยง

(ฟรี ! บัตรกระเช้ าเคเบิลคาร์ ขนึ้ จุดชมวิว หากปิ ดให้บริ การ งดคืนเงินค่าบัตร)
เมนูบาร์ บีคิวไฟหรือบลูโกกิ #Bulkoki เป็ นเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรส ผัดย่างขลุกขลิกบนกะทะ

บ่าย

พาท่านขึน้ ลิฟท์ ส่ ู จุดชมวิวมุมสู ง บนชั้น 77 และ 78 บนหอคอย 83 ทาวเวอร์ รู ปทรงแปดเหลี่ยม ที่มีความสูง 202
เมตร ตั้งโดดเด่นในสวนสนุกอีเวิลด์ E-World บริ เวณสวนสาธารณะสไตล์ยโุ รบ ดูรยู Duryu ให้ท่านได้ชมมหานครแดกูแบบ
รอบทิศ 360 องศา ภายในหอคอยแห่งนี้ มีร้านขายของที่ระลึก ร้านอาหาร และ ร้านคาเฟ่

บ่าย

เยีย่ มชมความโรแมนติกของ มหาวิทยาลัย เอกชนเคเมียง Keimyung University ก่อตั้งขึ้นในปี 1899 โดยมิชชันนารี
ชาวอเมริ กนั และ สองผูน้ าํ คริ สตจักรเพรสไบทีเรี ยน ประกอบไปด้วย 3 วิทยาเข ต คือ วิทยาเขต Daemyeong, วิทยาเขต
Seongseo และวิทยาเขต Dongsan ด้วยความโดดเด่นและสุดคลาสิ กของ ตึกอาคารเรี ยนสไตล์สถาปั ตยกรรมแบบยุโรป และ
ความสวยงามของภูมิทศั น์ต่างๆ ในบริ เวณมหาลัย ไม่วา่ จะเป็ นต้นแปะก๊วย ต้นซากุระเกาหลี ต้นเมเปิ้ ล ต้นสน สูง ที่แซมตาม
ทัว่ อาคารเรี ยน ทําให้สถานที่แห่งนี้ มีความโรแมนติก จึงไม่น่าแปลกใจ ...ที่ละครซี่รียเ์ กาหลีหลายเรื่ องจะมาถ่ายทํา อาทิเช่น
Love Rain, Boys Over Flowers, Mr Sunshine เป็ นต้น

นั่งรถชมเมืองแดกู เมืองแห่งนี้ยงั เต็มไปด้วยความร่ มรื่ นของต้นไม้ ผ่านชมสถานที่ราชการ ผ่านสวนสาธ ารณะโดโยใจ
กลางเมือง ผ่านศูนย์วฒั นธรรม ผ่านมหาวิทยาลัยแห่งชาติแดกู ผ่านเทศบาลเมืองแดกู เดินสายสาคัญ เส้ นถนน 3.1 กับ
บันได 90 ขั้น แวะเดินชมภายนอกของโบสถ์ โปรแตสแตนต์ แห่ งแรกในแดกู เกิดขึ้นจากขบวนการอิสรภาพ 3.1
หน้า

Tour Code

Program

Day

ชื่อกลาง

4

35-BGJDB0306-1

Journey Daegu Busan

5

Smile to Korea

ธุรกิจนําเที่ยว

Update
29.01.19

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

ทัว่ ประเทศ ในเดือนมีนาคม ปี ค.ศ. 1919 โดยถนนบันไดนี้ถูกใช้เป็ นทางเดินผ่าน และ ไม่ไกลกัน มีจุดหลบซ่อนตัวนักเรี ยน
จากตํารวจญี่ปุ่น หากเราเดินผ่ านถนนเส้ นนีล้ งไป จะพบกับ โบสถ์ คริสตจักรคาทอลิกเคซาน Gyesan

คิมควางซอกสตรีท ถนนเสี ยงเพลงและคาเฟ่ สุ ดเก๋ ...ทีด่ ูอบอุ่นและแสนโรแมติก (มิสเตอร์ คิมควางซอก เป็ น
นักดนตรีโฟลคซอง ระดับตานานของเกาหลีในช่ วงยุค ’80 และ ’90) มิสเตอร์ คิมกวางซอกเป็ นคนแทกูแต่กาํ เนิด
ก่อนที่ครอบครัวจะย้ายไปอยูก่ รุ งโซล ท่านได้สร้างผลงานและชื่อเสี ยงโด่งดังในวงการเพลงก่อนจะ ท่านจะเสี ยชีวติ ในช่วงปี
ค.ศ. 1996 ทางชาวเมืองแทกูจึงสร้างถนนศิลปิ น เพื่อเป็ นเกียรติกบั ท่าน ปั จจุบนั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญ โดยในช่วงเย็น
ของทุกวัน หรื อ ช่วงเสาร์และอาทิตย์ ก็จะมีศิลปิ นมาทําการแสดงเพลงขอ งท่านกันแบบสด คนท้องถิ่น จะมานัง่ ฟังเพลงกัน
อย่างไม่ขาดสาย ปั จจุบนั มีนกั ร้องศิลปิ นหลายท่านที่ยงั นําเนื้อร้องและทํานองกลับมาร้องกันอยู่
คํ่า

เมนูหมูย่างคาลบี #KALBI อาหารพื้นเมืองเกาหลีปิ้งย่างที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กันดีทวั่ โลก
หลังจบรายการท่องเที่ยว คํ่าคืนนี้...ขอส่งทุกท่านพัก

เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็ นผูเ้ ลือกและจัดห้องพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรื อ #พูซาน หรื อ เมืองอื่ นๆใน
จังหวัดเคียงซัมนัมโดหรื อเคียงซังบุกโด) ระดับ 3 ดาวเกาหลี

DAY วันทีส่ าม เมืองพูซาน
3
เช้า

เช้า

กลางวัน

คํ่า

x

x

x

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
เมืองพูซาน เมืองท่าอันดับหนึ่ง ประตูสู่เกาหลีทางด้านทิศใต้ เป็ นเมืองอุตสาหกรรมและเป็ นเมืองหน้าด่านในการติดต่อ
การค้าขายทั้งในอดีตและปั จจุบนั

Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศน์ทอ้ งทะเล ซึ่งมีทางเดินเป็ น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ที่มีลกั ษณะ
เหมือนกีบม้า พื้นเป็ นกระจกสามารถมองเห็นด้านล่างได้ มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทําให้โครงสร้างปลอดภัย สร้าง
หน้า

Tour Code

Program

Day

ชื่อกลาง

5

35-BGJDB0306-1

Journey Daegu Busan

5

Smile to Korea

ธุรกิจนําเที่ยว

Update
29.01.19

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

ขึ้นมาภายใต้รูปแบบ “ เดินไปทัว่ ท้องฟ้ า ” Oryukdo Sunrise Park ถูกสร้างขึ้น เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเป็ นจุดแบ่ง
ระหว่างทะเลตะวันออกและภาคใต้

ครบสู ตร....เรียนรู้ วฒ
ั นธรรมการทากิมจังหรือร่ วมการทากิม จิและประสบการณ์ การแต่ งกายชุ ดฮันบก (Gimji
Making & Wearing Hanbok Experience Course) กิมจิจดั ว่าเป็ นเครื่ องเคียงประจําโต๊ะสําหรับอาหารเกาหลีทุกมื้อก็วา่ ได้
คู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ กิมจิเป็ นอาหารประเภทหมักดอง ที่มีคุณค่าทางอาหารสูงชนิดหนึ่ง มีรสชาติที่เป็ นเอกลักษณ์ ให้ท่าน ได้
ประสบการณ์การเรี ยนรู ้และเทคนิคการทํา กิมจิร่วมกัน กับเพื่อนๆ และ ครอบครัว ขอเชิญชวนท่านแต่งชุดพื้นเมือง

เกาหลี “ ฮันบก “ พร้อมพร้อต ต่างๆ เพื่อ ถ่ายรู ปเป็ นที่ระลึก กับฉากเกาหลีเก๋ ไก๋ กบั ท่าแอ คติ้งตามไอเดีย ให้ท่านได้
ถ่ายทอดความงามและความอ่อนช้อยของวัฒนธรรมเกาหลี เพราะ ฮันบก เป็ นเครื่ องแต่งกายประจําชาติ เกาหลี ที่ที่สวมใส่ใน
ชีวติ ประจําวั นเป็ นเวลาพันปี มาแล้ว ก่อนที่วฒั นธรรมการแต่งกายแบบตะวันตกจะได้เข้ามาในเกาหลี แต่ ในปั จจุบนั ชุด
ประจําชาติฮนั บก จะใช้สวมเฉพาะในโอกาสพิเศษต่าง ๆ เช่น งานมงคลสมรส วันขึ้นปี ใหม่ วันขอบคุณพระเจ้า
เที่ยง
บ่าย

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ ต๋ ุนโสม อาหารวังในสมัยก่อน เชื่อกันว่าบํารุ งและเสริ มสุขภาพ เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน
เยีย่ มชมสิ นค้าที่ชาวเกาหลีนิยมบริ โภคเพื่อดูแลสุ ขภาพตับ ที่ ศูนย์ ฮ๊อกเก็ ตนามู ต้นไม้ฮอ๊ กเก็ตนามูชนิดนี้
เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุ์ฮอ๊ กเก็ตนี้ ..ชาว
เกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทําลายจากการดื่ม
แอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา ชาวเกาหลีเรี ยกว่า มันคือเพื่อนที่ดีในการดําเนินชีวติ !

ผูห้ ญิงชาวเกาหลีท้ งั สาวทั้งไม่สาว ล้วนให้ค วามสําคัญกับเรื่ องผิวหน้าค่อนข้างมาก ให้ท่านได้ ฟังคําแนะนําการ
ดูแลผิวพรรณ จากผูช้ าํ นาญการ กลุ่มบํารุ งผิวพื้นฐาน Skin Care ที่ ศูนย์ ผลิตภัณฑ์ ความงาม เครื่องสาอางเวชสาอาง
และให้ท่านได้เลือกซื้อคอสเมติกหลากยีห่ อ้ คุณภาพที่ไม่มีจาํ หน่ายในท้องตลาดทัว่ ไป

ทีส่ ุ ดกินลมชมวิว Skywalk บนทะเลทีย่ าวทีส่ ุ ด ชายหาดซงโด Songdo จุดเช็ คอินใหม่ สุดของ #ปูซาน หนึ่ง
ในชายหาดทีโ่ รแมนติก ครั้งหนึ่ง ชายหาดซงโด รู ปโค้งมนเหมือนครึ่ งเสี้ ยงพระจันทร์แห่งนี้ ในยุคการยึดครองของญี่ปุ่น
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

(1913 ) ชาวญี่ปุ่นพัฒนาเป็ นสถานที่พกั ผ่อน เนื่องด้วยสภาพที่ เต็มไปด้วยป่ าสนและมีสภาพภูมิศาสตร์ตามธรรมชาติที่
สวยงาม ในช่วงสงครามที่ผา่ นมา ซงโดได้ถูกทิ้งร้างไป ปั จจุบนั ชายหาดซงโด ได้ถูกพลิกฟื้ นให้กลับมามีสีสนั และชีวติ ด้วย
เงินลงทุนมหาศาล บริ เวณสถานที่แห่งนี้ เต็มไปด้วยโรงแรมเล็กๆ มากมาย ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และสถานที่ เดินเล่น ไม่วา่
จะเป็ นสะพานกระจกแก้ว Skywalk ที่เพิ่งเปิ ดเมื่อเดือนมิถุนายน 2559 ด้วยระยะทางเดินยาว 365 เมตร รู ปทรงทางเดินโ ค้ง
และยืน่ ออก ไปในทะเล คล้ายกับมังกรที่บิน เหนือ ทะเล และในบริ เวณใกล้กนั จะมีเ กาะเล็กๆ รู ปร่ างคล้ายเต่า ชื่อ โกบุก
ซอน Geobukseom จะมีตาํ นานความรักระหว่างหนุ่มหาปลา กับ นางเงือกที่เป็ นลูกสาวของราชามังกร ให้เราได้ฟิลของคน
ที่เป็ นแฟนซี่รียล์ ะครเกาหลี (ค่ าบัตรเคเบิล้ ไม่ รวมไว้ ในค่ าทัวร์ )

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (นักท่องเที่ยวต่างชาติบอกว่า “ ซาโตริ นี่ “ หรื อ “ มาซูปิซู “ ไปพิสูจน์กนั ) หมู่บา้ น
วัฒนธรรมกัมชอน ตั้งอยูบ่ นเนินเขา สถานที่ทาํ ให้เราเพลิดเพลินไปกับ
การลัดเลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศ สี สนั สดใสของแต่ละ
บ้านที่เกิดจากการร่ วมมือของชาว บ้านท้องถิ่นและความคิดสร้างสรรค์
ของ นักศิลปะเกาหลีที่ร่วมกัน ปรับแ ต่งหมู่บา้ นจนออกมาสวยงาม
ภายในรู ปแบบโครงการที่เกิดจากเจ้าเมืองพูซาน (แต่เดิมนั้นเป็ นถิ่นฐาน
ของผูค้ นที่อพยพขึ้นมาครั้งสงครามเกาหลีซ่ ึงภายหลังสงคราม เกาหลี
และเป็ นแหล่งเสื่ อมโทรมในอดีต) อีกทั้งยังมีจุดชมวิวที่เห็นนํ้าทะเลกว้างไกลสุดตา (ต้องเดินกันหน่อยนะ)
แวะตลาดปลาชากาลชิ สถานที่เราจะสัมผัสชีวติ และอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเป็ นที่รู้จกั ตั้งแต่สมัยสงคราม
เกาหลี 1950 เป็ นต้นมา ตลอดแนวท่าเรื อประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็ นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวัน
จะมีของสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก
คํ่า

DAY
4
เช้า

พาท่ านลิม้ ลองหม้ อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์ เมืองพูซาน เป็ นอาหารชุ ดสาหรับ 4 ท่าน/โต๊ ะ/หม้ อไฟ
เนื่องจากเป็ นราคาพิเศษ เกาหลีจะเป็ นผูเ้ ลือกและจัดห้องพัก 3 คืน #เมืองแดกู หรื อ #พูซาน หรื อ เมืองอื่นๆใน
จังหวัดเคียงซัมนัมโดหรื อเคียงซังบุกโด) ระดับ 3 ดาวเกาหลี
วันทีส่ ี่ เมืองพูซาน

เช้า กลางวัน

คํ่า

x

-

-

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
ทุกท่านจะได้รู้จกั สมุนไพรโสมเกาหลีหรื อราชาแห่งมวลสมุนไพร เพราะเกาหลีใต้เป็ นประเทศที่มีการผลิต
โสมเกาหลีที่มีคุณภาพเป็ นอันดับ 1 ของโลก ที่ ศูนย์ โสมเกาหลี ซึ่งใครใครที่ได้มาเที่ยวก็จะชื่นชอบหาซื้อเป็ นของ
ฝากเพราะราคาที่ถูกว่าเมืองไทยและคุณประโยชน์นานัปการ เช่น ช่ว ยเสริ มความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอด
ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุ งหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด
เสริ มประสิ ทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็ ง เพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ ง ณ ห้างปลอดภาษี ดิวตี้ฟรี (ปั จจุ บนั
เป็ นที่นิยมมากของชาวเกาหลีและต่างประเทศ โดยเฉพาะชาวจีน เพราะ ดิวตี้ ฟรี ประเทศนี้ มีถึง 5 บริ ษทั ยักษ์ใหญ่ที่ แข่งขัน
กัน) มีสินค้าแบรนด์เนมนําเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด ที่มีความทันสมัยในโลกแฟชัน่ รวมทั้งสิ นค้าแบรนด์
เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปุ่น ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า แว่นตา เครื่ องสําอาง นํ้าหอม หมวก รองเท้า
เครื่ องประดับ เป็ นต้น

หน้า

Tour Code

Program

Day

ชื่อกลาง

7

35-BGJDB0306-1

Journey Daegu Busan

5

Smile to Korea

ธุรกิจนําเที่ยว

Update
29.01.19
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ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
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อิสระอาหารทีย่ ่านโซเมียง เพือ่ ให้ ได้ เวลาในการเดินและเดินเล่น บริเวณ ถนนโซเมียงหนึ่ง “ First
Soemyung Street “ จุดศูนย์ รวมย่ านการค้ าของชาวเมืองพูซาน ไม่วา่ จะเป็ น ช้อปปิ้ งมอล์ใต้ดิน ห้างบูติกห
ลากยีห่ อ้ ตั้งแต่แบรนด์เนมต่างชาติถึงเกาหลี ร้านเสื้ อผ้ามีสไตล์หอ้ งเล็กๆ ร้าน Creative Lifestyle ร้านรองเท้า ร้านทําผม
ร้านเครื่ องประดับ ร้านคอสเมติก ร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านไอศครี ม ร้านขนม ร้านหนังสื อ ธนาคาร โรงหนัง ภาพยนต์
แหล่งบันเทิงยามราตรี และ จุดศูนย์รวมคลีนิคทางด้านศัลยกรรมความงาม

บ่าย

ข้ ามสะพานแขวนควังอัน หรื อ สะพานเพชร เป็ นสะพานแห่งแรกในเกาหลี ที่ทอดข้ามทะเล ที่เชื่อมโยงระหว่างใจกลาง
เมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพ านระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็ น
สะพานข้ามทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็ นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 19942003 จึงสร้างเสร็ จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็ นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่ง
ของเมื องปูซาน ทั้งบริ เวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็ นจุดชมวิวของท่าเรื อยอร์ช เกาะชื่อดัง
Oryukdo Island
ภูเขา
Hwangnyeongsan ชายหาด Gwangalli Beach เกาะ Dongbaekseom Island และ เนินเขา Dalmaji Hill ยามคํ่าคืนสะพานแห่ง
นี้ สว่างสไวไปด้วยไฟ ที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก

วัดแห่ งทะเลตะวันออก " แฮดงยงกุงซา " ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยูบ่ นโขดหิ นริ มทะเล มองเห็นนํ้าทะเลสี ฟ้า
ใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่ น ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้อมด้วยธรรมชาติที่สวยงามราวกับภาพวาดที่แต่งแต้มโดย
จิตรกรฝี มือเอก ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริ ย ์
ซึ่งความเป็ นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดัง่ ชื่อที่ต้ งั ไว้ ใน
บริ เวณวัดมีเจดียอ์ งค์ใหญ่ซ่ ึงมีผคู ้ นแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่
ขาดสาย ทําบุญขอพรกับรู ปปั้ น 12 นักษัตร ผ่านซุม้ ประตูมงั กร
ทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับทางเดินและบันไดหิ น
108 ขั้น ไปยังจุดชมวิวที่อยูด่ า้ นบนเพื่อดื่มดํ่ากับวิวทิวทัศน์ที่
สวยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขดหิ น
รู ปร่ างแปลกตาสุดแล้วแต่จินตนาการของผูม้ องและเกลียว
นํ้าวนที่หมุนวนอยูเ่ บื้องล่างทําให้เกิดเป็ นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ยังมีวหิ ารหลัก มีเจดียส์ ูง 3 ชั้น และสิ งโต 4 ตัว เป็ น
สัญลักษณ์ของความสนุก ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่วดั แฮดง ยงกุงซา และ
ภายในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้ขอพรมากมาย เช่น ขอลูก ขอการเรี ยน ขอเงิน ขอความรํ่ารวย ขอโชค ขอลาภ ขอ
สุขภาพ ขอ.....

ชายหาดแฮฮุ นเด รู ปปั้นเมอร์ เมด อาคารกระจกกันกระสุ นโนริมารุ

APEC (ด้ านนอก ) ไปเที่ยวชายหาด

Haeundae บนเกาะ Dongbaek แรกเริ่ มบริ เวณแห่งนี้ มีชื่อเสี ยงว่าเป็ นแหล่ง ที่ต้ งั ของนํ้าพุร้อน และต่อมากลายเป็ นแหล่ง
พักผ่อนที่ได้รับความนิยมมากในช่วงฤดูร้อน โดยเฉพาะในช่วงวันหยุดยาว จะหนาแน่นไปด้วยผูค้ น และถึงแม้วา่ ในช่วงที่
อากาศหนาวเย็น ผูค้ นก็ยงั คงนิยมเดินเล่นและเล่นว่าวท่ามกลางอากาศที่สดชื่นของชายฝั่ง ลักษณะของชายหาดเป็ นหาดโค้ง
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เว้ายาว 2 ก.ม. และนํ้าไม่ลึกมากชื่อ Haseundae ได้มาจากนามปากกา Hae-un ของนาย Choi-Choi Won นักการเมืองของ
เกาหลีที่หลงเสน่ห์ของความงามบนเกาะนี้ และ ชมความงามของรู ปปั้ นเมอร์เมด และ อาคารกระจกกันกระสุนโนริ มารุ
APEC ที่ใช้ในการประชุมสุดยอดผูน้ าํ เอเปก ปี 2005 แวะถ่ ายรู ปเก๋ ไก๋ ตามรอยพระเอกนางเอกเกาหลี ที่ ท่ าเรือยอร์ ช

เบย์ 101

#TheBay101 ศูนย์กีฬาทางนํ้าที่ ทันสมัย อีกทั้งยังมีคลับเฮ้าส์ และร้านอาหาร ร้านบาร์เบียร์ อีก จุดนัง่ ชิว กินลม

ชมบรรยากาศ โดยเฉพาะยามเย็นและคํ่าคืนที่เงาสะท้อนของตึกระฟ้ าเปิ ดไฟส่องสว่างกระทบกับนํ้าทะเลได้แสงสี สวย

ถ่ ายรู ปเก๋ ๆ ทีด่ ้ านหน้ าของ ศูนย์ ภาพยนตร์ ปูซาน

#Busan Cinema Center สถานที่จดั ง าน เทศกาลภาพยนตร์

นานาชาติปูซาน (Busan International Film Festival, BIFF) งานที่ใหญ่และดัง ระดับโลก อาคารแห่งนี้มี รูปทรงแปลกตา
อาคารหลักของศูนย์ภาพยนตร์ปูซานในมุมมองทางด้านสถาปั ตกรรมนั้น ได้ใช้แนวคิด deconstructivism เพื่อแสดงให้
เห็น formativeอาคารที่ตอ้ งการนําเสนอ นัน่ ก็คือสายนํ้าและภูเขา มีหลังคาขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ใหญ่กว่าสนามฟุตบอล
เกือบ 3 เท่าตัว ติดตั้งด้วยหลอดไฟ LED 4 หมื่นกว่าดวงเพื่อเน้นขับรู ปแบบของอาคารให้เด่นมากยิง่ ขึ้นในตอนกลางคืน

อิสระอาหารค่า ที่ ย่ านชายหาดควังอาลิ แหล่ งรวมอาหารทะเลสุ ดชิ ก แล ะ เมนูอาหารเกาหลีหลากหลาย และ
เดินเล่นยามค่าคืน #ชายหาดควัง อาลิ #Gwangalli Beach หนึ่งในชายหาดดัง ไม่แพ้ชายหาดแฮอึนแด ชายหาดควัง

คํ่า

กาลีมีตวามยาว 1.4 กิโลเมตร มี หาดทรายขาวละเอียดและนํ้าทะเลใสสะอาด ระหว่างวันจะมี กิจกรรมทางนํ้าให้ทาํ มากมาย
และที่นี่ยงั ดึงดูดนักตกปล ามากมาย ด้านหน้าของชายหาดควังกาลีจะมองเห็นสะพาน ควังอัน ซึ่งเป็ นสะพานแขวนที่ขา้ ม
ทะเลแห่งแรกของเกาหลีที่เชื่อมระหว่างย่านเมืองเก่าของเมืองปูซานกับย่าน Centum ที่เป็ นย่านการค้าเกิดใหม่ของเมือง ช่วง
กลางคืนจะเปิ ดไฟสะท้อนนํ้าทะเลสวยงาม มีร้านค้า ร้านอาหาร ตั้งอยูเ่ รี ยงรายให้ นัง่ ชิวๆ กินลมกันเพลินๆ
หลังจบรายการท่องเที่ยว คํ่าคืนนี้...ขอส่งทุกท่านกลับเข้าที่พกั

DAY
5
เช้า

วันทีห่ ้ า เมืองพูซาน - สนามบินนานาชาติแดกู หรือ คิมเฮ – กรุ งเทพฯ

เช้า

กลางวัน

คํ่า

x

x

-

รับประทานอาหารเช้ า แบบอเมริกนั เกาหลีชุด หรือ เซมิ ที่ ห้ องอาหารโรงแรม
อุทยานแทจงแด ตั้งอยู่ทเี่ กาะยงโด บริ เวณรอบอุทยานแห่งนี้ มีลกั ษณะเป็ นภูเขา และหน้าผา
สูงชันติดทะเลซึ่งอยูต่ ่าํ ลงไป 150 เมตรซึ่งเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากอีกแห่งหนึ่งในเมือง
พูซาน อิสระให้ท่านชมวิวทิวทัศน์ของรอบอุทยานที่รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ นับไม่ถว้ น
และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชัน พร้อมสวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้วย
ต้นไม้สีเขียว และสิ่ งสันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสระว่ายนํ้าที่สามารถมองเห็นทะเล ,
ร้านค้าขายของขบเคี้ยว และร้านขายของที่ระลึกทิวทัศน์รอบ ๆ จะมองเห็นหิ นผา และประภาคาร
สี ขาวสวยงาม (ฟรี ! บัตรนัง่ รถ Danubi Tram ไปกลับขึ้นลงอุทยานแห่งนี้ )
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

งานนวัตกรรมวิจยั ชิ้นใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี ที่โด่งดัง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี เพื่อช่วยผูท้ ี่มี
ปั ญหาเรื่ องไขมันอุดตันในเส้นเลือด คลอเรสเตอรอลในเลือดสูง ไขข้อเสื่ อม หรื อ การไหลหมุนเวียนของเลือด เป็ นต้น กว่า
จะมาทําเป็ นนํ้ามันสนสกัดได้ 1 แคปซูล ต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาณ 2.7 ก.ก. แนะนําให้ทุกท่านเลือกซื้อเป็ นของฝาก
สุขภาพเพื่อตัวท่านเองและคนที่ท่านรักหรื อคนที่ท่านเคารพ เพราะเป็ นสารอาหารธรรมชาติ ที่วจิ ยั จากโรงพยาบาลชั้ นนําใน
เกาหลีแล้วว่า ไม่มีผลข้างเคียง ที่ ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง
เที่ยง

เมนูหมู 8 สี เกาหลี ด้วยสูตรคิดค้นเฉพาะตัวของทางร้าน โดยนํา หมูสดสามชั้นแปดสี แปดรสชาติ โดยใช้หมูสดสามชั้น

บ่าย

ของพื้นเมืองเกาหลีแท้ หมักเครื่ องปรุ งแต่งละรสชาติ จะถูกรังสรรค์เพื่อสุขภาพและความแปลกใหม่
แวะถ่ ายภาพด้ านหน้ าของ #หอคอยพูซาน 1 ใน 2 หอยคอยของประเทศเกาหลีใต้ถึง 118 ม. เหนือระดับนํ้าทะเล

ตั้งอยู่ที่สวนสาธารณะยองดูซาน ชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)”
นั้น มาจากลักษณะรู ปร่ างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร ซึ่งหัน
หน้าเข้าสู่ฝั่งทะเล เพื่อป้ องกั นและกําจัดศัตรู ที่มาจากทะเล และ
ที่ต้ งั อนุเสาวรี ยข์ อง นักรบผู้ยงิ่ ใหญ่ - นายพล ยี ชุ น ชิ น
วีรบุรุษของคนเกาหลีในสมัยศตวรรษที่ 16 ในช่วงที่ญี่ปุ่นบุก
คาบสมุทรเกาหลี โดยรบชนะด้วยการใช้เรื อรบพิเศษที่เรี ยกว่า โค
บุกซอน หรื อเรื อเต่า สัญลักษณ์ของการมีอายุยนื ยาว หอระฆัง นาฬิกาดอกไม้ เป็ นต้น

ชมย่านนัมโพดอง เซ็นเตอร์ พ้อยพูซาน มีขนมดัง Hotteok ทีต่ ้งั ของ BIFF สแควร์ (Busan

International

Film Festival) ที่นี่เปรี ยบเสมือนย่านเมียงดองที่กรุ งโซล เพราะเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าในใจกลางเมืองปูซาน ยังเป็ นที่ต้ งั

บ่ายบ่าย

สถานที่ต้ งั โรงหนังมากมายของเมืองพูซาน และ ยังเป็ นสถานที่ดาราฮอลีวดู ้ เกาหลีที่ได้รับรางวัลในแต่ละปี ได้ประทับรอยมือ
ไว้เป็ นที่ระลึก มีประติมากรรมทองแดงตั้งอยูโ่ ดยทัว่ ไป เป็ นจุดที่นกั ท่องเที่ยวควรค่าแก่การมาเยีย่ มชม
เดินทางไปยัง สนามบินนานาชาติแดกู หรื อ สนามบินนานาชาติคิมเฮ

เย็น.....ขึ้นอยูก่ บั วันและเวลาที่เดินทาง เหิ นฟ้ ากลับกรุ งเทพฯ
ไม่ มีอาหารบริ การบนเครื่ อง แต่ มีบริ การ Air Cafe จําหน่ าย อาหาร เครื่ องดื่ม และขนมคบเคี ย้ ว

คํ่า.....เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากผูจ้ ดั อีกครั้งหนึ่ง สงวนสิ ทธิในเรื่ อง เที่ยวบินและตารางบินสายการบิน ราคา และ รายการ
เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ผูจ้ ดั จะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่องจาก
เป็ นการชําระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่ผา่ นการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง- ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทําที่
ส่อไปในทางผิดกฎหมาย เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ ไม่รับประทานอาหารบางมื้อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอบคุณที่ มาของภาพดีดีจากการสถานที่ ต่างๆ และจากการท่ องเที่ ยวเกาหลี www.visitkorea.co.kr และการท่ องเที่ ยวพูซาน www.bto.or.kr และ
การท่ องเที่ ยวแดกู www.tour.daegu.go.kr ภาพทั้งหมดที่ แสดงใช้ เพื่อประกอบความเข้ าใจ
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

เมนูอาหารทัวร์ สาหรับคณะ (ภาพและคําอธิบายอาหารที่แสดงใช้เพื่อประกอบความเข้าใจ)
เมนูบาร์ บีคิวไฟหรือบลูโกกิ เสริ ฟเป็ นชุดกะทะ สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ เป็ นอาหารดั้งเดิมของ
คาบสมุทรเกาหลี ก่อนเมนูคาลบี โดยนําเนื้อหมูสไลด์หมักซอสคันจังและเครื่ องปรุ งรสต่างๆ เมื่อนํามาปรุ ง
จะมีรสออกหวานนุ่ม เวลาทาน นํามา ผัด ย่างขลุกขลิกกับซุปบลูโกกิบนกะทะแบนพร้อมผักกะหลํ่าและ
เส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ นแบบนํ้าข้น เพื่อเป็ นนํ้าซุปไว้คลุกคลิกทานกับข้าว เสริ ฟพร้อมข้าวสวย
ร้อนและเครื่ องเคียงต่าง ๆ ประจําวันคู่โต๊ะ

เมนูหมูย่างคาลบี เสริฟไม่ อ้นั สําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ อาหารพื้นเมืองเกาหลีที่เลื่องชื่อและรู ้จกั กันดีทวั่
โลก มีรสชาติออกหวาน นุ่มและกลมกล่อม นําเนื้อหมูสต็ก หรื อหมูชิ้นหมัก ปิ้ ง ย่างบนกะทะ และตัดเป็ น
ชิ้นพอคํา ห่อทานกับผักกาดเขียวแบบเมี่ยงคําไทย โดยใส่น้ าํ จิ้มเต้าเจี้ยว (เครื่ องจิ้มหมัก ที่ช่วยชูรสอย่างดี )
ตามด้วยข้าวสวยร้อนเล็กน้อย อย่าลืม ! ทานเครื่ องเคียงต่างๆ เพื่อความสมดุลในการทานแบบหยินหยาง
และ นํ้าซุปประจําวัน

เมนูเปิ บพิสดาร-ไก่ ต๋ ุนโสม เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัว ในหม้อดินร้อน อาหารวังในสมัยก่อน ตั้งแต่สมัย
ราชวงศ์โซซอน เชื่อกันว่าบํารุ งและเสริ มสุขภาพ โดยใช้ไก่ที่มีอายุวยั รุ่ น ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนียว ราก
โสม พุทราแดงและเคล็ดลับในการตุ๋นเพื่อให้รสชาติกลมกล่อม เนื้อไก่นุ่มและย่อย เสริ ฟพร้อมเครื่ องเคียง
คู่โต๊ะ เช่น กักตุกีหรื อหัวไช่เท้าหมักดอง หรื อ กิมจิหมักดอง และ เหล้าโสม เป็ นต้น

เมนูหม้ อไฟซีฟู้ดทะเลสไตล์ พูซาน เสริ ฟเป็ นชุดสําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ นําซี้ฟดในท้
ู้
องทะเล เช่น กุง้
หอย ปลาหมึก ตกแต่งมาในหม้อ พร้อมต้นกระเทียม ผัก เห็ด และโอเด้ง เป็ นต้น จัดเรี ยงสวยงามในหม้อ
ไฟพร้อมนํ้าซุป กลมกล่อมสูตรพิเศษของทางร้ าน ดูน่าตาชวนหิ ว มีบริ การเครื่ องเคียง นํ้าจิ้ม ซีอิ๊วเกาหลี
พริ กสดหรื อพริ กป่ นแดง พร้อมทั้งเส้นก๋ วยเตี๋ยวลงไปต้ม เพื่อรับประทานเป็ นก๋ วยเตี๋ยวซี้ฟดู้

เมนูหมู 8 สี เกาหลี เสริ ฟเป็ นชุดสําหรับ 4 ท่าน/โต๊ะ ด้วยสูตรคิดค้นเฉพาะตัวของทางร้านหมูแปด
สี แห่งนี้ จึงได้ เกิดเมนูหมูสดสามชั้นแปดสี แปดรสชาติ ทางร้านใช้หมูสดสามชั้นของพื้นเมืองเกาหลีแท้
หมูหมักเครื่ องปรุ งแต่งละรสชาติ จะถูกรังสรรค์เพื่อสุขภาพและความแปลกใหม่ เช่น หมูสดสด หมูหมัก
ใบไม้สน หมูสมุนไพร หมูหมักไวน์ หมูหมักโสมเกาหลี หมูหมักผงกระหรี่ หมูหมักเต้าเจี้ยวเ กาหลี หมู
หมักพริ กป่ น ยังมีเครื่ องเคียงที่ตอ้ งทานคู่กนั เช่น นํ้าจิ้มเต้าเจี้ยวซัมจัง ผักกาดซังชู กระเทียม กิมจิรสจัดจ้าน
กําลังดีไว้ผดั ทานเล่น เป็ นต้น บริ การชุดผักสดต่างๆ เพื่อทานเป็ นโพซัม + หม้อซุปหม้อไฟ + เครื่ องเคียง
ประจําวัน + ข้าวสวยหุง

Price & Conditions
ราคานีเ้ ป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผู้ถือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเทีย่ วต่ างประเทศ โปรดเช็ค )
โปรแกรม Journey Daegu Busan เกาหลี 5 วัน 3 คืน
ราคาเริ่ ม (บาท) 15,900
เดินทาง 22มีนา-กรกฎา19
สายการบิน T’WAY (TW) , Jeju Air (7C) กรุ๊ ปคณะ
20-30 ท่านต่อคณะ
 เดินทางขั้นตํ่าปกติ 20 ท่านผูใ้ หญ่ (ที่นงั่ จํากัด จองและจ่ายก่อนได้สิทธิ ก่อน จองหลัง อาจต้องเพิ่มค่าตัว๋ )
 หากตํ่ากว่ากําหนด อาจจะไม่มีหวั หน้าทัวรและอาจต้องมีการเปลี่ยนแปลงราคา หาก ผูเ้ ดินทางทุกท่านยินดีที่จะชําระค่า บริ การเพิ่ม
หน้า

Tour Code

Program

Day

ชื่อกลาง

11

35-BGJDB0306-1

Journey Daegu Busan

5

Smile to Korea

ธุรกิจนําเที่ยว

Update
29.01.19

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

เพื่อให้คณะเดินทางได้ ทางเรายินดีที่จะประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
 สงวนสิ ทธิ์ ในการปรับเปลี่ยนราคาเพิ่ม หากมีการปรับขึ้นของภาษีน้ าํ มันหรื อภาษีใดๆ จากสายการบิน คิดอัตรา ณ วันที่ 29/01/19
 สงวนสิ ทธิ ในเรื่ องเที่ยวบินและตารางบิน ราคา และ รายการ เปลี่ยนแปลงหรื อสับเปลี่ยนได้ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ในกรณีทีไม่ใช้ตั ๋วกรุป๊ แต่ตอ้ งการจอยทัวร์ คิดท่านละ 8,900 บาท
เด็ก 2-7 ปี : ห้องพัก = ผูใ้ หญ่ 2 + เด็ก 1 ไม่มีเตียง | เด็ก 8-12 ปี ห้องครอบครัว
ทารก หมายถึง ผูโ้ ดยสารที่มีอายุต่าํ กว่า 24 เดือน ณ วันที่เดินทางไปและวันเดินทางกลับ กรุ ณาติดต่อเพื่อขอราคาพิเศษ
เด็กทารกสามารถเดินทางโดยนัง่ บนหน้าตักของผูใ้ หญ่ โดยอนุญาตให้เด็กทารกหนึ่งคนต่อผูใ้ หญ่สองคนเท่านั้น และห้ามมิให้นาํ รถเข็นเด็ก หรื อ
ที่นงั่ สําหรับเด็กขึ้นบนเครื่ องบิน จํานวนเด็กทารกต่อเที่ยวบินถูกจํา กัดไว้เพื่อความปลอดภัย และสายการบินสามารถปฏิเสธการนําเด็กทารก
เดินทางไปกับท่าน ส่วนผูจ้ ดั เราคํานึงถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้างความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง
ผูท้ ุพลภาพ/มีปัญหาด้านสุขภาพหรื ออยูใ่ นภาวะเจ็บป่ วย ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผู ้ ให้บริ การ เพราะอาจไม่
อนุญาตให้ใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ขึ้นเครื่ องบินได้ เข่นนํ้ายา เข็มฉี ดยา เครื่ องใช้แบตเตอรี่ หรื อ เครื่ องหายใจ
สตรี มีครรภ์ ขอให้แจ้งผูจ้ ดั ก่อนซื้อทัวร์ เพื่อเช็คกับทางสายการบินและผูใ้ ห้บริ การ โดยทัว่ ไป
-อายุครรภ์ไม่ถึง 27 สัปดาห์ : ต้องลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อทําการเช็คอินเพื่อแสดงความ
ยินยอมไม่ทาํ การเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ในช่วงสัปดาห์ที่ 28 สัปดาห์ ถึง 34 สัปดาห์ : แสดงใบรับรองแพทย์ ยืนยันสัปดาห์ที่ต้ งั ครรภ์และกํากับวันที่ไม่เกินสามสิ บ (30) วันนับ
จากเที่ยวบินขาออกที่กาํ หนดหรื อเที่ยวบินขาเข้าที่กาํ หนด และต้องลงนามยินยอมในเอกสารจํากัดขอบเขตความรับผิดชอบของสายการบิน เมื่อ
ทําการเช็คอินเพื่อแสดงความยินยอมไม่ทาํ การเรี ยกร้องใดๆ ต่อสายการบิน
-อายุครรภ์ต้ งั แต่สปั ดาห์ที่ 35 ขึ้นไป: สายการบินปฏิเสธการให้บริ การ

ปกติผจู ้ ดั จะส่งใบนัดหมายเตรียมตัวการเดินทาง ก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 5-7 วัน
ข้ อมูลสาหรับผู้เดินทาง
1. คนไทยถือหนังสื อเดินทางประเทศไทย ไม่ตอ้ งยืน่ ขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
2. เตรี ยมหนังสื อเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง (ต้องมีหน้าว่างสําหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม ) เพื่อยืน่ ณ ด่านตรวจคน
เข้าเมือง เนื่องจากเคาเตอร์สายการบินหรื อด่านตรวจคนเข้าเมืองอาจปฏิเสธการเดินทางของท่าน
3. ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ (1) พาสปอร์ต (2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว (3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ (4) สําเนาทะเบียน
บ้าน(ถ้ามี) (5)รู ปถ่ายสี 2 นิ้วท่านละ1รู ป
 ผู้จัดจะเป็ นผู้ดาํ เนินการยื่นวีซ่าให้ ท่าน โดยท่ านจ่ ายค่ าบริ การต่ างหาก (สําหรั บหนังสื อเดินทางต่ างด้ าวผู้เป็ นเจ้ าของหนังสื อเดินทาง
จะต้ องทําเรื่ องแจ้ ง เข้ า-ออกด้ วยตนเองก่ อนจะยื่นวีซ่า) สิ ทธิ์ การออกวีซ่าขึน้ อยู่กับสถานทูตเท่ านั้น
4. ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล คํานําหน้าชื่อ เลขที่หนังสื อเดินทาง และอื่นๆ เพื่อใช้ใน
การจองตัว๋ เครื่ องบิน ในกรณี ที่มิได้ส่งหน้าสําเนาหนังสื อเดินทาง (พร้อมทั้งหน้าเปลี่ยนชื่อนามสกุล ถ้ามี) ให้กบั ทางผูจ้ ดั

Departure มีนาคม 2019 (ที่นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

วันศุกร์

22

มีนาคม

19

26

มีนาคม

19

16,900

5,900

วันเสาร์

23

มีนาคม

19

27

มีนาคม

19

16,900

5,900

หน้า
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ชื่อกลาง
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5

Smile to Korea

ธุรกิจนําเที่ยว

Update
29.01.19

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

วันอาทิตย์

24

มีนาคม

19

28

มีนาคม

19

15,900

5,900

วันจันทร์

25

มีนาคม

19

29

มีนาคม

19

15,900

5,900

วันอังคาร

26

มีนาคม

19

30

มีนาคม

19

15,900

5,900

วันพุธ

27

มีนาคม

19

31

มีนาคม

19

16,900

5,900

วันพฤหัส

28

มีนาคม

19

01

เมษษยน

19

16,900

5,900

Departure เมษายน 2019 (ที่นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

วันพุธ

03

เมษายน

19

07

เมษายน

19

18,900

5,900

วันพุธ

10

เมษายน

19

07

เมษายน

19

23,900

5,900

วันหยุดสงกรานต์

วันพฤหัส

11

เมษายน

19

15

เมษายน

19

24,900

5,900

วันหยุดสงกรานต์

วันศุกร์

12

เมษายน

19

16

เมษายน

19

24,900

5,900

วันหยุดสงกรานต์

วันพุธ

17

เมษายน

19

21

เมษายน

19

18,900

5,900

วันพุธ

24

เมษายน

19

28

เมษายน

19

18,900

5,900

Departure พฤษภาคม 2019 (ที่นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

วันพุธ

01

พฤษภาคม

19

05

พฤษภาคม

19

17,900

5,900

วันพุธ

08

พฤษภาคม

19

12

พฤษภาคม

19

17,900

5,900

วันพุธ

15

พฤษภาคม

19

19

พฤษภาคม

19

17,900

5,900

วันพุธ

22

พฤษภาคม

19

26

พฤษภาคม

19

16,900

5,900

วันพุธ

29

พฤษภาคม

19

02

มิถุนายน

19

16,900

5,900

Departure มิถุนายน 2019 (ที่นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

วันพุธ

05

มิถุนายน

19

09

มิถุนายน

19

15,900

5,900

วันพุธ

12

มิถุนายน

19

16

มิถุนายน

19

15,900

5,900

วันพุธ

19

มิถุนายน

19

23

มิถุนายน

19

15,900

5,900

วันพุธ

26

มิถุนายน

19

30

มิถุนายน

19

15,900

5,900

หน้า
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ชื่อกลาง
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Journey Daegu Busan

5
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ธุรกิจนําเที่ยว

Update
29.01.19

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

Departure กรกฎาคม 2019 (ที่นั่งจํากัดในแต่ ละวัน จองและจ่ ายก่ อนได้ สิทธิก่อน จองหลัง อาจต้ องเพิ่มค่ าตั๋ว )
เช็คอิน

วันออกเดินทาง

ราคา/ท่ าน
(บาท)

วันเดินทางกลับ

ห้ องเดีย่ ว+ หมายเหตุ

วันพุธ

03

กรกฎาคม

19

07

กรกฎาคม

19

16,900

5,900

วันพุธ

10

กรกฎาคม

19

14

กรกฎาคม

19

16,900

5,900

วันพุธ

17

กรกฎาคม

19

21

กรกฎาคม

19

16,900

5,900

ตามรายการ: ค่าตัว๋ เครื่ องบินชั้นประหยัด กรุ งเทพฯ – แดกูหรื อพูซาน – กรุ งเทพฯ ไปกลับ แบบหมู่คณะ ( ตามวันเวลาที่ระบุใน
อัตรา
ค่ าบริการ ตัว๋ เครื่ องบิน ) พร้อมที่พกั 3 คืน (ห้องละ 2-3 ท่าน) + อาหารเช้า กลางวัน และเย็นหรื อคํ่า + บัตรเข้าชมสถานที่ + รถนําเที่ยว
ตามรายการ + นํ้าแร่ บนรถวันละ1 ขวด + สายการบินจากัดนา้ หนักเพียงท่ านละ 15 กก. (ขึ้นอยูก่ บั นโยบายสายการบิน ไม่
รวม
เกินจํานวน 1-2 ชิ้น) และถือขึน
้ เครื่องได้ อกี ท่านละ 1 ชิ้น 10 กก. (ตามขนาดที่กาํ หนดของสายการบิน ไม่รวมกระเป๋ า
สะพาย) + ประกันอุบตั ิเหตุตามกรมธรรม์ (ขั้นตํา่ วงเงินประกัน 1 ล้ านบาท ค่ ารั กษาพยาบาล 5 แสนบาท 1-15 ปี หรื อ อายุ 7585 ความคุ้มครองเหลือ 50% อายุตาํ่ กว่ า 1 ปี หรื อ อายุเกิน 85 ปี ไม่ ค้ มุ ครอง ไม่ ค้ มุ ครองโรคประจําตัวหรื อการถูกฆาตกรรมหรื อ
ถูกทําร้ ายร่ างกาย)
ตัว๋ เครื่องบินและค่ าทัวร์ ทชี่ าระแล้ ว
ตั๋วเครื่ องบิน ไปกลับแบบหมู่คณะ ไม่ สามารถ
เปลี่ยนเที่ยวบินไปหรื อกลับ เปลี่ยนวันเดินทางไปหรื อกลับ เปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง อัพเกรดที่นงั่ คืนค่าบัตรโดยสาร
และหากยกเลิกการเดินทาง ไม่มีระบบ คืนเงินบางส่วน หากผู้โดยสารถูกปฎิเสธการออกนอกประเทศไทยหรื อเข้ าประเทศ
เกาหลี จากเจ้าหน้าที่แรงงานไทยหรื อเจ้าหน้าที่ตรวจคนออกนอกประเทศไทยและเจ้าหน้าที่ ตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศเกาหลี ทาง
ผูจ้ ดั และทางสายการบินจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทุกกรณี ผู้โดยสารอาจจะต้ องรั บผิดชอบค่ าปรั บที่ ประเทศเกาหลีเรี ยก
เก็บ ผูโ้ ดยสารต้องรอกลับประเทศไทยในเที่ยวบินถัดไปที่มีที่นงั่ ว่างหรื อตามวันเดินทางของตัว๋ เครื่ องบิน
ทั้งนี้แล้วแต่ทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนและสายการบิน ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้
โรงแรมทีพ่ กั ทีร่ ะบุในรายการทัวร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากเป็ นทัวร์ราคาพิเศษ (โรงแรมที่พกั ไม่ได้อยูใ่ นใจกลางเมือง )
ปกติผจู ้ ดั จะแจ้งให้ทราบก่อนการเดินทางอย่างน้อยประมาณ 3-5 วัน พร้อมทั้งใบนัดหมายเตรี ยมตัวการเดินทาง
รู ปแบบห้ องพักของโรงแรมจะแตกต่ างกัน รู ปแบบห้องพักของโรงแรมจะแตกต่างกัน และอาจมีสไตล์การตกแต่งทุกห้องไม่
เหมือนกัน ห้องพักเดี่ยว (Single เตียงเล็กมาตราฐาน 1 เตียง ) ห้องคู่ (Twin เตียงเล็กมาตราฐาน 2 เตียง / Double เตียงใหญ่
มาตราฐาน 1 เตียง) และห้องพักแบบ 3 ท่าน (ห้องครอบครัว Family Room 1 เตียงใหญ่+1เตียงเล็ก) ห้องพักอาจจะไม่ติดกัน ห้อง
มีขนาดกะทัดรัด มีหรื อไม่มีอ่างอาบนํ้า มีสิ่งอํานวยความสะดวกครบ นํ้าดื่มฟรี อยูใ่ นห้องพักจะมี 1 หรื อ 2 ขวด (บางโรงแรมหรื อรี
สอร์ท อาจไม่มีบริ การนี้) ส่วนนํ้าแร่ ยหี่ อ้ และมินิบาร์ในโรงแรมราคาจะสูงกว่าปกติ อาจมี บริ การกาต้มนํ้า +ชากาแฟฟรี ช่วงการ
จัดงานระดับเมือง ระดับประเทศ ระดับ นานาชาติ เช่น Trade Fair, Convention, Festival, Conference, Expo เป็ นต้น เป็ นผล
ให้ราคาโรงแรมสูงขึ้นมากและห้องพักในเมืองเต็ม ผูจ้ ดั ขอสงวนสิ ทธิในการจัดที่พกั ตามความเหมาะสม
เมนูอาหาร ทัวร์ โดยปกติทางผูจ้ ดั จะหลีกเลี่ยงอาหารประเภทเนื้อวัวเพื่อส่วนรวม จะบริ การเป็ นหมูหรื อไก่หรื อมื้อพิเศษตาม
รายการ โดยส่วนมากอาหารทัวร์มกั จะเป็ นอาหารทานเพื่อโภชนาการและสุขภาพ จะไม่ออกรสจัด แบบอา หารท้องถิ่น เช่น หมู
ย่างเกาหลี ไก่ต๋ นุ โสม เกาหลีมีวฒั นธรรมในการรับประทานอาหาร ซึ่งจะนิยมอาหารชนิดเดียว มักจะเป็ นการทานแบบแบ่งปั น คือ
1 ชุดต่อ 4 ท่าน และมีเครื่ องเคียงแบบต่างๆ พร้อมข้าวสวย การนําเครื่ องดื่มทั้งประเภทแอลกอฮอล์และไม่แอลกอฮอล์ เข้าไปใน
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Update
29.01.19

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

ราคา
ค่ าบริการ
ไม่ รวม

ร้านอาหาร ทางร้าน อาจจะเก็บค่าบริ การ หรื อ ค่าเปิ ดขวดเสมอ สําหรับท่านที่มีขอ้ จํากัดทางด้านอาหารหรื อศาสนา ท่านอาจ
ต้องชําระเพิ่มเติม หรื อ เตรี ยมอาหารส่วนตัวไป ระหว่างมื้ออาหาร กรุ ณารอจนกว่าทางร้านอาหารเสิ ร์ฟอาหารสําหรับกรุ๊ ปให้
เรี ยบร้อยก่อน จึงจะทําอาหารพิเศษเสิ ร์ฟให้ท่านได้ในภายหลัง เมนูอาหารอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม ขึ้นอยู่
กับสถานการณ์ เช่น เวลาออกหรื อเวลาถึงของเที่ยวบินแต่ละสายการบิน การจารจรบนท้องถนน วันเวลาเปิ ดปิ ดของ ร้านอาหาร
หรื อด้วยสาเหตุต่างๆ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงหรื อปรับปรุ ง
ในกรณีทเี่ กิดเหตุใดๆ จนทาให้ คณะทัวร์ ไม่ สามารถออกเดินทางได้ เช่น มีลูกค้ากลุ่มใหญ่ยกเลิกการเดินทางกะทันหัน ทางสายการ
บินเรี ยกที่นงั่ คืนด้วยเหตุผลของสายการบิน ฯลฯ ทางผูจ้ ดั จะพยายามหาโปรแกรมอื่ นในราคาและช่วงเวลาใกล้ เคียงกันทดแทน
ขอให้ลูกค้าตระหนักดีวา่ เหตุการณ์ดงั กล่าวถือเป็ นเหตุสุดวิสยั และเชื่อมัน่ ว่าผูจ้ ดั ได้พยายามอย่างสุดความสามารถ โดยลูกค้าจะไม่
ยกเหตุขอ้ นี้มาเป็ นข้อเรี ยกร้องใดๆ กับผูจ้ ดั หากลูกค้าประสงค์รับเงินคืน ทางผูจ้ ดั ยินดีคืนเงิน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอาทิ อาหารและเครื่ องดื่มที่สั่ งเพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวชี ่องพิเศษ ค่าทําหนังสื อเดินทาง ค่าซักรี ด ค่า
สัมภาระที่ เกินชิ้นหรื อนํ้า หนักเกินสายการบินกําหนด
ค่าวีซ่าพาสปอร์ตต่างด้าว หรื อต่างชาติ ค่า ภาษีการบริ การ 3%
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

จัดเก็บ 50,000 วอน ที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ( ค่าบริ การของ คนขับรถ+ไกด์ )
*** หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจของท่าน ***

เงื่อนไขใน ปกติมัดจาท่ านละ 5,000 บาทต่ อท่ าน โดยต้องดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทาํ การ
การจอง จองและส่ งใบเรี ยกเก็บเงิน และ ชําระส่ วนที่เหลือก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 30 วันก่อนเดินทาง

ช่ วงเทศกาล High Season (เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตรมงคล วันหยุดสําคัญทาง
ศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม ) หรื อ เทีย่ วบินเหมาลา มัดจาท่ านละ 10,000 บาทต่ อท่ าน โดย
ต้องดําเนินการโอนเงินภายใน 1-2 วันนับจากวันที่ทาํ การจองและ ส่ งใบเรี ยกเก็บเงิน และ ชําระส่ วนที่เหลือก่อน
วันเดินทางอย่างน้อย 35 วันล่วงหน้า หากไม่ชาํ ระมัดจําตามกําหนด ขออนุญาตตัดที่นั่งให้ ลกู ค้ าท่ านอื่นที่รออยู่ การชําระ
ไม่ครบ ทางผูจ้ ดั ถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเงื่อนไข หรื อเช็คธนาคารถูกระงับ การจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ
ยกเลิกการจัดหรื อยกเลิกการเดินทางและขอสงวนสิ ทธิ์ในการคืนเงินตามเงื่อนไขการยกเลิก
การยกเลิก 1) การยกเลิกการจองนั้น จะต้องแฟ็ กซ์หรื ออีเมล์แจ้งยกเลิกการจองล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันทําการ ก่อนการเดินทาง โดยจะยึด
เงินมัดจํา 5,000 บาท ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season (เทศกาลปี ใหม่ เทศกาลตรุ ษจีน ตลอดเดือนเมษายน วันแรงงาน วันฉัตร
การจอง
มงคล วันหยุดสําคัญทางศาสนา ตลอดเดือนตุลาคม ตลอดเดือนธันวาคม) จะยึดเงินมัดจํา 10,000 บาท
2) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 29-24 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 10,000 ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season 12,000 - 18,000 บาท
3) ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-23 วัน - เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ยกเว้นช่วงเทศกาล High Season เก็บค่าบริ การ 100%
4) ยกเลิกก่อนการเดินทางวันเดินทาง หรื อ 1-14 วัน - เก็บค่าบริ การทั้งหมด 100%
(ราคาทัวร์ เป็ นการซื ้อขาดแบบมีเงื่อนไขกับทางสายการบินและทางผู้จัดทัวร์ เส้ นทางเกาหลี จะไม่ มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่ าบริ การ
ทั้งหมดไม่ ว่ากรณี ใดใด) โดยเฉพาะช่ วงเทศกาล High Season หรื อ ฤดูกาลท่ องเที่ ยวของเกาหลี
การคืนเงินทุกกรณี ผูม้ ีชื่อในเอกสารการจอง จะต้อง อีเมลล์ หรื อ เดินทางมาเซ็นเอกสารก ารขอรับเงินคืน ที่ทาํ การของผูจ้ ดั อย่าง
ใดอย่างหนึ่งเพื่อทําเรื่ องขอรับเงินค่าบริ การคืน โดยแนบหนังสื อมอบอํานาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอํานาจ หลักฐานการ
ชําระเงินค่าบริ การต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ตอ้ งการให้นาํ เงินเข้าให้ครบถ้วน

สายการบินและตั๋วเครื่องบิน
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

ในการสารองทีน่ ั่งและการใส่ ชื่อในระบบสารองทีน่ ั่ง ผูเ้ ดินทางต้องส่งสําเนาของหนังสื อเดินทาง ( Passport ) ที่ชดั เจน หรื อ ส่งรายละะ
รายละเอียดที่สายการบินต้องการ (ภาษาอังกฤษ) เช่น คํานําหน้าชื่อ ชื่อและนามสกุล วันเดือนปี เกิด เลขที่พาส ปรอต วันหมดอายุ ( โดยเซ็นต์ชื่อ
และเขียนยืนยันรับรองเอกสารเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั ) หากไม่มีการส่งข้อมูลทั้งหมดในพาสปรอตเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ทางผูจ้ ดั
และเกิดการออกชื่อนามสกุลในตัว๋ หรื อบัตรโดยสารผิดพลาด อาจมีผลให้ผโู ้ ดยสายจะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่าย ใหม่ที่จะเกิดขึ้นทั้งหมด และ
สายการบินไม่มีระบบเสี ยค่าใช้จ่ายเพื่อแก้ไขตัวสะกดคํานําหน้าชื่อ / ชื่อ / นามสกุล หรื อ การเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทาง

หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ (เครื่องบิน รถทัวร์ , รถไฟ) เพือ่ ไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื้อบัตรโดยสาร
ภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบิน
หรื อการเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง

ตั๋วสายการบินไม่ สามารถระบุทนี่ ั่ง ซื้อแบบใช้ วธิ ี RANDOM คือสุ่ มเลือกทีโ่ ดยระบบสายการบิน

การจัดที่ นัง่ บนเครื่ องบิน

เป็ นไปโดยสายการบินเป็ นผูก้ าํ หนด ทางผูจ้ ดั ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ แต่จะทําการ Request ให้ได้เท่านั้น

การเช็คอินตั๋วเดินทางทีเ่ คาเตอร์ สายการบิน เงื่อนไข
 เคาน์เตอร์เช็คอินจะเปิ ดให้บริ การก่อนเวลาเครื่ องออกสาม (3) ชัว่ โมง เคาน์เตอร์ จะปิ ดให้บริ การก่อนเวลาออกเดินทาง (90) นาที ผูโ้ ดยสาร
จําเป็ นต้องดําเนินการให้เรี ยบร้อยภายในระยะเวลาที่ได้ระบุไว้ ทั้งนี้ไม่วา่ ในกรณี ใดๆ สายการบินสงวนสิ ทธิในการปฏิเสธการเดินทาง โดย
ไม่มีการคืนเงินค่า โดยสารที่ท่านได้ชาํ ระไปแล้ว
 ไม่แสดงตนหรื อยืนยันความเป็ นตัวท่านต่อพนักงานของสายการบิน
 ไม่อาจแสดงเอกสารได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง (เอกสารการเดินทางที่ชาํ รุ ดไม่สมบูรณ์จดั ว่าเป็ นเอกสารที่ไม่ถูกต้อง)
 สําหรับท่านต้องมีตราอนุญาตเดินทางเข้าหรื อออกนอกประเทศ (วีซ่า) ซึ่งจําเป็ นต่อการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ หรื อ เอกสารการเจ้งเข้ า
แจ้งออก หรื อ เอกสารด้านการทํางาน Work Permit
 กระทําการประทุษร้ายแก่พนักงานของสายการบิน หรื อก่อให้เกิดความวุน่ วาย ณ เคาน์เตอร์ของสายการบิน หรื อดูหมิ่น เหยียดหยาม
พนักงานของสายการบินไม่วา่ โดยการกระทําหรื อโดยวาจา
 หากรัฐบาลหรื อหน่วยงานอื่นไม่อนุญาตให้ท่านเดินทางหรื อขึ้นเครื่ องบิน
 หากสายการบินเห็นควรว่าไม่สมควรแก่การเดินทางเนื่องจากอาการเมาสุราหรื อมีลกั ษณะอาการที่เป็ นอันตรายอย่างเห็นได้ชดั ในทาง
การแพทย์ และ/หรื อ หากสายการบินเห็นควรว่าไม่เหมาะสมในการเดินทางโดยเหตุผลทางการแพทย์ หรื อเงื่อนไขทางการแพทย์ของท่าน
อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพแก่ผโู ้ ดยสารอื่น

อุ่นใจเพิม่

เนื่องจากการเดินทางนั้นเต็มไปด้วยความเสี่ ยง และความรับผิดชอบของทางสายการบินที่มีตอ่ ผูโ้ ดยสารนั้นมี
จํากัด ดังนั้นจึงแนะนําให้ ซื้ อประกันภัยการเดินทางและสุ ขภาพเพิ่มเติม ท่านสามารถเลือกซื้ อ ความคุม้ ครองตามที่ ท่านต้องการ
โดยเฉพาะกรณี เกิดเหตุเจ็บป่ วยจะมีความสามารถในการจ่ายค่ารักษาได้ เนื่องจากหากเกิดเหตุดงั กล่าวขึ้น ในต่างประเทศ เช่น
ประเทศเกาหลีใต้ จะมีค่าใช้จ่ายที่สูงมาก
เพือ่ ความคุ้มครองบาดเจ็บ เจ็บป่ วย ไฟล์ ยกเลิก ตกเครื่อง ยกเลิกเดินทาง กระเป๋ าหาย พาสปรอร์ ตหาย ทีมแพทย์ แกเฉิก

แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 220 บาท รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตั ิเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน+ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน
แผนคุ้มครองสุขภาพ เพียง 500 บาท รักษาพยาบาล+สุขภาพ – อุบตั ิเหตุ – ย้ายฉุกเฉิน +ส่งศพ – ทีมแพทย์ฉุกเฉิน – ยกเลิกการ
เดินทาง – ลดจํานวนวันเดินทาง – กระเป๋ าเดินทางหายหรื อเสี ยหาย – ความล่าช้าของระบบขนส่ งมวลชน – ความล่าช้าของสัมภาระ
– การจี้โดยสลัดอากาศ – การพลาดต่อเที่ยวบิน – พาสปอร์ตหาย – ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก – เงินชดเชยระหว่างรักษาตัวใน
ต่างประเทศ
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Update
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มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

ข้อตกลงและเงื่อนไขการเดินทางท่องเที่ยวกับเรา
 จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมาร่วมทัวร์

เพียงเพื่อการใช้ตวั ๋ เครื่องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน
ทางบริษทั จะคิดค่า
ดาเนิน การในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USDต่อท่าน (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิด
ค่าบริการที่เหมาะสม) หมายเหตุ หากการไปพบเพื่อนหรือญาติหรือไปติดต่อธุรกิจหรือท่องเที่ยวอิสระ ทําหลังจากที่รายการเสร็จสิ้ นในแต่ละ

















วันแล้ว ไม่เป็ นเหตุที่ทางผูจ้ ดั จะตัดการให้บริการท่านแต่อย่างใด
ขอสงวนสิทธิ์ในการขายหรือไม่ขายให้แก่ท่านที่ตอ้ งใช้รถเข็น หรือ มีโรคประจําตัวบางอย่าง หรือ ท้องอ่อนหรือท้องแก่มาก หรือ มีเด็กอายุ 1-2 ปี
หรือ คนพิการ หรือ พระภิกษุ สงฆ์ หรือ นักบวช (ก่อนซื้ อทัวร์ จะต้องแจ้ง เพื่ อหาข้อตกลงร่วมกัน เพราะเราคํานึ งถึงความปลอดภัยและเพื่อสร้าง
ความสุขแก่คณะผูเ้ ดินทาง)
ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ท่านผูเ้ ดินทางที่มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศเกาหลีใต้เพื่อไปทํางาน หรือเพื่อการอื่นใดอันมิใช่การท่องเที่ยว
การเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวในทุกการเดิ นทางอาจเกิดการเปลี่ยนแปลง ดังนี้ รายการท่องเที่ยว เมนูอาหาร โรงแรมที่พกั รถทัวร์ ในแต่ละ
วันที่ได้จดั เตรียมไว้ (ทั้งช่วงนําเสนอ ช่วงสรุป และช่วงเดินทางจริง ) ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุง โดยพยายามที่จะตามรายการ
สรุปให้ตรงมากที่สุด หรือในระดับ หรือในคุณภาพที่ใกล้กนั มากที่สุด
ขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธความรับผิดชอบค่าเสียหายที่เกิดกับชีวติ ร่างกาย การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย ความตาย อุบตั ิเหตุต่างๆ สูญหายในทรัพย์สิน
หรืออย่างอื่น การนัดหยุดงาน ภัยธรรมชาติ การก่อจลาจล การปฎิวตั ิ และอื่นๆ ที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน ( ความสูญหายหรือ
เสียหายของสัมภาระ ความล่าช้าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่ องจาก
สายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยูน่ อกเหนื อความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เป็ นต้น โดยจะ
ปฏิบตั ิตามเงื่อนไขและข้อจํากัดความรับผิดชอบของแต่ละสายการบิน ) บริษัทขนส่ง รถโดยสาร เรือบริการ หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ ที่จะ
ส่งผลทําให้เสียเวลาหรือยกเลิกรายการ ท่องเที่ยวทัวร์ บางรายการหรือทั้งหมด ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ไม่วา่ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
ทั้งค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส ค่าเสียความรูส้ ึก และค่าใช้จ่ายที่บริษัทจ่ายไปแล้ว เป็ นต้น ขอให้ทราบว่า ผูจ้ ดั จะดําเนิ นโดย สุดความสามารถที่จะ
ประสานงานให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลกู ค้า แต่จะไม่คืนเงิน
มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผูจ้ ดั ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนผูจ้ ดั นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของผูจ้ ดั กํากับ
ผูจ้ ดั จะไม่รบั ผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่ างๆ ได้ ในทุกกรณี เนื่ องจากเป็ นการชําระค่าทัวร์ในลักษณะเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ เช่น ไม่
ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้าเมือง- ออกเมือง กรมแรงงาน การกระทําที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสาร
เดินทางไม่ถูกต้อง การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ ไม่รบั ประทานอาหารบางมื้ อ ไม่เที่ยวบางรายการ เป็ นต้น
ขอความร่วมมือในเรื่องความประพฤติของคนเดินทางหากผูจ้ ดั หรือตัวแทนของประเทศที่ท่านได้เดินทางมา เดินทางไปสู่ หรือเดินทางผ่าน เห็นว่า
ผูโ้ ดยสารประพฤติตนที่อาจก่อให้เกิดอันตรายต่อผูเ้ ดินทางอื่นๆ หรือทรัพย์สิน หรือขัดขวางกา รปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) หรือไม่
ปฏิบตั ิตามคําชี้ แจงของเจ้าหน้าที่ (ตัวแทน) ทางผูจ้ ดั อาจใช้มาตรการตามที่เห็นสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ความประพฤติดงั กล่าวดําเนิ นต่อไป ซึ่ง
รวมไปถึงการยับยั้ง และปฏิเสธให้บริการ
การช้อปปิ้ งการเลือกซื้ อของนักท่องเที่ยว เป็ นส่วนหนึ่ งของการท่องเที่ยว โดยเฉพาะการท่องเที่ยวประเทศเกาหลี ใต้ ซึ่งเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งที่คนไทย
ชื่นชอบ โปรแกรมทัวร์อาจจะมีการรายการพาไปช้อปปิ้ งยังสถานที่ต่างๆ โดยการเลือกซื้ อของทุกอย่างเป็ นเรื่องการตัดสินใจส่วนตัวเสมอ และ
ทางผูจ้ ดั ขอสงวนสิทธิ์ไม่รบั ผิดชอบทุกการซื้ อของท่าน
กระเป๋าลูกค้าต้องยอมรับในความเสี่ยงของกระเป๋าทุกใบของตัวเอง (ท่านสามารถเลือกซื้ อประกันเพิ่ม เกี่ยวกับสัมภาระกระเป๋า เพราะสายการบิน
มีกาํ หนดการจํากัดความรับผิดชอบต่อสัมภาระ) ทางทัวร์จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหาย สูญหาย ล่าช้า อุบตั ิเหตุ ที่ เกิดจากกรณีใดๆ ทั้งสิ้ น ซึ่ง
ลูกค้าต้องเข้าใจว่า โดยปกติทุกฝ่ าย เช่น คนขับรถ มัคคุเทศก์ หรือ หัวหน้าทัวร์ ถึงแม้จะพยายามในการดูแลและระวังเรื่องสัมภาระกระเป๋า
เดินทางลูกค้า
ผูร้ ว่ มเดินทางตกลงปฏิบตั ิตามข้อกาหนดและเงื่ อนไขการเดินทางนี้ ทกุ ประการและในกรณีมีข ้ อพิพาท ให้ถือคาตัดสินของผูจ้ ดั เป็ นที่ สิ้นสุด
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Journey Daegu Busan
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Smile to Korea

ธุรกิจนําเที่ยว

Update
29.01.19

มาตรฐานทัวร์เกาหลี-ราคาถูกและคุม้ -พิสจู น์ดว้ ยผลงาน ดีลคุณภาพ ไม่ชะโงกทัวร์
ก่อนซื้ อทัวร์ ศึกษารายละเอียด เช็คใบอนุ ญาต เยี่ยมบริษัท จ่ายเงินให้กรรมการผูม้ ีอาํ นาจ เพื่อไม่โดนทัวร์โกง
เพิ่มคุณค่าการเดินทาง ร่วมเดินทางไปกับเรา " การเดินทาง " ของคุณ จะสุขสนุ กกว่าที่เคย กับผูช้ าํ นาญทัวร์เกาหลีกว่า 19 ปี

