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ก ำหนดกำรเดินทำง 01 ธันวำคม 2560 – 28 กุมภำพนัธ์ 2561 

โปรโมช่ันลด 3,000 จำกรำคำโปรแกรม  

 

 

19.30-21.30  น  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสาร

ขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ  EASTAR JET  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 

…… โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสาร 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  
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22.50 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE922   

  *สงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงสายการบิน เท่ียวบินโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครื่อง น ้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรมั /

ท่าน/1ช้ิน 

 

 

 

 

06.30-09.00 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิมิแฮ  เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้(กรณุา

ปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลใีต)้ ผ่านพธิี

การตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร  

               ขอตอ้นรบัทุกท่านสู่เมอืงปซูาน    

เช้า  จากนัน้พาท่านชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky Walkway  อยูใ่นบรเิวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มป่ีาสนอยูบ่รเิวณปลายสุดของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม ่ซึง่ถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์ของหาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยืน่ออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเราเดนิอยูบ่นทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร 

ในส่วนพืน้ของสะพานสามารถมองเหน็น ้าทะเลผ่านกระจก

นิรภยั สกายวอรค์จะมลีานหนิใหญ่ๆ ใหถ่้ายรปูบรรยากาศ

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์และมปีรมิาณไม่

เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไมเ่กนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ปรง่ใสและสามารถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดทีท่ าจากสตัวไ์มว่่าเนื้อหม ูเนื้อววั ผกั 

ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง สนามบินนานาชาติกิมแฮ – สะพานเดินทะเล  - นัง่กระเช้าลอยฟ้า  - หมู่บ้าน

วฒันธรรมคมัชอน  -     จดุชมวิว หมู่เกาะออยคุโด  - วดัแฮดง ยงกงุซา  - ลอ็ตเต้ 

เอาทเ์ลท 
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และสองขา้งทางมองเหน็ววิทวิทศัน์สวยงาม  นอกจากนี้ยงัเป็นที่ถ่ายท ารายการ เช่น We Got 

Married ท าใหเ้ป็นทีน่ิยมอย่างมากส าหรบัคนเกาหล ี

  จากนัน้พาท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise  ซึง่จะพาทุกท่านไดส้มัผสักบั

ทวิทศัน์ชายฝัง่ทะเลใตท้ีส่วยงามของประเทศเกาหลใีต้แบบ 360 องศากบักระเชา้ลอยฟ้า 

Busan Air Cruise  นบัว่าเป็นแลนดม์ารค์ใหมล่่าสุดในเมอืงปซูาน เปิดบรกิารเมือ่วนัที ่21 

มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ทีบ่รเิวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มรีะยะทาง

ยาวถงึ 1.62 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลาขา้มฝัง่ตะวนัออกมายงัฝัง่ตะวนัตก จาก Songnim Park มา 

Amnam Park ไดภ้ายใน 8 นาทเีท่านัน้ และมคีวามสงูจากพืน้ถงึ 86 เมตร ท าใหม้องเหน็ววิของ

หาดซองโดไปถงึเกาะยองโดไดอ้ยา่งสวยงาม (หมายเหต ุนัง่กระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car 

ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 

  จากนัน้พาท่านสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (Gamchoen Culture Village) หรอื

เรยีกว่า Korea’s Santorini (ซานโตรนิี่เกาหล)ีโดยชื่อเรยีกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของ

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หมูบ่า้นทีต่ ัง้อยู่บนเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตี

หมูบ่า้นนี้เคยเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของของผูล้ ีภ้ยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รฐับาลเกาหล ีได้

ส่งเสรมิการท่องเทีย่วมกีารพฒันาปรบัปรงุทศันียภาพ ใหน่้าอยู่มากยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลีย่น

หมูบ่า้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหด้สูดใส 

น่ารกั บา้นเรอืนหลายหลงัเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจดุก็เป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้

พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซรีีย่เ์รือ่ง Running Man ทีม่า

ถ่ายท าทีน่ี่ จงึท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัมนีกัท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละ

ต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 
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กลางวนั อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ 

ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดย

สามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครือ่งเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุ้นเสน้ปรงุรสสาหร่าย 

กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชมววิ Oryukdo Island หรอื หมูเ่กาะออยคุโดเรยีงตวักนัออกจากฝัง่ไป

ทางตอนใตข้องเมอืงปซูาน สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจากแผ่นดนิ บางครัง้จะเหน็ว่าม ี5 เกาะ 

บางครัง้จะเหน็ 6 เกาะ ขึน้อยูก่บัน ้าขึน้น ้าลง ท าใหไ้ดช้ื่อว่า ออยคุโด ทีแ่ปลว่า 5 6 เกาะ เป็น

เกาะทีเ่ป็นหนิทัง้หมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีม่คีนอยูอ่าศยั 

และมปีระภาคารตัง้อยู ่ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ 

Deungdaedo ทีม่ปีระภาคารอยู ่นอกจากนี้มทีางเดนิลอยฟ้า ออยคุโด สรา้งจากหน้าผายื่น
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ออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มพีืน้ทีท่ าดว้ยกระจกหนา 50 mm เคลอืบดว้ยสารกนั

กระสุนเพื่อเพิม่ความปลอดภยัเขง็แรง อยูต่รงแนวทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างทะเลตะวนัออกและ

ทะเลใตข้องเกาหล ีสามารถชมพระอาทติยข์ึน้ได ้ที่นี่เป็นอกีหนึ่งจุดชมววิทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงปู

ซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ)   

จากนัน้พาท่านนมสัการพระที ่วดัแฮดง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) 

เป็นวดัทีส่รา้งบนโขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหล ีทีม่กัจะ

สรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้โดยพระอาจารย ์Naong เมือ่ปี 1376 ในช่วงรชัสมยั

ของกษตัรยิ ์Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ไดม้กีารบูรณะดว้ยความพถิพีถินั

เพื่อใหค้งไวซ้ึง่เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุม้มงักรสทีองอรา่ม ลอดผ่าน

อุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดนิบนัไดหนิ 108 ขัน้ เป็นจุดชมววิความงดงามของทะเล บรเิวณวดั

ประดษิฐานพระพุทธรปูศกัดิส์ทิธิอ์งคส์ดี า ตัง้ตระหงา่นอยูบ่นโขดหนิ ทางเดนิเป็นสะพานทีท่อด

ยาวเขา้สู่บรเิวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหนิ โดย

บรเิวณดา้นหน้าของวหิารหลกั มเีจดยีส์งู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, 

ความโกรธ, ความเศรา้ และความสุข นอกจากนี้ ภายในวดัประดษิฐาน    เจา้แมก่วนอมิ, 

พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอรา่ม, ศาลาราย วดัแห่งน้ีเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของคนปู

ซาน เป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพุทธศาสนิกชนเกาหล ี

จากนัน้พาท่านชอ็ปป้ิง "ลอ็ตเต้ เอาทเ์ลท"

(Lotte Outlet) นบัว่าเป็น outlet mall ทีม่พีืน้ทีข่นาดใหญ่

ของเกาหลแีห่งหนึ่ง ซึง่เป็นศูนยร์วมของสนิคา้หลากหลาย

แบรนดท์ีส่่งตรงจากโรงงานผูผ้ลติแลว้น ามาขายในราคา

พเิศษ สนิคา้แบรนเนมดล์ดราคากนัมากกว่าหา้สบิ

เปอรเ์ซน็ต ์ใหท้่านไดเ้ลอืกชม เลอืกซือ้อยา่งมากมาย และทีน่ี่รบับตัรเครดติท่านสามารถจบัจา่ย

ไดอ้ยา่งสบายใจ  ตัง้แต่แบรนดเ์นมหร ูPaul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade 

ไปจนถงึแบรนดข์ายปลกียอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นตน้ 
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เยน็ อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู แฮมลุทงั หรอื ซุปอาหารทะเลทีม่รีสชาตจิดัจา้น ซึง่เป็นอาหาร

ดัง้เดมิยอดนิยมของเกาหล ีและในหมู่นกัท่องเทีย่วดว้ย น าอาหารจ าพวกอาหารทะเลลงในหมอ้

ทีม่นี ้าซุปรสจดั เช่น ป ู ปลาหมกึ หอย กุง้ พรอ้มเครือ่งต่าง ๆ เช่น ตน้กระเทียม ผกัตามฤด ูหวั

หอม เตา้หู ้เป็นตน้ รบัประทานกบั กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ อรอ่ยอยา่งลงตวั  

ทีพ่กั The Mark Haeundae  OR SMLระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC 

House เคยเป็นสถานทีจ่ดัการประชุม APEC  

เมือ่ปี 2005 ค าว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลแีปลว่า 

"โลก" ส่วนค าว่า (Maru) แปลว่า "การประชุมสุด

ยอด" และ APEC House กห็มายถงึ "บา้นทีสุ่ด

ยอดผูน้ าของโลกมารวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" 

ทีน่ี่ตัง้อยูบ่นเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มี

ภมูทิศัน์ทีส่วยงามตามธรรมชาต ิรายลอ้มดว้ยดอกไมแ้ละตน้สน เป็นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสาน

ระหว่างสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีทีค่งความงดงามของ

ธรรมชาต ิและความทนัสมยัทีผ่สมผสานกนัอย่างกลมกลนื ถูกจดัเป็นหอ้งประชุมทีม่ชีื่อเสยีง

ระดบันานาชาต ิ 

ระเบยีงของอาคารเป็นจดุชมววิชมความงดงามของสะพานกวางฮนัเดกโย “Gwangandaeyeo 

Bridge” เปรยีบเสมอืน “สะพานโกลเดน้ทเ์กท” นบัเป็นสะพานทีส่รา้งขา้มทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของ

เกาหล ีมคีวามยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรปูเกบ็ความประทบัใจได ้ณ จดุนี้ (หมายเหตุ :สถานที่

ท่องเทีย่วบางแห่งขึน้อยูก่บัวนัหยดุประจ า) 

วนัท่ีสามของการเดินทาง เอเปค เฮ้าส ์ - ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ - ลานสกี (ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ)          

- ปซูานทาวเวอร ์ - ดาวทาวน์ 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง 

มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมายจาก

มหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนั

และน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั 

และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่

ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam 

Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ  ศลัยกรรมเกาหลรีว่ม

ออกแบบมากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครื่องส าอางค ์

หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมี

โบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc  

กลางวนั อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู  "โอรจีมูลุลอ็ค" จะมสี่วนผสมของเนื่อเป็ด ซอสถัว่

เหลอืง กระเทยีมสบั น ้ามนังา หวัหอม เหด็ ตน้หอม และเครือ่งเทศ ปรงุรสไดอ้ยา่งกลมกล่อม มี

รสเผด็กลางๆ เสรฟิพรอ้มผกัและเครือ่งเคยีงต่างๆ  หากไดร้บัประทานแลว้ท่านจะตดิใจอยา่ง

แน่นอน 
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หลงัจากนัน้พาท่านอสิระและสนุกเพลดิเพลนิกบัการเล่นสกีท่ี Eden Valley Resort 

(ไมร่วมค่าอุปกรณ์ทุกชนิด) สกรีสีอรท์แห่งเดยีวทางภาคตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาหล ีทีไ่ดร้บั

การออกแบบในแนววทิยาศาสตร ์ถอืเป็นสกรีสีอรท์ระดบัเวลิดิค์ลาสแห่งหน่ึงของโลก สกรีสีอรท์

แห่งนี้ ม ี7 สโลป มสีกกีระเชา้ลฟิทท์ีส่ามารถขนส่ง นกัเล่นสกไีดถ้งึ 11,000 นกัสก ีต่อชัว่โมง มี

ความหลากหลายของเนินเขาทีส่ามารถตอบสนองความทา้ทา้ยของการเล่นสก ีและ สโนวบ์อรด์

นานาชาต ิและมสีิง่อ านวยความสะดวก ดา้นการกฬีา กอลฟ์ และการพกัผ่อนในรปูแบบ

รา้นอาหาร คอฟฟ่ีชอ้ป ไวค้อยบรกิาร (หมายเหตุ ปรมิาณของหมิะและการเปิดใหบ้รกิารของ

ลานสก ีขึน้อยูก่บัความเอือ้อ านวยของอากาศ หากไม่มหีมิะเพยีงพอลานสกอีาจจะไมเ่ปิด

ใหบ้รกิาร) 

   จากนัน้พาท่านชมววิเมอืง ณ ปซูานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยูใ่น สวน

ยองดซูาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาต ิตัง้อยูบ่นเนินเขาใจกลางเมอืง เป็นสถานที่

พกัผ่อนหยอ่นใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบั

ชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเช่น  

พวงกุญแจ, เครือ่งปัน้ดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่ส่วนมากจะเป็นคู่รกั 

ทัง้ชาวเกาหลแีละนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิคู่รกัส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรงทีร่าวระเบยีง

รอบฐานของหอคอย  เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป 

(ราคาไม่รวมค่ากญุแจ, ราคาไม่รวมค่าขึ้นลิฟต)์ ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจดุส าหรบั

ชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 
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  จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์ปซูาน  แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั อาทิ

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางเครือ่งประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ 

 

 

 

 

 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงย่างทีม่ ี

ชื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเนื้อหมมูาหมกักบัเครือ่งปรงุจนเนื้อนุ่ม แลว้จงึน าไปยา่งบนแผ่น

โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะย่างเป็นชิน้โตพอสมควร พอใกล้สุกแลว้กต็อ้งใช้

กรรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครือ่งเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

ทีพ่กั The Mark Haeundae  OR SML ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ โบสถ ์Jukseong 

เป็นโบสถห์รอืครสิตจกัร ทีส่วยทีสุ่ดในเมอืงปซูานแห่งหนึ่ง 

โบสถแ์ห่งน้ีอยูต่ดิรมิทะเล เป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิท์ ีช่าวเมอืง

ปซูานนกัท่องเทีย่วนิยมเดนิทางมาท่องเทีย่ว โบสถแ์ห่งนี้

ไดร้บัการประดบัประดาตกแต่งทัง้ภายในและภายนอกดว้ย

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง โบสถ ์Jukseong  - ร้านสมนุไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี –                                   

สนามบินนานานชาติสวุรรณภมิู 
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ศลิปะผสมผสานอยา่งสวยงาม มคีุณค่าทัง้ทางดา้นศลิปะ ดา้นความสวยงาม และดา้นจติใจ ววิ

ทวิทศัน์โดยรอบตวัโบสถง์ดงามตามธรรมชาตมิโีขดหนิลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเล

เป็นสถานทีท่ีไ่มค่วรพลาดเมือ่เดนิทางมาเมอืงปซูาน 

  จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพรา่งกายของท่าน

เอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มี

ขนม  พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็ค

โกแลตสม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มามา่ วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้น

ครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ ลกูบอลซกัผา้  

เครือ่งส าอางชัน้น า Etude , Skinfood  และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย 

พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจกุล่องตามเงือ่นไขของรา้น 

กลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็

ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น 

แลว้ตม้จนเดอืด จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย เมนูชาบูชาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไมไ่ด้

ในโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลาย

ท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อยกส็ามารถเตรยีมน ้าจิม้ไปดว้ยเพื่อเพิม่รสชาตไิด ้

 จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติ

จากโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด  ภายในจะมี

เจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัตน้โสมและการปลกูโสม พรอ้มอธบิาย

คุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่ ี

คุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก กลบัไปบ ารงุร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื  

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีดิวต้ีฟรี ( Duty Free Shop) 

ทีน่ี่มสีนิคา้ปลอดภาษชีัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500  ชนิด  
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น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั หลากหลาย     แบรนดด์งั อาทิ

เช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

ไดเ้วลาอนัสมควรน าท่านสู่สนามบนิกมิแฮเพื่อเตรยีมตวัเดนิทางกลบักรงุเทพฯ   

17.30 – 20.00 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE921 พรอ้ม

ความประทบัใจ 

21.30 – 00.05 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ และขอใหท้่านถงึบา้น

อยา่งปลอดภยั 

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

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่

กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการ

ล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตาม

สถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการ

ท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่า

เสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น 

หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 
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อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่

เสริมเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ธันวาคม : 5-8 , 11-14 , 12-15  12,900.-/คน 

4,900.- 

ธันวาคม : 4-7 , 6-9 , 10-13 13,200.-/คน 

ธันวาคม : 13-16  13,500.-/คน 

ธันวาคม : 3-6  
มกราคม 61 : 7-10 ,8-11, 9-12 , 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 
,22-25 ,  23-26 ,         28-31 ,29 -1 ก.พ. , 30-2ก.พ. 
กุมภาพันธ์ 61 : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 
19-22 , 20-23 ,            25-28 , 26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค. 

13,900.-/คน 

ธันวาคม : 2-5  
มกราคม 61 : 10-13 ,13-16 , 17-20 , 20-23, 24-27 ,27-30 ,31-3
ก.พ. 
กุมภาพันธ์ 61 : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-
27 , 28-3มี.ค. 

14,200.-/คน 

ธันวาคม : 1-4 , 7-10 , 9-12 , 14-17  
มกราคม 61: 11-14 ,12-15 ,18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29 
กุมภาพันธ์ 61 : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 
23-26 

14,500.-/คน 

ธันวาคม : 15-18 , 16-19 , 17-20 
มกราคม 61 : 6-9 

14,900.-/คน 

ธันวาคม : 18-21  
มกราคม 61: 3-6 ,4-7 ,5-8 

15,900.-/คน 

ธันวาคม : 19-22 
มกราคม 61: 2-5  

16,900.-/คน 

ธันวาคม : 20-23 17,500.-/คน 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณทีีไ่มช่ าระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอื
ตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณเีชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่่ากรณใีดๆ ใหถ้อืว่าท่าน
สละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
 

 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1
ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตาม
กรมธรรม)์ 
ราคาน้ีไม่รวม 

ธันวาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ,25-28 
มกราคม 61 : 1-4 

17,900.-/คน 

ธันวาคม : 8-11 , 26-29 18,500.-/คน 

ธันวาคม : 27-30 18,900.-/คน 

ธันวาคม : 28-31 ,31-3ม.ค. 19,900.-/คน 

ธันวาคม : 29-1 ม.ค. , 30-2 ม.ค. 22,900.-/คน 
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-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์น

หอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่
เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 

-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบ
ประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น (ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก 
(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู แลว้ทางบรษิทัฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซี่าใหท้่าน โดยจ่าย
ค่าบรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-
ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด 
หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวั
ส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
 (ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้น

ทุกกรณ)ี     
ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ 
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัร์

ทัง้หมด 
หมายเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบ
ล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ 
(นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
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 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้าม
ความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้ ี
จดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่
สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
 
 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอื
ออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศ
ซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ 
อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระ
ค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/
หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามา
เลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการ
ของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และ
วนัหยดุนตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่ทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามที่
เจา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ 
การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณเีกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ด้
แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนื
ค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
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-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที่
เขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
 
 

ส าคญัมาก ! 
 
 

 
   

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสาย

การบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย 

ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม BUSAN PLUS + ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้

ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียว

จริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืน

เตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนั

กรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่ง

ตวักลบัประเทศไทยลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทาง

ทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบ

กบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง 

ค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
 

 


