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ก  ำหนดเดินทำง 25 มีนำคม – 16 เมษำยน 2560 

 

19.30 – 21.30  น  คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ช ัน้ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์

สายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมี

เจ้าหน้าที่จากบริษทัฯคอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร  

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  

 

ข้อแนะน า  ถ้าต้องการน าของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกนัไม่

เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านัน้ การน าผลิตภัณฑ์ของสดท่ี

ท าจากสตัว์ไม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่ าปรบั 
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 23.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE922   

01.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C 2252  

 

 

 

*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดบัเทียบเท่ากนั  

*สายการบิน LOW COST ไม่เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง น ้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรมั /ท่าน/1ช้ิน 

 

 

06.35 – 08.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านให้

เร็วขึ้น 2 ชัว่โมง เพ่ือให้ตรงกบัเวลาท้องถ่ินของประเทศเกาหลีใต้) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ขอ

ต้อนรบัทุกท่านสู่เมืองปูซาน    

เช้ำ  พาท่านเที่ยวงานเทศกาล Jinhae Gunhangje Festival 2017 ชมดอกซำกรุะ หรือ Cherry Blossom ที่

สวยที่สุดในเมืองจินแฮ จงัหวดัปูซาน  จะพบซากุระบานท ัว่เมือง   มีกว่า 

220,000 ต้น  ซากุระบานสะพร ัง่อยู่ริมสะพานขนานไปกบัคลอง และ

ขนาบข้างด้วยดอกคาโนล่า ตลอดสองข้างทางยาวถึง 4 กิโลเมตร บริเวณ

น้ีเป็นไฮไลท์ และยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าของฉากโรแมนติกในหนังและ

ละครยอดนิยมอีกด้วย จินแฮ จะเป็นสถานที่ที่มีซากุระ “สวยที่สุดใน

ประเทศเกาหลีใต้” และมีนักท่องเที่ยวแห่แหนกนัมาชมในแต่ละปีมากกว่า

สองล้านคน ไม่เว้นแม้แต่ชาวเกาหลีเอง (หมายเหตุ ความสวยงามของ

ซากุระบานหรือCherry Blossom ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี) 

(สงวนสิทธ์ิกำรเข้ำชม ซำกรุะ ณ เมืองจินแฮ หรือ ทุ่งดอกยูแซ ณ เดเจอ ปำร์ค อย่ำงใดอย่ำงหน่ึงขึน้อยู่กบั

สภำพอำกำศ และช่วงท่ีออกดอกเท่ำนัน้) 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   สนำมบินนำนำชำติกิมแฮ –  ชมซำกรุะบำน ณ เมืองจินแฮ หรือ เดเจอ ปำร์ค (ทุ่งดอกยูแซ)   –   สะพำน

เดินทะเล Sky Walkway -  ปซูำนทำวเวอร์–หมู่เกำะออยุคโด  – ลอตเต้ เอ้ำท์เล็ต 
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 จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ Daejeo Ecological Park  เดเจอ 

ปำร์ค (ทุ่งดอกยูแซ) เม่ือก่อนตรงน้ีเป็นพ้ืนที่ราบลุ่มมีหญ้าขึ้นรกร้าง 

พอฝนตกน ้าก็ท่วมเป็นที่รวมสารพิษที่ปล่อยลงแม่น ้านักดง สาเหตุน้ี 

ท าให้มีโปรเจคที่จะช่วยแก้ปัญหาน้ีเหตุผลหลกัคือต้องการฟ้ืนฟูผืนดิน

ที่น่ี ให้กลายเป็นสวนสาธารณะเพ่ือให้คนปูซานได้มาใช้ประโยชน์ มา

พกัผ่อน และออกก าลงักายกนั และเป็นแหล่งพกัพิงของ Migration 

Birds พวกนกที่ย้ายบ้าน โครงการน้ีใช้เวลาปรบัปรุงพ้ืนที่ต ัง้แต่ปี 

2009 ใช้เวลาปรบัปรุงประมาณ 7-8 ปี การปรบัปรุงพ้ืนที่เริ่มจากพ้ืนที่ริมน ้า ปลูกดอกยูแซ ทุ่งดอกไม้สีเหลืองอร่าม ที่

มีช่ือเสียงมากในเกาะเจจู และปรบัปรุงพ้ืนที่ด้านอื่น เพ่ิมดอกบวั เพ่ิมถนน ปลูกต้นไม้สองข้างทางยาวประมาณ 12 

กิโลเมตร  ท าให้ที่แห่งน้ีกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีช่ือเสียงในเมืองปูซานอย่างรวดเร็ว  (หมายเหตุ ความสวยงาม

ของดอกยูแซ ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละปี) 

จากนัน้พาท่านชม สะพำนเดินทะเล หรือ Sky Walkway  อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซอง

โด (Songdo)นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของ

หาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นแลนด์มาร์ค

ของหาดซองโดเลยทีเดียว ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่

บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพ้ืนของสะพาน

สามารถมองเห็นน ้าทะเลผ่านกระจกนิรภยั สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้

ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทศัน์สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นที่ถ่ายท ารายการ เช่น We Got 

Married ท าให้เป็นที่นิยมอย่างมากส าหรบัคนเกาหลี 

กลางวนั อาหารกลางวนั พร้อมเสิร์ฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปลี 

ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ท ัง้แบบแห้งและน ้า เครื่องเคียงต่าง ๆ  

คือ ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสิรฟ์พร้อมกบัข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ่มอร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอย่าง

แน่นอน 
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 บ่าย  จากนัน้พาท่านชมวิวเมือง ณ ปซูำนทำวเวอร์ (Busan Tower) ตัง้อยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan 

Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 

เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง ส าหรบัช ัน้แรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหตัถกรรม

แบบดัง้เดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่น่ีส่วนมากจะ

เป็นคู่รกั ท ัง้ชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของ

หอคอย  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รกัที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่ีจะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนด้าน

บนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรบัชมวิวทิวทศัน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชมวิว Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโดเรียงตวักนัออกจากฝัง่ไปทางตอนใต้ของเมือง

ปูซาน สามารถมองเห็นได้ชดัเจนจากแผ่นดิน บางคร ัง้จะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางคร ัง้จะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่กบัน ้าขึ้นน ้า 

ลง ท าให้ได้ช่ือว่า ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหินท ัง้หมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะ

เดียวที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อาศยั และมีประภาคารตัง้อยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo 

และเกาะ Deungdaedo ที่มีประภาคารอยู่ นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล 

ยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้ืนที่ท าด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกนักระสุนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัแข็งแรง 

อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวนัออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่น่ีเป็นอีกหน่ึง

จุดชมวิวที่มีช่ือเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)   

จากนัน้พาท่านช็อปป้ิง "ล็อตเต้ เอำท์เลท"(Lotte Outlet) นับว่าเป็น outlet mall ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญ่ของ

เกาหลีแห่งหน่ึง ซ่ึงเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรง

จากโรงงานผู้ผลิตแล้วน ามาขายในราคาพิเศษ สินค้าแบรนด์เนมลด

ราคากนัมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซ้ืออย่าง

มากมาย และที่น่ีรบับตัรเครดิตท่านสามารถจบัจ่ายได้อย่างสบายใจ  

ตัง้แต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate 

Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น 
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 เย็น อาหารเย็นพร้อมเสิร์ฟด้วยเมนู แฮมุลทงั + ปลาย่าง!!  หรือ ซุปอาหารทะเลที่มีรสชาติจดัจ้าน ซ่ึงเป็นอาหารดัง้เดิม

ยอดนิยมของเกาหลี และในหมู่นักท่องเที่ยวด้วย น าอาหารจ าพวกอาหารทะเลลงในหม้อที่มีน ้าซุปรสจดั เช่น ปู  

ปลาหมึก หอย กุ้ง พร้อมเครื่องต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผกัตามฤดู หวัหอม เต้าหู้ เป็นต้น รบัประทานกบั กิมจิ 

เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่างลงตวั พิเศษ! ปลาย่างสดๆ จากทะเลน ้าลึก หอม อร่อย และมีประโยชน์ 

ที่พกั The Mark Haeundae  OR SMLระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

 

 

 

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานที่จดัการประชุม APEC  เม่ือปี 2005 ค าว่า (Nuri) 

ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนค าว่า (Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง "บ้าน

ที่สุดยอดผู้น าของโลกมารวมตวักนัเพ่ือประชุมเอเปค" ที่น่ีต ัง้อยู่บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภูมิทศัน์ที่

สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ช ัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 

และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมของเกาหลี ที่คงความงดงามของธรรมชาติ และความทนัสมยัที่ผสมผสานกนัอย่าง

กลมกลืน ถูกจดัเป็นห้องประชุมที่มีช่ือเสียงระดบันานาชาติ  

ระเบียงของอาคารเป็นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮนัเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน 

“สะพานโกลเด้นท์เกท” นับเป็นสะพานที่สร้างข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรูป

เก็บความประทบัใจได้ ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งขึ้นอยู่กบัวนัหยุดประจ า)  

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง Nurimaru  APEC House – ร้ำนน ้ำมนัสนเข็มแดง –วดัแฮดอง ยงกงุซำ- หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน – 

ศนูย์โสม  –  ชำยหำดแฮอุนแด   
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 จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้ำนน ้ำมนัสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมาย

จากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลใน

กระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือด  ตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย 

เพ่ือเพ่ิมภูมิต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นสิ่งที่ได้รบัความนิยม

จากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 

  จากนัน้พาท่านนมสัการพระที่ วดัแฮดง ยงกงุซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัที่สร้างบน

โขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มกัจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถูกสร้างขึ้น

โดยพระอาจารย์ Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรชัสมยัของกษตัริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ได้มี

การบูรณะด้วยความพิถีพิถนัเพ่ือให้คงไว้ซ่ึง

เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดิม จาก

ประตูซุ้มมงักรสีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาด

เล็ก ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ข ัน้ เป็นจุดชม

วิวความงดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐาน

พระพุทธรูปศกัดิส์ิทธิอ์งค์สีด า ตัง้ตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาวเข้าสู่บริเวณตวัวดั ประกอบ

ไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหล ัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลกั มีเจดีย์สูง 3 ช ัน้ และ

สิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐาน เจ้า

แม่กวนอิม, พระสงักจัจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลาราย วดัแห่งน้ีเป็นสถานที่ศกัดิส์ิทธิคู่์บ้านคู่เมืองของคนปูซาน เป็น

สถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี  

กลางวนั อาหารกลางวนัพร้อมเสิร์ฟด้วยเมนู “จิมดกั” ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดัง้เดิม จิมดกัจานใหญ่น้ี

ประกอบไปด้วย ไก่ช้ินโต มนัฝร ัง่ วุ้นเส้นเกาหลีน้ีท าจากมนัฝร ัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ ผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตร  

เฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเส้นและไก่ให้เป็นช้ินเล็กพอดีค า รบัรองต้องติดใจ 

 

 

 

  จากนัน้พาท่านสู่ หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน  หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี)โดยช่ือ

เรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หมู่บ้านที่ต ัง้อยู่บนเนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสนั 

สดใส ในอดีตหมู่บ้านน้ีเคยเป็นที่อยู่อาศยัของผู้ลี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รฐับาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวมีการพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรบัเปลี่ยนหมู่บ้านคมัชอนให้มีสีสนัโดดเด่นด้วย
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 การทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตวับ้าน ให้ดูสดใส น่ารกั บ้านเรือนหลายหลงัเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุด

ก็เป็นร้านขายสินค้า ท ัง้สินค้าพ้ืนเมือง สินค้าสมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดงัจากซีรี่ส์เรื่อง Running Man 

ที่มาถ่ายท าที่น่ี จึงท าให้หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นที่รู้จกัมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยว

กนัมากขึ้น 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งน้ีรฐับาล

รบัรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด  

ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เก่ียวกบัต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย

คุณสมบติัและผลิตภณัฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

และราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรกัและนับถือ  

จากนัน้พาท่านชม ชำยหำดแฮอุนแด  เปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็นชายหาดที่สวยงามและมีช่ือเสียง

ที่สุดในประเทศเกาหลีใต้  ค าว่า “แฮอุนแด  Haeundae” ถูกตัง้ช่ือโดย

นักปราชญ์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศ์ชิลลา ชายหาดมี

ความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็น

สถานที่ส าหรบัจดักิจกรรมทางวฒันธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดท ัง้ปี 

หาดน้ีเป็นหาดกว้างๆเม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทิวทศัน์งดงาม เหมาะ

ส าหรบัเก็บรูปความประทบัใจ นักท่องเที่ยวนิยมมาที่น่ีในช่วงฤดูร้อน  

เย็น  รบัประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วย  เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการ

น าเน้ือหมูมาหมกักบัเครื่องปรุงจนเน้ือนุ่ม แล้วจึงน าไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเน้ือนัน้จะย่างเป็น

ช้ินโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตดัเป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเครื่องเคียงจ าพวกผกั กระเทียม 

ที่พกั The Mark Haeundae  OR SML ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศนูย์รวมเคร่ืองเวชส ำอำง ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย Midam 

Cosmetic นวตักรรมความงามรูปแบบใหม่ เซร ัม่พิษงู ครีมโบท็อกซ์ หน้าเรียวตึงกระชบั

โดยไม่ต้องฉีด ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า เครืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีก

มากมาย อาทิเช่น Closee Dr. เป็นเครื่องส าอางที่ให้ความช่วยบ ารุงที่ดีที่สุด ปรบัปรุง

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง ร้ำนเคร่ืองส ำอำง  – ศนูย์สมนุไพร – ซุปเปอร์มำร์เก็ต –Duty Free  –  ดำวทำวน์    –    

                                               สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภมิู 

 

 



 
 
 
 

            รหัสโปรแกรมทัวร ์ BUSAN PLUS  SPECIAL BLOSSOM  APR17-XX-W04 

 

 สภาพผิว ลดริ้วรอยรูขุมขน  นอกจากน้ียงัมีสินค้าตวัอื่นที่น่าสนใจ  อาทิเช่น ครีมหอยทาก , Rojukis , Botrox โดย

การทาไม่มีการฉีดให้เกิดอนัตราย ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซ้ือ 

  จากนัน้น าท่านชม ร้ำนสมนุไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์

เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มี

รสเปรี้ยว ดีส าหรบับุคคลที่ นิยมด่ืมเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยใน

การล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนังของตบั ช่วยให้ตบัของท่าน

แข็งแรงขึ้น ช่วยลดความเสี่ยงการเกิดโรค ไขมนัพอกตบั ตบัแข็ง และมะเร็งตบั ซ่ึงยงัส่งผล

ดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมีขนม  พ้ืนเมือง

เกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวม

ไปถึงของใช้ในครวัเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า  เครื่องส าอางชัน้น า 

Etude , Skinfood  และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย พร้อมท ัง้มีบริการ

บรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้รี ( Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินค้าปลอด

ภาษีช ัน้น าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500  ชนิด  น ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง 

กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลาย     แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , 

Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

กลางวนั  พร้อมเสิร์ฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกนั

ไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรบัประทาน ก็จะน าอุด้ง

ลงต้มอีกคร ัง้ จะทานพร้อมกบัข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรม

ทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของน ้าซุป ผกัต่างๆในหม้อ ท าให้เป็นที่ช่ืนชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย 

ก็สามารถขอน ้าจ้ิมเกาหลี เติมเพ่ิมรสชาติ 

บ่าย จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ดำวทำวน์  แหล่งช้อปป้ิงสินค้าท้องถ่ิน ช่ือดงั อาทิเสื้อผ้า 

รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางเครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS 

สมัผสัประสบการณ์ช้อปป้ิงที่เร้าใจที่สุดของคุณ 

17.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE921 พร้อมความประทบัใจ 

 20.25 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR  เที่ยวบินที่ 7C2251 พร้อมความประทบัใจ 
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 *สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงได้ในระดบัเทียบเท่ากนั  
*สายการบิน LOW COST ไม่เสิร์ฟอาหารบนเครื่องน ้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรมั 
21.30 – 00.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และขอให้ท่านถึงบ้านอย่างปลอดภยั  

 

********************************************************************************** 

**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง 

ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คนืคา่บริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษัท*** ในกรณีเกดิเหตุสุดวิสัยต่างๆ เชน่ กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจร

ติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกดิขึ้นอยู่เหนือการควบคมุของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลาใน

การท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผ ู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องคา่เสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน คา่เสียเวลา คา่เสียโอกาส และ

คา่ใชจ้่ายที่ลูกคา้และบริษัทจ่ายไปแล้ว 

 

 

เงื่อนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองท่ีนัง่  

อตัรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเดี่ยวเพ่ิม 

มนีาคม : 26-29 , 27-30 , 28-31 14,900.-/คน 

4,900.- 

มนีาคม : 25-28 , 29-1 เม.ย.  15,500.-/คน 

มนีาคม : 30-2 เม.ย. , 31-3 เม.ย.  
เมษายน : 1-4 , 2-5 , 16-19  

15,900.-/คน 

เมษายน : 3-6 , 8-11 , 9-12  16,500.-/คน 

เมษายน : 7-10 , 15-18  16,900.-/คน 

เมษายน : 4-7 , 10-13  17,500.-/คน 

เมษายน : 14-17 17,900.-/คน 

เมษายน : 5-8 , 6-9  18,900.-/คน 
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***ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวนเท่านัน้ หลงัได้รบั invoice ***    
***ราคาปกติช าระเงินมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท  
 กรุณาช าระมดัจ า ภายใน 3 วนัท าการ หลงัได้รบั invoice พร้อมแจ้งช่ือตามหนังสือเดินทาง และช าระท ัง้หมดก่อนการ
เดินทาง30 วนัหรือตามก าหนด Due date ระบุใน  Invoice** 
รำคำนีร้วม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋ 
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี   
 
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
-   ค่าที่พกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัห้องละ 2 ท่าน)  
-   ค่ารถรบั-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหน้าทวัร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
รำคำนีไ้ม่รวม 
-   ค่าทิปคนขบัรถ และไกด์ท้องถ่ินท่านละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง

ค่าอาหาร และ เครื่องด่ืมที่ส ัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส ัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหน้าทวัร์แล้ว
จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวีซ่าส าหรบัพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างด้าว 3) 
ใบส าคญัถ่ินที่อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แล้วทางบริษทัฯจะ
เป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรบัหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทาง
ต้องท าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
-  ค่าอาหารที่ลูกค้ารบัประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถ
รบัประทานอาหารที่ทางทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาด้วย  
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ้นไป ยึดมดัจ า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยึดเงินค่าทวัร์ท ัง้หมด 
 (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ ยวบินพิเศษ

เช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ท ัง้หมด 

เมษายน : 11-14  19,900.-/คน 

เมษายน : 12-15 , 13-16  21,900.-/คน 
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 หมำยเหต ุ
-  จ านวนผู้เดินทาง ข ัน้ต ่า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป 
-  ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
-   เที่ยวบิน ราคา อาหาร และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส าคญั 
- สงวนสิทธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินท ัง้ไปและกลบัโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  
-   หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รบัเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง
เพ่ือท่องเที่ยว เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทัจะไม่
รบัผิดชอบใดๆท ัง้สิ้น) 
-   ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท ัง้สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง 
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานท ัง้  จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษทัฯ  
-   ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ
, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดินทางแล้ว 
 
-   ทางบริษทัฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ท ัง้สิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่
เกิดจาก ความประมาทของตวันักท่องเที่ยวเอง 
-   ตัว๋เครื่องบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรือคืนเงิน  
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรบัเงินค่าเข้ารา้นช็อปร้านละ 3,000 บาท 
- ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมที่
เข้าพกั ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
- ขอสงวนสิทธิก์ารตดัห้องพกัส าหรบัผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
- ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตวัจากทวัร์หรอืการทอ่งเที่ยวกบัคณะ ทางแลนด์ปรบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
- ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรบัลูกค้ำท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนัน้  
-   เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท ัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วท ัง้หมด 

 
 

 
 
  

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผ ู้แอบแฝงมา

เป็นนกัท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม BUSAN PLUS 

+ ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก

ลูกค้าเป็นนกัท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีค้ืนเต็ม

จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคน

เข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หมายเหต ุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ 

ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง 

ค่าเดินทางจากทวัร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก  


