
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 27 มีนำคม – 10 เมษำยน 2562 

โปรแกรมเดินทำง 

ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ  - สะพานเดินทะเล – นั่งกระเช้าลอยฟ้า – โบสถ์ Jukseong 

วัดแฮดง ยงกุงซา  - ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง  - ศูนย์รวมเครื่องส้าอางค์  - เอเปค เฮ้าส์  -  

จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด  -ปูซานทาวเวอร์  - ดาวทาวน์ - ร้านสมุนไพร  -  

ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์โสม  - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน  - ดิวตี ฟรี 

 

 

19.30 – 21.30  น  คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั น 4 ชั น

ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. 

ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ้านวยความ

สะดวก ในเรื่องของเอกสาร 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู  

 



 

 

 

 

 

23.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE922   

*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน    *สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครื่อง 

น ้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิ น 

 

06.35 – 08.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณา

ปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ น 2 ช่ัวโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้) ผ่านพิธีการ

ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร           

               ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองปูซาน    

เช้ำ พาท่าน ชมดอกซำกุระ หรือ Cherry Blossom ท่ีสวยที่สุด ณ เมืองจินแฮ จังหวัดปูซาน  “ซากุระ” 

เป็นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ เมืองเล็กๆแห่งนี ท่านจะได้พบกับเมืองแห่งสีชมพู จากต้น

ซากุระมากกว่าสองแสนต้นท่ีพากันผลิดอกบานสะพรั่งไปท่ัวทุกแห่งหนในเมืองแห่งนี  จนท้าให้ “จิน

แฮ” ถูกขนานนามว่าเป็นจุดชมซากุระท่ีใหญ่ท่ีสุดและสวยท่ีสุดในเกาหลีใต้ อีกทั งซากุระท่ีจินแฮยัง

เป็นเพียงแห่งเดียวในเกาหลีท่ีเป็นซากุระแท้ๆจากญี่ปุ่นอีกด้วย และยังเป็นสถานท่ีถ่ายท้าของฉากโร

แมนติดในหนังและละครยอดนิยมอีกด้วย  เมืองจินแฮมีนักท่องเท่ียวแห่แหนกันมาชมในแต่ละปี

มากกว่าสองล้านคน ไม่เว้นแม้แต่ชาวเกาหลีเอง    (หมายเหตุ วันท่ี 1-10 เมษายายน มีจัดเทศกาล

“Jinhae Gunhangje Festival” หรือ เทศกาลชมดอกซากุระบานท่ีเมืองจินแฮ  ขอสงวนสิทธิ์ไม่เข้า

ร่วมงานเทศกาล และ    ความสวยงามของซากุระบานหรือCherry Blossom ขึ นอยู่กับสภาพอากาศ

ในแต่ละปี ) 

 

 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึน้เครื่องใสก่ระเป๋ำถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์และมปีรมิำณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่

เกนิ 1 ลติร) บรรจภุณัฑด์งักลำ่ว ควรใสใ่นถุงทีโ่ปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงขึน้ไปเพียงใบเดยีวเท่ำนัน้ กำรน ำผลติภณัฑข์องสดที่

ท ำจำกสตัว์ไมว่่ำเน้ือหม ูเน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสยีคำ่ปรบั 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง   สนามบินนานาชาติกิมแฮ – ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ  - สะพานเดินทะเล – นัง่กระเช้าลอยฟ้า – 

โบสถ ์Jukseong 

 

 



 

 

 

กลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู แมมุลทัง หรือ ซุปปลาท่ีมีรสชาติจัดจ้าน ซึ่งเป็นอาหารดั งเดิมยอดนิยมของ

เกาหลี และในหมู่นักท่องเท่ียวด้วย น้าปลาทะเลลงในหม้อท่ีมีน ้าซุปรสจัด พร้อมเครื่องต่าง ๆ เช่น 

ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เต้าหู้ เป็นต้น รับประทานกับ กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวย

ร้อนๆ อร่อยอย่างลงตัว 

จากนั นพาท่านชม สะพำนเดินทะเล หรือ Sky Walkway  อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด 

(Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นั นแปลว่าเกาะสน 

เพราะชายหาดนี มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพาน

เดินทะเล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์

มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปใน

ทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาว

ประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื นของสะพานสามารถมองเห็น

น ้าทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้

ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม  นอกจากนี ยังเป็นท่ีถ่ายท้ารายการ 

เช่น We Got Married ท้าให้เป็นที่นิยมอย่างมากส้าหรับคนเกาหลี 

จากนั นพาท่านนั่ง กระเช้ำลอยฟ้ำ Busan Air Cruise  

หรือ  Songdo Cable Car  ซึ่งจะพาทุกท่านได้สัมผัส

กับทิวทัศน์ชายฝ่ังทะเลใต้ท่ีสวยงามของประเทศเกาหลี

ใต้แบบ 360 องศากับกระเช้าลอยฟ้า Busan Air Cruise  

นับว่าเป็นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดในเมืองปูซาน เปิด

บริการเมื่อวันท่ี 21 มิถุนายน 2560 ท่ีผ่านมา ท่ีบริเวณ

หาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาข้าม

ฝ่ังตะวันออกมายังฝ่ังตะวันตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ได้ภายใน 8 นาทีเท่านั น และ

มีความสูงจากพื นถึง 86 เมตร ท้าให้มองเห็นวิวของหาด

ซองโดไปถึงเกาะยองโดได้อย่างสวยงาม   (หมายเหตุ 

นั่งกระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car ขึ นอยู่กับสภาพ

อากาศในแต่ละวัน) 



 

 

จากนั นพาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็นโบสถ์หรือคริสตจักร ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซานแห่ง

หนึ่ง โบสถ์แห่งนี อยู่ติดริมทะเล เป็นสถานท่ีศักด์ิสิทธิ์ท่ีชาวเมืองปูซานนักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมา

ท่องเท่ียว โบสถ์แห่งนี ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั งภายในและภายนอกด้วยศิลปะผสมผสาน

อย่างสวยงาม มีคุณค่าทั งทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์โดยรอบตัว

โบสถ์งดงามตามธรรมชาติมีโขดหินลักษณะแปลกตาและล้อมรอบด้วยทะเลเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาด

เมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน 

เย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี  คือหมูหมักชิ นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล้่าปลี 

ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั งแบบแห้งและน ้า  

เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะ

อิ่มอร่อยกับเมนูอาหารนี อย่างแน่นอน  

ท่ีพัก The Mark Haeundae  OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั นพาท่านนมัสการพระท่ี วัดแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) 

เป็นวัดท่ีสร้างบนโขดหินริมชายหาด

ท่ีแตกต่างไปจากวัด ส่วน ใหญ่ ใน

ประเทศเกาหลี ท่ีมักจะสร้างอยู่ตาม

เชิงเขา วัดแห่งนี ถูกสร้างขึ นโดยพระ

อาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วง

รัชสมัยของกษัตริย์  Uwang แห่ ง

ราชวงศ์ Goryeo จากนั นในปี 1970 

ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถัน

เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั งเดิม จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์

ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบันไดหิน 108 ขั น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐาน

พระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีด้า ตั งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานท่ีทอดยาวเข้าสู่บริเวณ

วนัท่ีสามของการเดินทาง  วดัแฮดง ยงกงุซา  - ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ - เอเปค เฮ้าส ์ - จุดชมวิว หมู่

เกาะออยุคโด  - ปซูานทาวเวอร ์ - ดาวทาวน์ 

 

 



 

 

ตัววัด ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหล่ันกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของ

วิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า 

และความสุข นอกจากนี  ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลา

ราย วัดแห่งนี เป็นสถานท่ีศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนปูซาน และเหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี 

จากนั นพาท่านเดินทางต่อท่ี ร้ำนน  ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัย

มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณ

ช่วยลดไขมันและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด  ตีบ 

แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท้า

ให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก้าลังเป็นส่ิงท่ีได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 

จากนั นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงค์ Midam Cosmetic  ประเภทเวชส้าอางค์ท่ีหมอ

ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้า 

เครื่องส้าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B 

,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี ยังมีครีมท่ีโด่งดัง  อาทิเช่น ครีม

เมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel , ครีมน ้าแตก , BB Cream , etc 

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็น

สถานท่ีจัดการประชุม APEC  เมื่อปี  2005 ค้าว่า 

(Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลว่ า "โลก" ส่วนค้าว่ า 

(Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC 

House ก็หมายถึง "บ้านท่ีสุดยอดผู้น้าของโลกมา

รวมตัวกันเพื่อประชุมเอเปค" ท่ีนี่ตั งอยู่บนเกาะทง

แบค (Dongbaekseom) มีภูมิ ทัศน์ ท่ีสวยงามตาม

ธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 

3 ชั น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และ

สถาปัตยกรรมแบบดั งเดิมของเกาหลี ท่ีคงความงดงามของธรรมชาติ และความทันสมัยท่ีผสมผสาน

กันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็นห้องประชุมท่ีมีช่ือเสียงระดับนานาชาติ (หมายเหตุ :สถานท่ีท่องเท่ียว

บางแห่งขึ นอยู่กับวันหยุดประจ้า) 



 

 

กลางวัน  พร้อมเสริฟด้วยเมนู ทัคคาลบี  อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี น้าไก่ บาร์บีคิว ผักต่างๆ 

ผัดร่วมกับซอสบาร์บีคิวเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไป

ระยะหนึ่งจะน้าข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัค

คาลบี โปคีมหรือข้าวผัดทัคคาลบี ท่ีทั งหอม อร่อย เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง 

จากนั นน้าท่านชมวิว Oryukdo Sunrise Park 

หรือ จุดชมวิว หมู่เกำะออยุคโด เรียงตัวกันออก

จากฝ่ังไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถ

มองเห็นได้ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครั งจะเห็นว่า

มี 5 เกาะ บางครั งจะเห็น 6 เกาะ ขึ นอยู่กับน ้า

ขึ นน ้าลง ท้าให้ได้ช่ือว่า ออยุคโด ท่ีแปลว่า 5 6 

เกาะ เป็นเกาะท่ีเป็นหินทั งหมดเป็นหนึ่ งใน

อนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวที่ใหญ่ท่ีสุดท่ีมี

คนอยู่อาศัย และมีประภาคารตั งอยู่ ประกอบไป

ด้ ว ย เก า ะ  Usakdo, Surido, Gonggotdo, 

Guldo และเกาะ Deungdaedo ท่ีมีประภาคารอยู่ นอกจากนี มีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้างจาก

หน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื นท่ีท้าด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสาร

กันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเล

ใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ นได้ ท่ีนี่เป็นอีกหนึ่งจุดชม

วิวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ นอยู่กับสภาพ

อากาศ) หมู่เกาะออยุคโดได้รับการขึ นทะเบียนเป็นสถานท่ีส้าคัญ

ของชาติเพราะเรือส่วนใหญ่ท่ีจะมาติดต่อกับเมืองปูซาน มักจะ

ต้องผ่านมาทางหมู่เกาะออยุคโด 

จากนั นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซำนทำวเวอร์ (Busan Tower) 

ตั งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ 

ตั งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี 

สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส้าคัญของเมือง ส้าหรับชั น

แรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงานหัตถกรรมแบบ

ดั งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมาย คนท่ีมาเท่ียวท่ีนี่



 

 

ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั งชาวเกาหลีและนักท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้อง

ตรงท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักท่ีได้มาคล้องกุญแจท่ีนี่จะรักกัน

ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ,ไม่รวมค่าขึ นลิฟต์) ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดส้าหรับ

ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา 

จากนั นพาท่านเดินทางสู่ ดำวทำวน์ปูซำน  แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ช่ือดัง อาทิเสื อผ้า รองเท้า 

กระเป๋า เครื่องส้าอางค์เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้ง

ท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ 

เย็น  รับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วย  เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างท่ีมีช่ือเสียง

ของเกาหลี เป็นการน้าเนื อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื อนุ่ม แล้วจึงน้าไปย่างบนแผ่นโลหะท่ีถูกเผา

จนร้อน ตอนย่างเนื อนั นจะย่างเป็นชิ นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ นพอดีค้า 

ทานกับเครื่องเคียงจ้าพวกผัก กระเทียม 

ท่ีพัก The Mark Haeundae  OR SML ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

  จากนั นน้าท่านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่

ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ด

ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี ยว ดี

ส้าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหล้า ชา กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะ

ช่วยในการล้างสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมันท่ีสะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของ

ท่านแข็งแรงขึ น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนั นพาท่านเดินทางสู่ ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีนี่มี

ขนม  พื นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม 

กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ 

ถ้วยใส่ข้ าว ก ระทะ ลูกบอลซัก ผ้า  เครื่องส้าอาง ชั นน้ า Etude , 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนยโ์สม  - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  - ดิวต้ีฟรี –                   

สนามบินนานานชาติสุวรรณภมิู 

 

 



 

 

Skinfood  และของฝากของท่ีระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื อมากมาย พร้อมทั งมีบริการบรรจุกล่องตาม

เงื่อนไขของร้าน 

จากนั นน้าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี รัฐบาล

รับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดี

ท่ีสุด  ภายในจะมีเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม 

พร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื อ

โสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลับไปบ้ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ท่ีท่านรักและนับถือ 

กลางวัน  พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน้าผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ 

เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด

ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็ จะทานพร้อมกับข้าวสวย เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารท่ีขาด

ไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน ้าซุป ผักต่างๆในหม้อ ท้าให้เป็นท่ีช่ืนชอบของหลาย

ท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน ้าจิ มเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ 

 จากนั นพ าท่ าน สู่  ห มู่บ้ ำน วัฒ น ธรรมคั มชอน 

(Gamchoen Culture Village) ห รื อ เรี ย ก ว่ า  “Korea’s 

Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี)โดยช่ือเรียกนี มาจากลักษณะอัน

โดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านท่ีตั งอยู่บนเนิน

เขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี เคยเป็นท่ี

อยู่อาศัยของของผู้ลี ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาล

เกาห ลี ได้ ส่ง เสริมการท่องเท่ียวมี การพัฒ นาปรับปรุ ง

ทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ น โดยปรับเปล่ียนหมู่บ้านคัมชอน

ให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามก้าแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลัง

เปล่ียนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั งสินค้าพื นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไป

ถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์ เรื่อง Running Man ท่ีมาถ่ายท้าท่ีนี่  จึง ท้าให้หมู่บ้ าน

วัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี เป็นท่ีรู้จักมีนักท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศ

มาเท่ียวกันมากขึ น 

 จากนั นน้าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิวตี ฟรี  มีสินค้าชั นน้า

ปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั ง น ้าหอม เสื อผ้า เครื่องส้าอางค์ กระเป๋า แว่นตา 



 

 

นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเครื่องประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์ชั นน้า อาทิเช่น  MCM , PRADA , 

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

ไม่ได้ 

17.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE921 พร้อมความ

ประทับใจ 

*สายการบินมีการเปล่ียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน  
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครื่องน ้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม 
21.30 – 00.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ท่านถึง

บ้านอย่างปลอดภัย 

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

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศท่ี

ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี

ใดๆทั งสิ น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***  

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน 

การจราจรติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึ นอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าท่ี 

ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่า

ด้วยกรณีใดๆทั งสิ น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายท่ีลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

อัตรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริม
เตียง 

พักเด่ียวเพิ่ม 

มีนาคม : 27-30  16,900.-/คน 

4,900.- 

เมษายน : 8-11 , 9-12 17,300.-/คน 

เมษายน : 7-10  ,10-13 17,600.-/คน 

มีนาคม : 31-3 เม.ย. 17,900.-/คน 

เมษายน : 1-4 , 2-5  18,300.-/คน 

เมษายน : 3-6  18,600.-/คน 

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

18,900.-/คน 

มีนาคม : 29-1เม.ย. 
เมษายน : 4-7  

19,900.-/คน 

เมษายน : 5-8  21,900.-/คน 

***เน่ืองจำกทำงแลนด์เกำหล ีได้รับแจ้งเตือนหลำยครั งจำกกองตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลใีต้  และจำกสำยกำรบิน เรื่องผู้แอบแฝงมำเป็น

นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปท ำงำน แรงงำนผิดกฎหมำย ดังนั นตั งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION 

JEJU ทำงแลนด์เกำหลีจ ำเป็นต้องเก็บค่ำประกันเพื่อใหลู้กค้ำไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั น เป็นจ ำนวนเงิน (5,000 บำท หรือ 150,000 วอน) หำก

ลูกค้ำเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทำงท่องเที่ยวพรอ้มกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตำมโปรแกรมที่ก ำหนด สำมำรถขอรับเงินประกันนี คืนเต็มจ ำนวน 

ดังนั นจึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกลูกค้ำปฎิบัติตำมเง่ือนไขดังกล่ำว  (ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้ำไม่ผ่ำนกองตรวจคนเข้ำเมือง หรือ 

กรมแรงงำนทั งที่ประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้)*** 

หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตม.เกำหลี กักตัวไม่ใหเ้ดินทำงเขำ้ประเทศ ค่ำใช้จ่ำยทีเ่กิดขึ นในระหว่ำงถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย                                    

ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้ช ำระเองทั งหมด 

หมำยเหตุ : ขอแจ้งให้ทรำบวำ่ ทำงคณะทัวร์จะออกเดินทำงท่องเที่ยวหลังเวลำเคร่ืองลงประมำณ 1 ชั่วโมง ทำงทัวรไ์ม่มีนโยบำยให้คณะรอ ท่ำน

ที่ติดด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผำ่นเข้ำเมืองได้จะต้องเดินทำงไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไมส่ำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจำกทัวร์

ได้ เพื่อควำมเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่ำงเต็มเวลำ ขออภัยในควำมไม่สะดวก 

 

 



 

 

 
เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณีส ำรองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมช่ันช้าระเงินเต็มจ้านวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      ราคาปกติช้าระเงินมัดจ้า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช้าระเต็มจ้านวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีท่ีไม่ช้าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตาม
เวลาท่ีก้าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ใน
การเดินทางกับทางบริษัท 

 
รำคำนี รวม 
-   ค่าต๋ัวเครื่องบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกมื อ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ น 
-   ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช้านาญเส้นทาง น้าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
รำคำนี ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, 

รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการส่ังเพิ่ม กรุณา
ติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินก้าหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ้าตัวคน
ต่างด้าว 3) ใบส้าคัญถิ่นท่ีอยู่ 4) ส้าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 
นิ ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและด้าเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั น  (ส้าหรับหนังสือเดินทาง
ต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท้าเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก้าหนด หาก
ลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารส้าเร็จรูปส่วนตัวส้ารองมา
ด้วย 
 



 

 

กรณียกเลิกกำรเดินทำง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ นไป ยึดมัดจ้า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั งหมด 
 (ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุก

กรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั งหมด 
หมำยเหตุ 
-           จ้านวนผู้เดินทาง ขั นต้่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง 
-           ราคานี เป็นราคาส้าหรับนักท่องเท่ียวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั น 
(นักท่องเท่ียวต่างประเทศช้าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
-           สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มี
จุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเท่ียว เท่านั น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท้าให้ไม่
สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ น) 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออก
เมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าท่ีกรมแรงงานทั งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่
เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้
ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั งสิ น หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ 
เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเท่ียวเอง 
-           ต๋ัวเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเล่ือนวัน
หรือคืนเงิน 
 



 

 

-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องท้าในวันท้าการของ
บริษัทดังนี  วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัต
ฤกษ์ท่ีรัฐบาลประกาศในปีนั นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดท้าการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มทีอ้านาจในการให้ค้าสัญญาใดๆ แทนบริษัททั งสิ น เว้นแต่มีเอกสาร
ลงนามโดยผู้มีอ้านาจขอบริษัทก้ากับเท่านั น 
-           หากท่านท่ีต้องการออกต๋ัวภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ี
เจ้าหน้าท่ีทุกครั งก่อนท้าการออกต๋ัว เพื่อป้องกันปัญหาเท่ียวบินล่าช้า เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน การ
ยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุก
กรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก้าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้าน
ละ 3,000 บาท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้า
พัก และโรงแรมท่ีเข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเท่ียวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงิน
วันละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักส้าหรับผู้ท่ีไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
-           ขอสงวนสิทธิ์ส้าหรับลูกค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั น 
-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั งหมดหรือบำงส่วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำ
ท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั งหมด 

 
 

กรุณำอ่ำนเง่ือนไขกำรจองทัวร์ตำมที่ระบุในรำยกำรข้ำงต้น 
หำกมีข้อสงสัยกรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ก่อนท ำกำรจอง 

 

 

 

  

 

 



 

 

 

 


