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ก ำหนดกำรเดินทำง 01 มีนำคม – 28 พฤษภำคม 2561 

โปรแกรมเดินทาง 

นั่งกระเช้าลอยฟ้า  - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า  - ตลาดปลาจุนกงั  - สวนสาธารณะ นายพล อซุีนชิน 

วดัแฮดง ยงกงุซา  - ศูนย์น า้มนัสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  - เอเปค เฮ้าส์  -  

จุดชมววิ หมู่เกาะออยุคโด  -ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร  -  

ร้านละลายเงนิวอน  -  ศูนย์โสม  - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  - ดวิตีฟ้รี 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู  
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19.30 – 21.30  น  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์

สายการบนิ  EASTAR JET // JEJU AIR  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… โดยมี

เจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

23.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เที่ยวบนิที ่ZE922   

*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเทา่กนั    *สายการบนิ LOW COST ไมเ่สรฟิอาหารบนเครื่อง น ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั /ทา่น/1ชิน้ 

 

 

06.35 – 08.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาติกมิแฮ  เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้(กรณุาปรบัเวลาของท่านให้

เรว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลใีต้) ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร           

               ขอตอ้นรบัทุกท่านสูเ่มอืงปซูาน    

เช้ำ จากนัน้พาท่านชม ทวิทศัน์ชายฝัง่ทะเลใตท้ีส่วยงามของประเทศเกาหลใีตแ้บบพาโนรามา 360 องศา กบักระเชา้ลอย

ฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car พาท่านขึน้ไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทศันียภาพทีน่่าตื่นตาของ

ชายฝัง่ทะเลและเกาะแก่งมากมายทีส่วยงามของ

เมอืงปซูาน กระเชา้แต่ละคนัมชีื่อเรยีกต่างกนัไปและ

สามารถจผุูโ้ดยสารไดป้ระมาณแปดท่าน ระยะทาง 

1,975 เมตร ยาวทีส่ดุในเกาหลใีต ้ใชเ้วลาจากลาน

ชมววิถงึยอดเขาเพยีง 9 นาทเีท่านัน้ เมื่อขึน้ไปถงึ

ยอดเขา ท่านจะดื่มด ่ากบัทศันียภาพของเมอืง 

Tongyeong  ทางทศิเหนือเป็นเนินเขาทีม่ป่ีาไมอุ้ดม

สมบูรณ์ ทศิใตจ้ะพบกบัความงามของเกาะแก่ง

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่

เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดที่

ท าจากสตัวไ์มว่่าเนื้อหม ูเนื้อววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง   สนำมบินนำนำชำติกิมแฮ – นัง่กระเช้ำลอยฟ้ำ  - เรือรบหุ้มเกรำะ หรือ เรือเต่ำ  - ตลำดปลำจนุกงั  - 

สวนสำธำรณะ นำยพล อีซนุชิน 
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ต่างๆ ทีก่ระจายอยูต่ามชายฝัง่ หากท่านมองไปยงัเสน้ขอบฟ้าทางทศิตะวนัออกเฉียงใต ้คณุอาจจะเหน็เกาะ 

Tsushima ของญี่ปุ่ นทีอ่ยูห่่างออกไปประมาณ 80 กโิลเมตร ที่แหง่น้ีในแต่ละปีมนีกัท่องเทีย่วมาเยอืนมากกวา่หน่ึง

ลา้นคน (หมำยเหต ุนัง่กระเช้ำลอยฟ้ำ หรือ Cable Car ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศในแต่ละวนั)  

 

กลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู แมมลุทงั หรอื ซุปปลาทีม่รีสชาตจิดัจา้น ซึง่เป็นอาหารดัง้เดมิยอดนิยมของเกาหล ีและในหมู่

นกัท่องเทีย่วดว้ย น าปลาทะเลลงในหมอ้ทีม่นี ้าซุปรสจดั พรอ้มเครื่องต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทยีม ผกัตามฤด ูหวัหอม 

เตา้หู ้เป็นตน้ รบัประทานกบั กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ อรอ่ยอยา่งลงตวั 

 จากนัน้พาท่านแวะชม เรือเต่ำ หรือโคบุค๊ซอน นายพลอซีุนซนิคดิสรา้งอาวุธชนิดพเิศษขึน้มารบัมอืกบัขา้ศกึ ส าหรบั

เรอืเต่าน้ี มรีปูรา่งแบนคอ่นขา้งเทอะทะ ขบัเคลื่อนดว้ยก าลงัฝีพาย ทุก

ดา้นของล าเรอืปิดไวอ้ยา่งมดิชดิ โผล่กแ็ต่ปลายกระบอกปืนใหญ่เท่านัน้ 

ขณะทีด่าดฟ้านัน้ถูกคลุมดว้ยแผ่นเหลก็และยงัเตม็ไปดว้ยหนามแหลม 

เพื่อป้องกนัมใิหข้า้ศกึสง่ทหารขึน้มาบนเรอื กลยทุธข์องเรอืเต่านอกจาก

จะโจมตดีว้ยปืนใหญ่แลว้ ยงัใช้การพุง่เขา้ชนเพื่อท าลายเรอืรบฝ่ายขา้ศกึ

อกีดว้ย โดยมกีารรบครัง้หน่ึงทีเ่รอืเต่าสามารถท าลายเรอืรบญี่ปุ่ นไดถ้งึ

หา้สบิล าในวนัเดยีว และดว้ยเรอืเต่าน้ีเอง ทีท่ าใหฝ่้ายเกาหลสีามารถ

ท าลายกองเรอืฝ่ายญี่ปุ่ นไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าใหเ้สน้ทางการล าเลยีง

ของญี่ปุ่ นตอ้งประสบปัญหาจนไมอ่าจสนบัสนุนกองทหารทีท่ าการรบอยูใ่นคาบสมทุรได ้การรบไดด้ าเนินยดืเยือ้เป็น

เวลาหลายปี จนกระทัง่ถงึ ปี ค.ศ. 1598 กองทพัญี่ปุ่ นกพ็า่ยแพแ้ละล่าถอยออกไปจากคาบสมทุรเกาหลจีนหมดสิน้ 

จากนัน้น าท่านแวะชม ตลำดปลำจนุกงั Jungang Premium Fish Market 

ใกลก้บัท่าเรอืทีน่ี่ถอืวา่เป็นสญัลกัษณ์ของเมอืงปซูาน เพราะเมอืงปซูานเป็น

เมอืงทีเ่น้นท าอาชพีประมง ทีน่ี่จงึเป็นตลาดขายปลาและอาหารทะเลทีไ่ดร้บั

ความนิยมของชาวเกาหลใีต ้ภายในจะมสีตัวน์ ้าแปลกๆจ านวนมาก และยงัมี

ราคาถูกกวา่ทอ้งตลาดทัว่ไปดว้ย โดยปลาหรอืสตัวท์ะเลกจ็ะมากนัแบบสดๆ 

มรีา้นคา้ทัง้ในตวัอาคารและภายนอกอาคารมากมาย นอกจากอาหารทะเลยงั

มสีนิคา้อื่นๆใหท้่านไดเ้ลอืกชมเลอืกซือ้หลากหลายอยา่ง อย่างเพลดิเพลนิ 
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จากนัน้พาท่าน สมัผสัดนิแดนแหง่ธรรมชาต ิYi Sun-sin Park ทีส่งบใหค้วามรูส้กึกลบัสู่ธรรมชาตติ่างจากความสบัสน

วุน่วายในเมอืงโอบลอ้มดว้ยตน้ไมน้้อยใหญ่ทีร่ม่

รื่น นอกจากจะเดนิเล่นรบัลมเยน็ๆ ทีพ่ดัพามา

ตลอดทัง้วนัแลว้ หากมองออกไปกจ็ะเหน็ววิ

ทะเลสวยงามเหมาะส าหรบัการถ่ายรปูกบัไว้

เป็นทีร่ะลกึ นอกจากท่านสามารถเหน็

อนุสาวรยีน์ายพล Yi Sun-sin   ซึง่เป็นบุคคล

ส าคญัทีไ่ดร้บัการยกยอ่งจากชาวเกาหล ีใน

ฐานะวรีบุรุษผูย้ิง่ใหญ่ทีสุ่ดตลอดกาล ชาว

เกาหลมีองเขาในฐานะ ชายผูก้ลา้หาญ อดทน 

แขง็แกรง่ มคีวามเสยีสละ และจงรกัภกัดตี่อประเทศชาต ิ

เยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิ้นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก 

แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้

เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอย่างแน่นอน  

ทีพ่กั The Mark Haeundae  OR SMLระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนัน้พาท่านนมสัการพระที ่วดัแฮดง ยงกงุซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัทีส่รา้งบน

โขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกต่างไปจากวดัสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีที่มกัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขา วดัแห่งน้ีถูกสรา้งขึน้

โดยพระอาจารย ์Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรชัสมยั

ของกษตัรยิ ์Uwang แหง่ราชวงศ ์Goryeo จากนัน้

ในปี 1970 ไดม้กีารบูรณะดว้ยความพถิพีถินัเพื่อให้

คงไวซ้ึง่เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จาก

ประตูซุม้มงักรสทีองอรา่ม ลอดผา่นอุโมงคข์นาดเลก็ 

ไปสูท่างเดนิบนัไดหนิ 108 ขัน้ เป็นจดุชมววิความ

งดงามของทะเล บรเิวณวดัประดษิฐานพระพทุธรปู

ศกัดิส์ทิธิอ์งคส์ดี า ตัง้ตระหงา่นอยู่บนโขดหนิ 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง  วดัแฮดง ยงกงุซำ  - ศนูยน์ ้ำมนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์ - เอเปค เฮ้ำส ์ - จดุชมวิว หมู่

เกำะออยคุโด  - ปซูำนทำวเวอร ์ - ดำวทำวน์ 
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ทางเดนิเป็นสะพานทีท่อดยาวเขา้สูบ่รเิวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหนิ 

โดยบรเิวณดา้นหน้าของวหิารหลกั มเีจดยีส์งู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความ

เศรา้ และความสขุ นอกจากน้ี ภายในวดัประดษิฐาน เจา้แมก่วนอมิ, พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอรา่ม, ศาลาราย วดั

แหง่น้ีเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์ูบ่า้นคู่เมอืงของคนปซูาน และเหล่าพทุธศาสนิกชนเกาหลี 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้ำนน ้ำมนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมายจาก

มหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคณุช่วยลดไขมนัและน ้าตาลใน

กระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิใน

รา่งกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลี

รว่มออกแบบมากมาย เช่น ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครื่องส าอางค ์หลากหลายแบ

รนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมี

ครมีทีโ่ดง่ดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera 

Gel , ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

 

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานทีจ่ดัการประชุม APEC  เมื่อปี 2005 ค าวา่ (Nuri) ในภาษา

เกาหลแีปลวา่ "โลก" สว่นค าวา่ (Maru) แปลวา่ "การประชุมสดุยอด" และ APEC 

House กห็มายถงึ "บา้นทีส่ดุยอดผูน้ าของโลกมารวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" ทีน่ี่

ตัง้อยูบ่นเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มภีูมทิศัน์ทีส่วยงามตามธรรมชาต ิราย

ลอ้มดว้ยดอกไมแ้ละตน้สน เป็นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรม

สมยัใหม ่และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีที่คงความงดงามของธรรมชาต ิ

และความทนัสมยัทีผ่สมผสานกนัอยา่งกลมกลนื ถูกจดัเป็นหอ้งประชุมทีม่ชีื่อเสยีง

ระดบันานาชาต ิ(หมายเหตุ :สถานทีท่่องเทีย่วบางแหง่ขึน้อยูก่บัวนัหยดุประจ า) 

กลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคาลบี้ อาหารยอดนิยมอกีชนิดหน่ึง ของคนเกาหล ีน าไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัร่วมกบัซอส

บารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะแบน วธิกีารทานโดยหอ่กบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื่อทานไประยะหน่ึงจะ

น าขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบีเ้พื่อใหเ้กดิอาหารชนิดใหม ่คอื ทคัคาลบีโ้ปคมี

หรอืขา้วผดัทคัคาลบีท้ีท่ ัง้หอม อรอ่ย เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง 

จากนัน้น าท่านชมววิ Oryukdo Sunrise Park หรือ จดุชมวิว หมู่เกำะออยคุโด เรยีงตวักนั

ออกจากฝัง่ไปทางตอนใตข้องเมอืงปซูาน สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจากแผ่นดนิ บางครัง้จะเหน็
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วา่ม ี5 เกาะ บางครัง้จะเหน็ 6 เกาะ ขึน้อยูก่บัน ้าขึน้น ้าลง ท าใหไ้ดช้ื่อวา่ ออยคุโด ทีแ่ปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะทีเ่ป็น

หนิทัง้หมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุทีม่คีนอยูอ่าศยั และมปีระภาคารตัง้อยู ่ประกอบ

ไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ทีม่ปีระภาคารอยู ่นอกจากน้ีมทีางเดนิ

ลอยฟ้า ออยคุโด สรา้งจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มพีืน้ทีท่ าด้วยกระจกหนา 50 mm 

เคลอืบดว้ยสารกนักระสุนเพื่อเพิม่ความปลอดภยัแขง็แรง อยูต่รงแนวทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหวา่งทะเลตะวนัออกและทะเล

ใตข้องเกาหล ีสามารถชมพระอาทติยข์ึน้ได ้ทีน่ี่เป็นอกีหน่ึงจุดชมววิทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงปซูาน (ชมทางเดนิลอยฟ้า 

ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) หมู่เกาะออยคุโดไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสถานทีส่ าคญัของชาตเิพราะเรอืส่วนใหญ่ทีจ่ะมา

ตดิต่อกบัเมอืงปซูาน มกัจะตอ้งผา่นมาทางหมูเ่กาะออยคุโด 

จากนัน้พาท่านชมววิเมอืง ณ ปซูำนทำวเวอร ์(Busan Tower) ตัง้อยูใ่น สวนยองดซูาน (Yongdusan Park) เป็น

อุทยานแหง่ชาต ิตัง้อยูบ่นเนินเขาใจกลางเมอืง เป็นสถานทีพ่กัผอ่นหยอ่นใจ 

หอคอยน้ีสงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้

แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของ

เกาหล ีเช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอกีมากมาย คนทีม่า

เทีย่วทีน่ี่ส่วนมากจะเป็นคู่รกั ทัง้ชาวเกาหลแีละนักท่องเทีย่วต่างชาต ิคูร่กัส่วนมาก

จะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรงทีร่าวระเบยีงรอบฐานของหอคอย  เพราะมคีวามเชื่อว่า

คูร่กัทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไมร่วมค่ากุญแจ,ไม่

รวมคา่ขึน้ลฟิต)์ ส่วนดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจดุส าหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืง

ปซูานแบบพาโนรามา 360 องศา 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดำวทำวน์ปซูำน  แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั 

อาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางคเ์ครื่องประดบั NEW BALANCE , 

NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงที่เรา้ใจทีส่ดุของคณุ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเป็นการ

น าเน้ือหมมูาหมกักบัเครื่องปรงุจนเน้ือนุ่ม แล้วจงึน าไปยา่งบนแผน่โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ตอนยา่งเน้ือนัน้จะยา่งเป็น

ชิน้โตพอสมควร พอใกลสุ้กแล้วกต็้องใชก้รรไกรตดัเป็นชิน้พอดคี า ทานกบัเครื่องเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม 

ทีพ่กั The Mark Haeundae  OR SML ระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเท่า 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง ร้ำนสมนุไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน  - ศนูยโ์สม  - หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน  - ดิวต้ีฟรี –                   

สนำมบินนำนำนชำติสวุรรณภมิู 
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  จากนัน้น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหมล่่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว 

เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีส

เปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะ

ช่วยในการล้างสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วย

ใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดตี่อสขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมขีนม  

พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ 

มามา่ วุน้เสน้ รวมไปถงึของใช้ในครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใสข่้าว กระทะ ลูกบอล

ซกัผา้  เครื่องส าอางชัน้น า Etude , Skinfood  และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านได้

เลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแหง่น้ีรฐับาล

รบัรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีณุภาพดทีีสุ่ด  

ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัตน้โสมและการปลูกโสม พรอ้มอธบิาย

คณุสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ

และราคาถูก กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื 

 

 

 

 

กลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้น

หมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืดก่อนจะเริม่รบัประทาน ก ็จะทานพรอ้ม

กบัขา้วสวย เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกั

ต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรส

จดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

 จากนัน้พาท่านสู ่หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน 

(Gamchoen Culture Village) หรอืเรยีกวา่ “Korea’s Santorini 

(ซานโตรน่ีิเกาหล)ีโดยชื่อเรยีกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของ
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หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หมูบ่า้นทีต่ ัง้อยูบ่นเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมูบ่า้นน้ีเคยเป็นทีอ่ยู่

อาศยัของของผูล้ีภ้ยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รฐับาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการท่องเที่ยวมกีารพฒันาปรบัปรงุ

ทศันียภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลีย่นหมูบ่า้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเดน่ดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพง

และตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารกั บา้นเรอืนหลายหลงัเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจดุกเ็ป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้

พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่าถ่ายท าทีน่ี่ จงึท าให้

หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอนแหง่น้ีเป็นทีรู่จ้กัมนีักท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี  มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500 ชนิด 

ทัง้ น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์กระเป๋า แวน่ตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และ

เครื่องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ัน้น า อาทเิช่น  MCM , PRADA , 

SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอกีมากมายที่

คณุจะอดใจไม่ได ้

17.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE921 พรอ้มความประทบัใจ 

*สายการบนิมกีารเปลีย่นแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั  
*สายการบนิ LOW COST ไมเ่สรฟิอาหารบนเครื่องน ้าหนักกระเป๋า 15 กโิลกรมั 
21.30 – 00.05 น.  เดนิทางถงึท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ และขอใหท้่านถงึบา้นอยา่ง

ปลอดภยั 

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

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่

อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั***  

ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เชน่ กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจร

ตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบ

ใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่า

เสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจา่ยไปแลว้ 
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***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม BUSAN PLUS+ ทางแลนด์

เกาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ 

เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                    

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่มช่ าระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด 
รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
 

 

อตัรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤษภาคม : 20-23,21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31 11,300.-/คน 

4,900.- 

พฤษภาคม : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28 11,600.-/คน 

พฤษภาคม : 5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21 11,900.-/คน 

พฤษภาคม : 2-5,3-6,4-7,10-13,11-14 12,300.-/คน 

มนีาคม : 4-7,5-8 
เมษายน : 21-24,22-25,23-26,24-27 
พฤษภาคม : 1-4 

12,600.-/คน 

มนีาคม : 3-6,6-9 
เมษายน : 17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30-3 พ.ค. 

12,900.-/คน 

มนีาคม : 1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22 
เมษายน : 16-19,26-29, 

13,300.-/คน 

มนีาคม : 10-13,14-17,17-20,20-23,25-28 
เมษายน : 27-30,29-2 พ.ค. 

13,600.-/คน 

มนีาคม : 8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27 
เมษายน : 15-18 

13,900.-/คน 

มนีาคม : 22-25,23-26 
เมษายน : 28-1 พ.ค. 

14,300.-/คน 

เมษายน : 11-14,14-17 17,300.-/คน 

เมษายน : 12-15,13-16 21,300.-/คน 
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รำคำน้ีรวม 
-   คา่ตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี  
-   คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
รำคำน้ีไม่รวม 
-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึ

คา่อาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้
จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 

-   คา่ภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คา่วซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) 
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีม
เอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่อง
แจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  คา่อาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไมส่ามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รูปสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
 (ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี่ยนชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
หมำยเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างประเทศ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
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 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
 
 
 
 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยดุ
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ที่ยวบางรายการ
, ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดนิทางแล้ว 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงัน้ี วนั
จนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ 
ถอืวา่เป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคเุทศก ์พนกังาน  ไม่มทอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อน
ท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บิน การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง
กรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของทางบรษิทั ทาง
บรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที่
เขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถ้าลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
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-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทัง้หมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษทัฯ ทำงบริษทัฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่ำงๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 
 

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทวัร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนท าการจอง 


