
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง � มีนาคม – �� เมษายน �� 

โปรแกรมเดนิทาง 

ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ  - สะพานเดินทะเล – นั�งกระเชา้ลอยฟ้า – โบสถ ์Jukseong 

วดัแฮดง ยงกงุซา  - ศูนยน์ํ0ามนัสนเขม็แดง  - ศูนยร์วมเครื�องสาํอางค ์ - เอเปค เฮา้ส์  -  

จุดชมวิว หมู่เกาะออยคุโด  -ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร  -  

ร้านละลายเงินวอน  - ศูนยโ์สม  - หมู่บา้นนวฒันธรรมคมัชอ  - ดิวตี0ฟรี 

 

 วนัแรกของการเดินทาง พบกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู  



 

 

 

19.3� – 21.30  น  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที� ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณชั 'น ( ชั 'นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ  EASTAR 

JET // JEJU AIR  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข …… โดยมเีจา้หน้าที�จากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวย

ความสะดวก ในเรื�องของเอกสาร 

 

 

 

 

23.10 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ EASTAR JET เที�ยวบนิที� ZEABB   

*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเทา่กนั    *สายการบนิ LOW COST ไมเ่สรฟิอาหารบนเครื�อง นํ'าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั /ทา่น/Mชิ'น 

 

 

06.35 – �8.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิมิแฮ  เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้(กรุณาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ขึ'น 2 ชั �วโมง เพื�อให้

ตรงกบัเวลาทอ้งถิ�นของประเทศเกาหลใีต)้ ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร           

               ขอตอ้นรบัทุกทา่นสูเ่มอืงปซูาน    

เช้า พาทา่น ชมดอกซากรุะ หรือ Cherry Blossom ที�สวยที�สดุ ณ เมอืงจนิแฮ จงัหวดัปซูาน  “ซากุระ” เป็นอกีหนึ�งสญัลกัษณ์ของฤดใูบไมผ้ล ิ

เมอืงเลก็ๆแหง่นี'ทา่นจะไดพ้บกบัเมอืงแหง่สชีมพ ูจากตน้ซากุระมากกวา่สองแสนตน้ที�พากนัผลดิอกบานสะพรั �งไปทั �วทกุแหง่หนในเมอืงแหง่นี' 

จนทาํให ้“จนิแฮ” ถูกขนานนามวา่เป็นจุดชมซากุระที�ใหญ่ที�สดุและสวยที�สดุในเกาหลใีต ้อกีทั 'งซากุระที�จนิแฮยงัเป็นเพยีงแหง่เดยีวในเกาหลทีี�

เป็นซากุระแท้ๆ จากญี�ปุ่ นอกีดว้ย และยงัเป็นสถานที�ถ่ายทาํของฉากโรแมนตดิในหนงัและละครยอดนิยมอกีดว้ย  เมอืงจนิแฮมนีกัทอ่งเที�ยวแห่

แหนกนัมาชมในแต่ละปีมากกวา่สองลา้นคน ไมเ่วน้แมแ้ต่ชาวเกาหลเีอง    (หมายเหตุ วนัที� 1-10 เมษายายน มจีดัเทศกาล“Jinhae Gunhangje 

Festival” หรอื เทศกาลชมดอกซากุระบานที�เมอืงจนิแฮ  ขอสงวนสทิธิ lไมเ่ขา้รว่มงานเทศกาล และ    ความสวยงามของซากุระบานหรอืCherry 

Blossom ขึ'นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละปี ) 

 

 

 

 

 

ขอ้แนะนํา  ถา้ตอ้งการนําของเหลวขึ'นเครื�องใสก่ระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์และมปีรมิาณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ'น (รวมกนัไม่
เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใสใ่นถุงที�โปรง่ใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหนํ้าถุงขึ'นไปเพยีงใบเดยีวเทา่นั 'น การนําผลติภณัฑข์องสดที�
ทาํจากสตัวไ์มว่า่เนื'อหม ูเนื'อววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหนํ้าเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 

 

วนัที5สองของการเดินทาง   สนามบินนานาชาติกิมแฮ – ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ  - สะพานเดินทะเล – นั 5งกระเช้าลอยฟ้า – 

โบสถ ์Jukseong 



 

 

 

กลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู แมมลุทงั หรอื ซุปปลาที�มรีสชาตจิดัจา้น ซึ�งเป็นอาหารดั 'งเดมิยอดนิยมของเกาหล ีและในหมูน่กัทอ่งเที�ยวดว้ย นําปลา

ทะเลลงในหมอ้ที�มนํี'าซุปรสจดั พรอ้มเครื�องต่าง ๆ เชน่ ตน้กระเทยีม ผกัตามฤด ูหวัหอม เตา้หู ้เป็นตน้ รบัประทานกบั กมิจ ิเครื�องเคยีงต่าง 

และขา้วสวยรอ้นๆ อรอ่ยอยา่งลงตวั 

 

 

จากนั 'นพาทา่นชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky Walkway  อยูใ่นบรเิวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นั 'นแปลวา่

เกาะสน เพราะชายหาดนี'มป่ีาสนอยูบ่รเิวณปลายสดุของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานที�

ทอ่งเที�ยวแหง่ใหม ่ซึ�งถอืวา่เป็นแลนดม์ารค์ของหาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยื�นออกไปใน

ทะเลเปรยีบเสมอืนเราเดนิอยูบ่นทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในสว่นพื'นของ

สะพานสามารถมองเหน็นํ'าทะเลผา่นกระจกนิรภยั สกายวอรค์จะมลีานหนิใหญ่ๆ ใหถ่้ายรปู

บรรยากาศและสองขา้งทางมองเหน็ววิทวิทศัน์สวยงาม  นอกจากนี'ยงัเป็นที�ถ่ายทาํรายการ 

เชน่ We Got Married ทาํใหเ้ป็นที�นิยมอยา่งมากสาํหรบัคนเกาหล ี

จากนั 'นพาทา่นนั �ง กระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise  หรือ  Songdo Cable Car  ซึ�งจะพา

ทุกทา่นไดส้มัผสักบัทวิทศัน์ชายฝั �งทะเลใตท้ี�สวยงาม ของประเทศเกาหลใีตแ้บบ 360 

องศากบักระเชา้ลอยฟ้า Busan Air Cruise  นบัวา่เป็น แลนดม์ารค์ใหมล่า่สดุในเมอืงปู

ซาน เปิดบรกิารเมื�อวนัที� 21 มถุินายน 2560 ที�ผา่นมา ที�บรเิวณหาด Songdo ระยะทาง

ของ Busan Air Cruise มรีะยะทางยาวถงึ 1.62 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลาขา้มฝั �ง

ตะวนัออกมายงัฝั �งตะวนัตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ไดภ้ายใน 8 นาที

เทา่นั 'น และมคีวามสงูจากพื'นถงึ 86 เมตร ทาํใหม้องเหน็ววิของหาดซองโดไปถงึเกาะยองโดไดอ้ยา่งสวยงาม   (หมายเหตุ นั �งกระเชา้ลอยฟ้า 

หรอื Cable Car ขึ'นอยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 

จากนั 'นพาทุกทา่นเดนิทางสู ่โบสถ ์Jukseong เป็นโบสถห์รอืครสิตจกัร ที�สวยที�สดุในเมอืงปซูานแหง่หนึ�ง โบสถแ์หง่นี'อยูต่ดิรมิทะเล เป็น

สถานที�ศกัดิ lสทิธิ lที�ชาวเมอืงปซูานนกัทอ่งเที�ยวนิยมเดนิทางมาทอ่งเที�ยว โบสถแ์หง่นี'ไดร้บั

การประดบัประดาตกแต่งทั 'งภายในและภายนอกดว้ยศลิปะผสมผสานอยา่งสวยงาม มี

คุณคา่ทั 'งทางดา้นศลิปะ ดา้นความสวยงาม และดา้นจติใจ ววิทวิทศัน์โดยรอบตวัโบสถ์

งดงามตามธรรมชาตมิโีขดหนิลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเลเป็นสถานที�ที�ไมค่วร

พลาดเมื�อเดนิทางมาเมอืงปซูาน 

เยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี' คอืหมหูมกัชิ'นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เชน่ กะหลํ�าปล ีฟักทองออ่น ถั �วงอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถท

 

ที�พกั The Mark Haeundae  OR SMLระดบั 3 ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

 

วนัที5สามของการเดินทาง  วดัแฮดง ยงกงุซา  - ศนูยนํ์Qามนัสนเขม็แดง  - ศนูยร์วมเครื5องสาํอางค ์ - เอเปค เฮ้าส ์ - จดุชมวิว หมู่
เกาะออยคุโด  - ปซูานทาวเวอร ์ - ดาวทาวน์ 



 

 

 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั 'นพาทา่นนมสัการพระที� วดัแฮดง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัที�สรา้งบนโขดหนิรมิชายหาดที�

แตกต่างไปจากวดัสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีที�มกัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแหง่นี'ถกูสรา้งขึ'นโดยพระอาจารย ์Naong เมื�อปี 1376 ในชว่งรชั

สมยัของกษตัรยิ ์Uwang แหง่ราชวงศ ์Goryeo จากนั 'นในปี 

1970 ไดม้กีารบรูณะดว้ยความพถิพีถินัเพื�อใหค้งไวซ้ึ�ง

เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั 'งเดมิ จากประตซุูม้มงักรสี

ทองอรา่ม ลอดผา่นอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสูท่างเดนิบนัไดหนิ 

108 ขั 'น เป็นจุดชมววิความงดงามของทะเล บรเิวณวดั

ประดษิฐานพระพทุธรปูศกัดิ lสทิธิ lองคส์ดีาํ ตั 'งตระหงา่นอยูบ่น

โขดหนิ ทางเดนิเป็นสะพานที�ทอดยาวเขา้สูบ่รเิวณตวัวดั 

ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลั �นกนัไปตามโขด

หนิ โดยบรเิวณดา้นหน้าของวหิารหลกั มเีจดยีส์งู 3 ชั 'น และ

สงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความ

เศรา้ และความสขุ นอกจากนี' ภายในวดัประดษิฐาน เจา้แมก่วนอมิ, พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอรา่ม, ศาลาราย วดัแหง่นี'เป็นสถานที�ศกัดิ lสทิธิ l

คูบ่า้นคูเ่มอืงของคนปซูาน และเหลา่พทุธศาสนิกชนเกาหล ี

จากนั 'นพาทา่นเดนิทางต่อที� ร้านนํQามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิผา่นผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล 

ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณชว่ยลดไขมนัและนํ'าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตบี แตก ตนั 

และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกาย เพื�อเพิ�มภมูติา้นทานและทาํใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ�งกาํลงัเป็นสิ�งที�

ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนั 'นพาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื5องสาํอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวชสาํอางคท์ี�หมอ

ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย เชน่ ผลติภณัฑบ์าํรุงผวิหน้า เครื�องสาํอางค ์หลากหลายแบรนด ์

และอื�นๆอกีมากมาย อาทเิชน่ B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี'ยงัมคีรมีที�โดง่ดงั  อาทเิชน่ 

ครมีเมอืกหอยทาก , เซรั �มพษิง ู, ครมี โบทอ็ก , Aloevera Gel , ครมีนํ'าแตก , BB Cream , etc 

 

พาทา่นแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานที�จดัการประชุม APEC  เมื�อปี B��� คาํวา่ (Nuri) ในภาษาเกาหลแีปลวา่ "โลก" สว่น

คาํวา่ (Maru) แปลวา่ "การประชุมสดุยอด" และ APEC House กห็มายถงึ "บา้นที�สดุ

ยอดผูนํ้าของโลกมารวมตวักนัเพื�อประชุมเอเปค" ที�นี�ตั 'งอยูบ่นเกาะทงแบค 

(Dongbaekseom) มภีมูทิศัน์ที�สวยงามตามธรรมชาต ิรายลอ้มดว้ยดอกไมแ้ละตน้สน 

เป็นอาคาร � ชั 'น ผสมผสานระหวา่งสถาปัตยกรรมสมยัใหม ่และสถาปัตยกรรมแบบ

ดั 'งเดมิของเกาหล ีที�คงความงดงามของธรรมชาต ิและความทนัสมยัที�ผสมผสานกนั



 

 

 

อยา่งกลมกลนื ถกูจดัเป็นหอ้งประชุมที�มชีื�อเสยีงระดบันานาชาต ิ(หมายเหตุ :สถานที�ทอ่งเที�ยวบางแหง่ขึ'นอยูก่บัวนัหยุดประจาํ) 

กลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ทคัคาลบี' อาหารยอดนิยมอกีชนิดหนึ�ง ของคนเกาหล ีนําไก่ บารบ์คีวิ ผกัต่างๆ ผดัรว่มกบัซอสบารบ์คีวิเกาหลใีนกระทะ

แบน วธิกีารทานโดยหอ่กบัผกักาดแกว้เกาหล ีเมื�อทานไประยะหนึ�งจะนําขา้วสวยและสาหรา่ยแหง้มาผดัรวมกบัทคัคาลบี'เพื�อใหเ้กดิอาหาร

ชนิดใหม ่คอื ทคัคาลบี'โปคมีหรอืขา้วผดัทคัคาลบี'ที�ทั 'งหอม อรอ่ย เสริฟ์พรอ้มเครื�องเคยีง 

จากนั 'นนําทา่นชมววิ Oryukdo Sunrise Park หรอื จดุชมวิว หมู่เกาะออยคุโด เรยีงตวักนัออกจากฝั �งไปทางตอนใตข้องเมอืงปซูาน 

สามารถมองเหน็ไดช้ดัเจนจากแผน่ดนิ บางครั 'งจะเหน็วา่ม ี� เกาะ บางครั 'งจะเหน็ 

� เกาะ ขึ'นอยูก่บันํ'าขึ'นนํ'าลง ทาํใหไ้ดช้ื�อวา่ ออยคุโด ที�แปลวา่ � � เกาะ เป็น

เกาะที�เป็นหนิทั 'งหมดเป็นหนึ�งในอนุสรณ์ของชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีวที�ใหญ่ที�สดุที�

มคีนอยูอ่าศยั และมปีระภาคารตั 'งอยู ่ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, 

Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ที�มปีระภาคารอยู ่นอกจากนี'มี

ทางเดนิลอยฟ้า ออยคุโด สรา้งจากหน้าผายื�นออกไปในทะเล ยาวประมาณ �� 

เมตร มพีื'นที�ทาํดว้ยกระจกหนา �� mm เคลอืบดว้ยสารกนักระสนุเพื�อเพิ�มความ

ปลอดภยัแขง็แรง อยูต่รงแนวที�เป็นเสน้แบง่ระหวา่งทะเลตะวนัออกและทะเลใต้

ของเกาหล ีสามารถชมพระอาทติยข์ึ'นได ้ที�นี�เป็นอกีหนึ�งจุดชมววิที�มชีื�อเสยีงของ

เมอืงปซูาน (ชมทางเดนิลอยฟ้า ขึ'นอยูก่บัสภาพอากาศ) หมูเ่กาะออยุคโดไดร้บั

การขึ'นทะเบยีนเป็นสถานที�สาํคญัของชาตเิพราะเรอืสว่นใหญ่ที�จะมาตดิต่อกบั

เมอืงปซูาน มกัจะตอ้งผา่นมาทางหมูเ่กาะออยุคโด 

 

 

 

จากนั 'นพาทา่นชมววิเมอืง ณ ปซูานทาวเวอร ์(Busan Tower) ตั 'งอยูใ่น สวนยองดซูาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแหง่ชาต ิตั 'งอยูบ่น

เนินเขาใจกลางเมอืง เป็นสถานที�พกัผอ่นหยอ่นใจ หอคอยนี'สงูประมาณ MB� เมตร ถอืเป็น 

Landmark สาํคญัของเมอืง สาํหรบัชั 'นแรกของหอคอย เป็นบรเิวณขายของที�ระลกึ และงาน

หตัถกรรมแบบดั 'งเดมิของเกาหล ีเชน่  พวงกุญแจ, เครื�องปั'นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื�นๆอกีมากมาย 

คนที�มาเที�ยวที�นี�สว่นมากจะเป็นคูร่กั ทั 'งชาวเกาหลแีละนกัทอ่งเที�ยวต่างชาต ิคูร่กัสว่นมากจะเตรยีม

กุญแจมาคลอ้งตรงที�ราวระเบยีงรอบฐานของหอคอย  เพราะมคีวามเชื�อวา่คูร่กัที�ไดม้าคลอ้งกุญแจ

ที�นี�จะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไมร่วมคา่กุญแจ,ไมร่วมคา่ขึ'นลฟิต)์ สว่นดา้นบนสดุของหอคอย

เป็นจุดสาํหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนรามา ��� องศา 

จากนั 'นพาทา่นเดนิทางสู ่ดาวทาวน์ปซูาน  แหลง่ชอ้ปปิ'งสนิคา้ทอ้งถิ�น ชื�อดงั อาทเิสื'อผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เครื�องสาํอางคเ์ครื�องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปปิ'งที�เรา้

ใจที�สดุของคณุ 

เยน็  รบัประทานอาหารเยน็ บรกิารทา่นดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบปิ'งยา่งที�มชีื�อเสยีงของเกาหล ีเป็นการนําเนื'อหมมูาหมกักบัเครื�องปรุงจนเนื'อนุ่ม แลว้จึ



 

 

 

ที�พกั The Mark Haeundae  OR SML ระดบั � ดาว หรอื เทยีบเทา่ 

 

 

เชา้  รบัประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

  จากนั 'นนําทา่นชม ร้านสมนุไพร(Korea Herb) ใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ lเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  

(ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรี'ยว ดสีาํหรบับุคคลที� นิยมดื�มเหลา้ ชา กาแฟ นํ'าอดัลม 

ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพษิที�ตกคา้งหรอืไขมนัที�สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บั

หรอืไตของทา่นแขง็แรงขึ'น ซึ�งยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพรา่งกายของทา่นเอง 

จากนั 'นพาทา่นเดนิทางสู ่ร้านละลาย เงินวอนหรือ Supermarket ที�นี�มขีนม  พื'นเมอืงเกาหลหีลากชนิด 

อาทเิชน่ ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มามา่ วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เชน่ 

ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กระทะ ลกูบอลซกั ผา้  เครื�องสาํอางชั 'นนํา Etude , Skinfood  และของฝากของที�ระลกึ

มใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื'อมากมาย พรอ้มทั 'ง มบีรกิารบรรจุกลอ่งตามเงื�อนไขของรา้น 

 

จากนั 'นนําทา่นสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแหง่นี'รฐับาลรบัรองคณุภาพวา่ผลติจากโสมที�อายุ 6 ปี ซึ�งถอืวา่เป็นโสมที�มคีณุภาพดี

ที�สดุ  ภายในจะมเีจา้หน้าที�ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัตน้โสมและการปลกูโสม พรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละ

ผลติภณัฑท์ี�ผลติจากโสม ใหท้า่นไดเ้ลอืกซื'อโสมที�มคีุณภาพดทีี�สดุและราคาถูก กลบัไปบาํรุงรา่งกายหรอื

ฝากญาตผิูใ้หญ่ที�ทา่นรกัและนบัถอื 

กลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการนําผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยนํ'าซุป

รอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืดก่อนจะเริ�มรบัประทาน ก ็จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารที�

ขาดไมไ่ดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองนํ'าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ทาํใหเ้ป็นที�ชื�นชอบของหลายทา่น หากทา่นใดทานรสจดัหน่อย ก็

สามารถขอนํ'าจิ'มเกาหล ีเตมิเพิ�มรสชาต ิ

 จากนั 'นพาทา่นสู ่หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน (Gamchoen Culture Village) หรอืเรยีกวา่ “Korea’s Santorini (ซานโตรนีิ�เกาหล)ีโดยชื�อเรยีก

นี'มาจากลกัษณะอนัโดดเดน่ของหมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน หมูบ่า้นที�ตั 'งอยูบ่นเนินเขา เรยีงตวั

สลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมูบ่า้นนี'เคยเป็นที�อยูอ่าศยัของของผูล้ี'ภยัสงครามเกาหล ีจนในปี 

2009 รฐับาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการทอ่งเที�ยวมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิ�งขึ'น 

โดยปรบัเปลี�ยนหมูบ่า้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเดน่ดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามกาํแพงและตวับา้น ให้

ดสูดใส น่ารกั บา้นเรอืนหลายหลงัเปลี�ยนเป็นสตดูโิอและแกลลอรี�บางจุดกเ็ป็นรา้นขายสนิคา้ ทั 'ง

สนิคา้พื'นเมอืง สนิคา้สมยัใหม ่รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ดง่ดงัจากซรีี�ยเ์รื�อง Running Man 

ที�มาถ่ายทาํที�นี� จงึทาํใหห้มูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอนแหง่นี'เป็นที�รูจ้กัมนีกัทอ่งเที�ยวชาวเกาหลแีละ

ต่างประเทศมาเที�ยวกนัมากขึ'น 

วนัที5สี5ของการเดินทาง ร้านสมนุไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยโ์สม  - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  - ดิวตีQฟรี –                   
สนามบินนานานชาติสวุรรณภมิู 



 

 

 

 จากนั 'นนําทา่นชอ้ปปิ'งสนิคา้ปลอดภาษทีี� ดิวตีQฟรี  มสีนิคา้ชั 'นนําปลอดภาษใีหท้า่นเลอืกซื'อมากมายกวา่ 500 ชนิด ทั 'ง นํ'าหอม เสื'อผา้ 

เครื�องสาํอางค ์กระเป๋า แวน่ตา นาฬกิา กลอ้งถ่ายรปู และเครื�องประดบั ฯลฯ หลากหลายแบรนดช์ั 'นนํา อาทเิชน่  

MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื�นๆอกีมากมายที�คณุจะ

อดใจไมไ่ด ้

17.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เที�ยวบนิที� ZE921 พรอ้มความ

ประทบัใจ 

*สายการบนิมกีารเปลี�ยนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเทา่กนั  
*สายการบนิ LOW COST ไมเ่สรฟิอาหารบนเครื�องนํ'าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั 
21.30 – 00.05 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิวุรรณภมู ิโดยสวสัดภิาพ และขอใหท้า่นถงึบา้นอยา่งปลอดภยั 

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

 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 'งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ

จะไมร่บัผดิชอบใดๆทั 'งสิ'นและขอสงวนสทิธิ lที�จะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทั 'งสิ'น ซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั***  

ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เชน่ กรณีการลา่ชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิ�งของสญูหาย

ตามสถานที�ต่างๆ ที�เกดิขึ'นอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที� ที�จะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม ผู้

เดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั 'งสิ'น คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส และค่าใชจ้า่ยที�ลกูคา้และบรษิทัจา่ยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั %งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็น
นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั %นตั %งแต่วนัที� 2 มีนาคม 3445 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง

แลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั%น เป็นจาํนวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หากลกูค้าเป็น
นักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี%คืนเตม็จาํนวน ดงันั %นจึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิM ไม่คืนเงินประกนักรณีลกุค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั %งที�
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ%นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย                                  
ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้าํระเองทั %งหมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ 2 ชั �วโมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 



 

 

 

 

 

 

  

 
เงื5อนไขการให้บริการกรณีสาํรองที5นั 5ง  

   1. ราคาโปรโมชั �นชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ทา่นละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นที�เหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีที�ไมช่าํระยอดเงนิสว่นที�เหลอืตามเวลาที�กาํหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่นถูก
ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณใีดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิ lในการเดนิทางกบัทางบรษิทั 

 
ราคานีQรวม 

-   คา่ตั �วเครื�องบนิ ตามที�ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ที�ม ี  
-   คา่อาหารทุกมื'อ ตามที�ระบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ที�พกัระดบัมาตรฐาน B คนื (พกัหอ้งละ B-� ทา่น)  
-  คา่รถรบั-สง่ และนําเที�ยวตามรายการ / คา่นํ'าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิ'น 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเดี5ยวเพิ5ม 

มนีาคม : 27-30  16,900.-/คน 

4,900.- 

เมษายน : 8-11 , 9-12 17,300.-/คน 

เมษายน : 7-10  ,10-13 17,600.-/คน 

มนีาคม : 31-3 เม.ย. 17,900.-/คน 

เมษายน : 1-4 , 2-5  18,300.-/คน 

เมษายน : 3-6  18,600.-/คน 

มนีาคม : 28-31 , 30-2เม.ย. 
เมษายน : 6-9  

18,900.-/คน 

มนีาคม : 29-1เม.ย. 
เมษายน : 4-7  

19,900.-/คน 

เมษายน : 5-8  21,900.-/คน 



 

 

 

             (ขอสงวนสทิธิ lหวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึ'นไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ M,���,��� บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 
 
 
ราคานีQไม่รวม 
-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 
-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ เครื�องดื�มที�ส ั �งเพิ�ม

นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั �งเพิ�ม กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ�มเองต่างหาก) 
-   คา่ภาษมีลูคา่เพิ�ม 7% และภาษหีกั ณ ที�จา่ย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่นํ'าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คา่วซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่4) สาํเนา
ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ'ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื�นวซีา่ดว้ยตนเองเทา่นั 'น  
(สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซี่า) 
-  คา่อาหารที�ลกูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี�ยนแปลงจากที�โปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารที�ทาง
ทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึ'นไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ั 'งหมด 
 (ราคาโปรโมชั �นไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลี�ยนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     

ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี�ยนชื�อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปที�เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเที�ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra 

Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ั 'งหมด 
หมายเหต ุ

-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขั 'นตํ�า ผูใ้หญ่ B� ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึ'นไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าอยา่งน้อย � วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี'เป็นราคาสาํหรบันกัทอ่งเที�ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั 'น (นกัทอ่งเที�ยวต่างประเทศชาํระเพิ�มทา่นละ �,��� 
บาท) 
 -            เที�ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสทิธิ lในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบนิทั 'งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ � เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื�อทอ่งเที�ยว เทา่นั 'น (หาก
หนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ � เดอืนทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั 'งสิ'น) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ภยั
ธรรมชาต ิหรอืกรณีที�ทา่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที�ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที�กรมแรงงานทั 'งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที�ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื'อ 
เพราะคา่ใชจ้า่ยทกุอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั 'งสิ'น หากเกดิสิ�งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที�เกดิจาก ความประมาทของ
ตวันกัทอ่งเที�ยวเอง 



 

 

 

-           ตั �วเครื�องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ กรณีที�ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื�อนวนัหรอืคนืเงนิ 
 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี' วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา �A.�� 
น. - M�.�� น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่ว และวนัหยุดนตัฤกษท์ี�รฐับาลประกาศในปีนั 'นๆ ถอืวา่เป็นวนัหยุดทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่ทอีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทั 'งสิ'น เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอบรษิทักาํกบั
เทา่นั 'น 
-           หากทา่นที�ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ อาทเิชน่เครื�องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครั 'งก่อนทาํการออกตั �ว เพื�อป้องกนั
ปัญหาเที�ยวบนิลา่ชา้ เปลี�ยนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี�ยนแปลงวนัเดนิทางกรณเีกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้
ใหท้ราบลว่งหน้าซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณ ี
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปปิ'งตามที�โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ �,��� บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ'นอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที�เขา้พกั ไมส่ามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเที�ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ทา่น 
-           ขอสงวนสทิธิ lการตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ี�ไมเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิ lสาํหรบัลกูคา้ที�เดนิทางทอ่งเที�ยว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั 'น 
-            เมื5อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั Qงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัในเงื5อนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ที5ได้ระบไุว้แล้วทั Qงหมด 

 
 

กรุณาอ่านเงื�อนไขการจองทวัร์ตามที�ระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที�ก่อนทาํการจอง 

 
 

 

 

 


