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ก าหนดการเดินทาง 01 มีนาคม – 28 พฤษภาคม 2561 

โปรแกรมเดินทาง 

น่ังกระเช้าลอยฟ้า  - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า  - ตลาดปลาจุนกงั  - สวนสาธารณะ นายพล อซุีนชิน 

วดัแฮดง ยงกุงซา  - ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  - เอเปค เฮ้าส์  -  

จุดชมววิ หมู่เกาะออยุคโด  -ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร  -  

ร้านละลายเงินวอน  -  ศูนย์โสม  - หมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน  - ดิวตีฟ้รี 

 

19.30 – 21.30  น  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ดยสารขา

ออก เคาน์เตอร์สายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR  หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกลป้ระตูทางเขา้

หมายเลข …… โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสาร 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 

ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น าถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสตัว์

ไม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้น าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
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23.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE922   

*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ากนั    *สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบน

เคร่ือง น ้าหนกักระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ช้ิน 

 

06.35 – 08.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรับ

เวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลีใต)้ ผา่นพิธีการ

ตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร           

               ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองปูซาน    

เช้า จากนั้นพาท่านชม ทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเลใตท่ี้สวยงามของประเทศเกาหลีใตแ้บบพาโนรามา 360 

องศา กบักระเชา้ลอยฟ้า Hallyeosudo 

Landscape Cable Car พาท่านข้ึนไปบน

ยอดเขา Mireuksan ชมทศันียภาพท่ีน่าต่ืนตา

ของชายฝ่ังทะเลและเกาะแก่งมากมายท่ี

สวยงามของเมืองปูซาน กระเชา้แต่ละคนัมี

ช่ือเรียกต่างกนัไปและสามารถจุผูโ้ดยสาร

ไดป้ระมาณแปดท่าน ระยะทาง 1,975 เมตร 

ยาวท่ีสุดในเกาหลีใต ้ใชเ้วลาจากลานชมวิวถึงยอดเขาเพียง 9 นาทีเท่านั้น เม่ือข้ึนไปถึงยอดเขา ท่าน

จะด่ืมด ่ากบัทศันียภาพของเมือง Tongyeong  ทางทิศเหนือเป็นเนินเขาท่ีมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ ทิศใต้

จะพบกบัความงามของเกาะแก่งต่างๆ ท่ีกระจายอยูต่ามชายฝ่ัง หากท่านมองไปยงัเส้นขอบฟ้าทาง

ทิศตะวนัออกเฉียงใต ้คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญ่ีปุ่นท่ีอยูห่่างออกไปประมาณ 80 

กิโลเมตร ท่ีแห่งน้ีในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากกวา่หน่ึงลา้นคน (หมายเหตุ น่ังกระเช้าลอย

ฟ้า หรือ Cable Car ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวนั)  

กลางวนั พร้อมเสริฟดว้ยเมนู แมมุลทงั หรือ ซุปปลาท่ีมีรสชาติจดัจา้น ซ่ึงเป็นอาหารดั้งเดิมยอดนิยมของ

เกาหลี และในหมู่นกัท่องเท่ียวดว้ย น าปลาทะเลลงในหมอ้ท่ีมีน ้าซุปรสจดั พร้อมเคร่ืองต่าง ๆ เช่น 

วนัทีส่องของการเดินทาง   สนามบินนานาชาติกมิแฮ – น่ังกระเช้าลอยฟ้า  - เรือรบหุ้มเกราะ หรือ เรือเต่า  - ตลาดปลาจุน

กงั  - สวนสาธารณะ นายพล อซุีนชิน 
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ตน้กระเทียม ผกัตามฤดู หวัหอม เตา้หู ้เป็นตน้ รับประทานกบั กิมจิ เคร่ืองเคียงต่าง และขา้วสวย

ร้อนๆ อร่อยอยา่งลงตวั 

 จากนั้นพาท่านแวะชม เรือเต่า หรือโคบุ๊คซอน นายพลอีซุนซินคิดสร้างอาวธุชนิดพิเศษข้ึนมารับมือกบัขา้ศึก ส าหรับเรือเต่าน้ี มีรูปร่างแบนค่อนขา้งเทอะทะ ขบัเคล่ือนดว้ยก าลงัฝีพาย ทุกดา้นของล าเรือปิดไวอ้ยา่งมิดชิด โผล่ก็แต่ปลายกระบอกปืนใหญ่เท่านั้น ขณะท่ีดาดฟ้านั้นถูกคลุมดว้ยแผน่เหล็กและยงัเตม็ไปดว้ยหนามแหลม เพื่อป้องกนัมิใหข้า้ศึกส่งทหารข้ึนมาบนเรือ กลยทุธ์ของเรือเต่านอกจากจะโจมตีดว้ยปืนใหญ่แลว้ ยงั

ใชก้ารพุง่เขา้ชนเพื่อท าลายเรือรบฝ่ายขา้ศึกอีกดว้ย โดยมีการ

รบคร้ังหน่ึงท่ีเรือเต่าสามารถท าลายเรือรบญ่ีปุ่นไดถึ้งหา้สิบ

ล าในวนัเดียว และดว้ยเรือเต่าน้ีเอง ท่ีท าใหฝ่้ายเกาหลี

สามารถท าลายกองเรือฝ่ายญ่ีปุ่นไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าให้

เส้นทางการล าเลียงของญ่ีปุ่นตอ้งประสบปัญหาจนไม่อาจ

สนบัสนุนกองทหารท่ีท าการรบอยูใ่นคาบสมุทรได ้การรบ

ไดด้ าเนินยดืเยื้อเป็นเวลาหลายปี จนกระทัง่ถึง ปี ค.ศ. 1598 กองทพัญ่ีปุ่นก็พา่ยแพแ้ละล่าถอย

ออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีจนหมดส้ิน 

จากนั้นน าท่านแวะชม ตลาดปลาจุนกงั Jungang Premium Fish 

Market ใกลก้บัท่าเรือท่ีน่ีถือวา่เป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปูซาน 

เพราะเมืองปูซานเป็นเมืองท่ีเนน้ท าอาชีพประมง ท่ีน่ีจึงเป็นตลาด

ขายปลาและอาหารทะเลท่ีไดรั้บความนิยมของชาวเกาหลีใต ้

ภายในจะมีสัตวน์ ้าแปลกๆจ านวนมาก และยงัมีราคาถูกกวา่

ทอ้งตลาดทัว่ไปดว้ย โดยปลาหรือสัตวท์ะเลก็จะมากนัแบบสดๆ 

มีร้านคา้ทั้งในตวัอาคารและภายนอกอาคารมากมาย นอกจากอาหารทะเลยงัมีสินคา้อ่ืนๆใหท้่านได้

เลือกชมเลือกซ้ือหลากหลายอยา่ง อยา่งเพลิดเพลิน 

จากนั้นพาท่าน สัมผสัดินแดนแห่ง

ธรรมชาติ Yi Sun-sin Park ท่ีสงบให้

ความรู้สึกกลบัสู่ธรรมชาติต่างจากความ

สับสนวุน่วายในเมืองโอบลอ้มดว้ย

ตน้ไมน้อ้ยใหญ่ท่ีร่มร่ืน นอกจากจะเดิน

เล่นรับลมเยน็ๆ ท่ีพดัพามาตลอดทั้งวนั

แลว้ หากมองออกไปก็จะเห็นววิทะเล
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สวยงามเหมาะส าหรับการถ่ายรูปกบัไวเ้ป็นท่ีระลึก นอกจากท่านสามารถเห็นอนุสาวรียน์ายพล Yi 

Sun-sin   ซ่ึงเป็นบุคคลส าคญัท่ีไดรั้บการยกยอ่งจากชาวเกาหลี ในฐานะวรีบุรุษผูย้ิง่ใหญ่ท่ีสุดตลอด

กาล ชาวเกาหลีมองเขาในฐานะ ชายผูก้ลา้หาญ อดทน แข็งแกร่ง มีความเสียสละ และจงรักภกัดีต่อ

ประเทศชาติ 

เยน็ พร้อมเสริฟดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปลี 

ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เส้นมาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และน ้า 

เคร่ืองเคียงต่าง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุน้เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัขา้วสวยร้อนๆ ท่านจะ

อ่ิมอร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่งแน่นอน  

ท่ีพกั The Mark Haeundae  OR SMLระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นพาท่านนมสัการพระท่ี วดัแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดั

ท่ีสร้างบนโขดหินริมชายหาดท่ีแตกต่างไป

จากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ท่ีมกัจะ

สร้างอยูต่ามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึน

โดยพระอาจารย ์Naong เม่ือปี 1376 ในช่วง

รัชสมยัของกษตัริย ์Uwang แห่งราชวงศ ์

Goryeo จากนั้นในปี 1970 ไดมี้การบูรณะ

ดว้ยความพิถีพิถนัเพื่อใหค้งไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์

และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุม้มงักรสีทองอร่าม ลอดผา่นอุโมงคข์นาดเล็ก ไปสู่ทางเดิน

บนัไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมววิความงดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐานพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ

องคสี์ด า ตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานท่ีทอดยาวเขา้สู่บริเวณตวัวดั ประกอบไป

ดว้ยวหิารและศาลาเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหนา้ของวหิารหลกั มีเจดีย์

วนัทีส่ามของการเดินทาง  วดัแฮดง ยงกุงซา  - ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  - เอเปค เฮ้าส์  - จุดชมววิ 

หมู่เกาะออยุคโด  - ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ 
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สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสัญลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข 

นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิม, พระสังกจัจายน์องคสี์ทองอร่าม, ศาลาราย วดัแห่ง

น้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของคนปูซาน และเหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อท่ี ร้านน า้มันสนเข็มแดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผา่นผลงานการวจิยั

มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณ

ช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือด  ตีบ 

แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้นทานและ

ท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่ง

มาก 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic  

ประเภทเวชส าอางคท่ี์หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น 

ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ เคร่ืองส าอางค ์หลากหลายแบรนด์ และอ่ืนๆอีก

มากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ี

โด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบทอ็ก , Aloevera Gel , ครีมน ้าแตก , BB 

Cream , etc 

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานท่ีจดัการ

ประชุม APEC  เม่ือปี 2005 ค าวา่ (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลวา่ "โลก" 

ส่วนค าวา่ (Maru) แปลวา่ "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็

หมายถึง "บา้นท่ีสุดยอดผูน้ าของโลกมารวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" 

ท่ีน่ีตั้งอยูบ่นเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภูมิทศัน์ท่ีสวยงามตาม

ธรรมชาติ รายลอ้มดว้ยดอกไมแ้ละตน้สน เป็นอาคาร 3 ชั้น 

ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี ท่ีคงความ

งดงามของธรรมชาติ และความทนัสมยัท่ีผสมผสานกนัอยา่งกลมกลืน ถูกจดัเป็นห้องประชุมท่ีมี

ช่ือเสียงระดบันานาชาติ (หมายเหตุ :สถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งข้ึนอยูก่บัวนัหยดุประจ า) 

กลางวนั  พร้อมเสริฟดว้ยเมนู ทคัคาลบ้ี อาหารยอดนิยมอีกชนิดหน่ึง ของคนเกาหลี น าไก่ บาร์บีคิว ผกัต่างๆ 

ผดัร่วมกบัซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วธีิการทานโดยห่อกบัผกักาดแกว้เกาหลี เม่ือทานไป
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ระยะหน่ึงจะน าขา้วสวยและสาหร่ายแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบ้ีเพื่อใหเ้กิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทคั

คาลบ้ีโปคีมหรือขา้วผดัทคัคาลบ้ีท่ีทั้งหอม อร่อย เสิร์ฟพร้อมเคร่ืองเคียง 

จากนั้นน าท่านชมววิ Oryukdo Sunrise Park หรือ จุดชมววิ หมู่

เกาะออยุคโด เรียงตวักนัออกจากฝ่ังไปทางตอนใตข้องเมืองปูซาน 

สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากแผน่ดิน บางคร้ังจะเห็นวา่มี 5 เกาะ 

บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ ข้ึนอยูก่บัน ้าข้ึนน ้าลง ท าใหไ้ดช่ื้อวา่ ออยคุ

โด ท่ีแปลวา่ 5 6 เกาะ เป็นเกาะท่ีเป็นหินทั้งหมดเป็นหน่ึงใน

อนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีคนอยูอ่าศยั และมี

ประภาคารตั้งอยู ่ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo 

ท่ีมีประภาคารอยู ่นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟ้า ออยคุโด สร้างจากหนา้ผายื่นออกไปในทะเล ยาว

ประมาณ 35 เมตร มีพื้นท่ีท าดว้ยกระจกหนา 50 mm เคลือบดว้ยสารกนักระสุนเพื่อเพิ่มความ

ปลอดภยัแขง็แรง อยูต่รงแนวท่ีเป็นเส้นแบ่งระหวา่งทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหลี 

สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นได ้ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมววิท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอย

ฟ้า ข้ึนอยูก่บัสภาพอากาศ) หมู่เกาะออยคุโดไดรั้บการข้ึนทะเบียนเป็นสถานท่ีส าคญัของชาติเพราะ

เรือส่วนใหญ่ท่ีจะมาติดต่อกบัเมืองปูซาน มกัจะตอ้งผา่นมาทางหมู่เกาะออยคุโด 

จากนั้นพาท่านชมววิเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่

ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยูบ่น

เนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผอ่นหยอ่นใจ หอคอยน้ีสูง

ประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมือง ส าหรับชั้นแรก

ของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงานหตัถกรรมแบบ

ดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุก๊ตา และอ่ืนๆ

อีกมากมาย คนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รัก

ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ี

ไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ,ไม่รวมค่าข้ึนลิฟต)์ ส่วนดา้น

บนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมววิทิวทศัน์ของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา 
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จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ปูซาน  แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้

ทอ้งถ่ิน ช่ือดงั อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์

เคร่ืองประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ 

เยน็  รับประทานอาหารเยน็ บริการท่านดว้ย  เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสียง

ของเกาหลี เป็นการน าเน้ือหมูมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้จึงน าไปยา่งบนแผน่โลหะท่ีถูก

เผาจนร้อน ตอนยา่งเน้ือนั้นจะยา่งเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กแลว้ก็ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นช้ิน

พอดีค า ทานกบัเคร่ืองเคียงจ าพวกผกั กระเทียม 

ท่ีพกั The Mark Haeundae  OR SML ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้าน

ละลาย เงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมี

ขนม  พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิ

เช่น ขนมขา้วพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแหง้ มาม่า วุน้เส้น 

รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กระทะ ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองส าอางชั้นน า 

Etude , Skinfood  และของฝากของท่ีระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุ

กล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งน้ี

รัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมี

คุณภาพดีท่ีสุด  ภายในจะมีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัตน้โสมและการ

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม  - หมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน  - ดิวตีฟ้รี –                   

สนามบินนานานชาติสุวรรณภูม ิ
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ปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบติัและผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโสม ใหท้่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพ

ดีท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ 

กลางวนั  พร้อมเสริฟดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ 

เบคอนหมูรวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเติมดว้ยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แลว้ตม้จนเดือด

ก่อนจะเร่ิมรับประทาน ก็ จะทานพร้อมกบัขา้วสวย เมนูชาบูชาบู ถือไดว้า่เป็นรายการอาหารท่ีขาด

ไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นท่ีช่ืนชอบของ

หลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็สามารถขอน ้าจ้ิมเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ 

 จากนั้นพาท่านสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคัมชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกวา่ “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี)โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ใหน่้าอยูม่าก

ยิง่ข้ึน โดยปรับเปล่ียนหมู่บา้นคมัชอนใหมี้สีสันโดดเด่น

ดว้ยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหดู้สดใส 

น่ารัก บา้นเรือนหลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอร่ี

บางจุดก็เป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้พื้นเมือง สินคา้

สมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง 

Running Man ท่ีมาถ่ายท าท่ีน่ี จึงท าใหห้มู่บา้น

วฒันธรรมคมัชอนแห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาว

เกาหลีและต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากข้ึน 

 จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตีฟ้รี  มีสินคา้ชั้นน าปลอดภาษีใหท้่านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด ทั้ง น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอางค ์กระเป๋า แวน่ตา นาฬิกา กลอ้งถ่ายรูป และเคร่ืองประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ั้นน า อาทิเช่น  MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอ่ืนๆอีกมากมายท่ีคุณจะอดใจไม่ได ้

17.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR 

JET เท่ียวบินท่ี ZE921 พร้อมความประทบัใจ 

*สายการบินมีการเปล่ียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ากนั  
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเคร่ืองน ้าหนกักระเป๋า 15 กิโลกรัม 
21.30 – 00.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และขอใหท้่านถึง

บา้นอยา่งปลอดภยั 

                               

************************************************************************* 
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**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่

กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***  

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน 

การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และ

เจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

***เนือ่งจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับแจ้งเตอืนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลใีต้  และจากสายการบนิ เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเทีย่ว แต่ไปด้วยวตัถุประสงค์อืน่ เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั้นตั้งแต่วนัที ่1 มนีาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION 

JEJU ทางแลนด์เกาหลจี าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพือ่ให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้า

เป็นนักท่องเทีย่วจริงๆ เดนิทางท่องเทีย่วพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงนิประกนันีค้นืเตม็จ านวน ดงันั้นจงึ

ใคร่ขอความร่วมมอืจากลูกค้าปฎบิัตติามเงือ่นไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิประกนักรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมอืง หรือ กรม

แรงงานทั้งทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย  ลูกค้าจะต้องเป็น

ผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทวัร์ไม่มนีโยบายให้คณะรอ ท่านที่

ตดิด่านตรวจคนเข้าเมอืง หากสามารถผ่านเข้าเมอืงได้จะต้องเดนิทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดนิทางจากทวัร์ได้ 

เพือ่ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่วอย่างเตม็เวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 
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เงื่อนไขการให้บริการกรณสี ารองที่น่ัง  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติช าระเงินมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตาม
เวลาท่ีก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิใน
การเดินทางกบัทางบริษทั 
 

อตัราค่าบริการ 

พเีรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริม

เตียง 
พกัเดี่ยวเพิม่ 

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 

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

12,600.-/คน 

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

12,900.-/คน 

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

13,300.-/คน 

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

13,600.-/คน 

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

13,900.-/คน 

มีนาคม : 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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ราคานีร้วม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง

, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม 
กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคน
ต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 
น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับ
หนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หาก
ลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมา
ดว้ย 
 

กรุณาโอนเงนิเขา้บัญชี 
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กรณยีกเลกิการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุก

กรณี )    ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 
หมายเหตุ 
-           จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้
อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น 
(นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความ
เหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้
จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่
สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ
ประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออก
เมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่
เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้
ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนั
หรือคืนเงิน 
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รายการท่องเที่ยวและเมนูอาหารที่ระบุไว้ อาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสมของโรงแรมที่ได้รับการยนืยนั บริษทัฯขอสงวนสิทธ์ในการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของ
บริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตั
ฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มทีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มี
เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การ
ยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้
ทราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้าย
ใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้าน
ละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัห้องวา่ง ณ วนัเขา้พกั 
และโรงแรมท่ีเขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนั
ละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่า
ท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 


