
 

 

 

 
 

 
 
 
 

รหสัโปรแกรม : 12055 (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 เปิดประสบการณ์ใหม่ก่อนใคร ท่องเที่ยวจังหวัดชอลลานัมโด 

สัมผสัธรรมชาติ สูดอากาศดีดี พร้อมช้อปป้ิงจุใจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 โปรแกรมการท่องเท่ียว 

วนัที่ 1 
 

พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูม ิ

วนัที่ 2 
 

สนามบินนานาชาติกิมแฮ –  หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน – เมืองยอซู 

วนัที่ 3 หมู่บา้นพ้ืนเมืองนากานอพัซอง –สวนดูรยนูซาน  – ไร่ชาเขียวโบซอง  –  ปูซาน 



 

 

 

 
 

วนัที่ 4 Daewangam Park – Ganjeolgot – ศูนยโ์สม – สวนแทจงแด – ศูนยเ์คร่ืองส าอางค ์– ปูซานทาวเวอร์  –  
BIFF Square  – ยา่นนมัโพดง   

วนัที่ 5 วดัแฮดง ยงกุงซา – น ้ามนัสนเข็มแดง – ศูนยส์มุนไพร – Lotte Outlet – กรุงเทพฯ 

   
วนัแรก              กรุงเทพ  

……. น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ช้ัน 4 ประตูทางเข้าที่ ….  แถว ….. 
  สายการบินโคเรียนแอร์/จินแอร์   
 เจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยต้อนรับและอ านวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเคร่ือง   

  
บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

วนัที่ 2 สนามบินนานาชาตกิมิแฮ –  หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน – เมืองยอซู  
…… น.         ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์/จินแอร์   
 (ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อีกคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดินทาง) 
…… น. ถึง สนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน (เวลาทอ้งถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) 

หลงัผ่านพิธีการทางตรวจคนเขา้เมืองเรียบร้อย พาท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคมัชอน (Gamcheon Culture Village) หรือ
เรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี)โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้น
ท่ีตั้งอยูบ่น เนินเขา เรียงตวัสลบักนัไปมาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จนในปี 
2009 รัฐบาลเกาหลี ไดส่้งเสริมการท่องเที่ยวมีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพ ให้น่าอยูม่ากยิง่ข้ึน โดยปรับเปลี่ยน หมู่บา้นคมั
ชอนใหมี้สีสันโดดเด่นดว้ยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหดู้สดใส น่ารัก บา้นเรือน หลายหลงัเปลี่ยนเป็นสตูดิโอ
และแกลลอร่ีบางจุดกเ็ป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้พื้นเมือง สินคา้สมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซีร่ียเ์ร่ือง 
Running Man ท่ีมาถ่ายท าท่ีน่ี จึงท าใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน แห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลีและต่างประเทศมา
เท่ียวกนัมากข้ึน 
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เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (1)  เมนูบีบิมบับ (ข้าวย าเกาหลี) 
น าท่านเดินทางไปยงัเมืองยอซู สู่เมืองยอซูเมองท่องเที่ยวชายทะเลและสถานที่ พกัตากอากาศระดบัโลกรายลอ้มไปดว้ยหมู่
เกาะนอ้ยใหญ่มากถึง 317 เกาะ พร่ังพร้อมไปดว้ยความงดงามทางธรรมชาติ ทั้งบนบกและใตน้ ้า  อิสระให้ท่าน เพลิดเพลินกบั
ค ่าคืนที่สวยงามและโรแมนติกของเมือง Yeosu  ที่ NangmanPocha  จะมีเตน้ทข์ายอาหารมากมาย ท่านสามารถเพลิดเพลินกบั
อาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองจานพิเศษ 

เยน็ รับประทานอาหารค า่  (2) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี 

 จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองยอซู YEOSU OCEAN HILL หรือเทียบเท่า 
วนัที่ 3 หมู่บ้านพ้ืนเมืองนากานอพัซอง –สวนดูรยูนซาน  – ไร่ชาเขียวโบซอง  –  ปูซาน 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (3) 

จากนั้นเดินทางสู่เมือง ชุนชอน เพื่อพาท่านไปยงั หมู่บ้านพ้ืนเมืองนากานอัพซอง  (Naganeupseong Folk Village) ตั้งอยู่ใน
เขตซอลลานมัโด เป็นหมู่บา้นที่มีประวติัศาสตร์ยาวนานและมีขนาดใหญ่ 
มีคนอาศัยอยู่เกือบ 100 หลังคาเรือน ซ่ึงบ้านแต่ละหลังยงัคงรักษาของ
ดั้ งเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็น ห้องท่ีท ามาจากดิน , ห้องครัวแบบดั้ งเดิม, 
ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ รวมทั้ งบ้านหลังคามุงด้วยฟางท่ีเป็น
เหมือนเอกลกัษณ์ของบา้นเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบา้นเรือน
แลว้ยงัมีปราสาทโบราณท่ีเหมือนเป็นส่วนหน่ึงของหมู่บา้นน้ีอีกดว้ย จะมี
ทางเดินเหมือนก าแพงเมืองยกสูงจากพื้น และเดินตรงไปยงัปราสาทได ้ 
จากนั้ นน าท่านไปยังสวนดูรยูนซาน  อยู่บนยอดเขาดูรซาน ความสูง
ประมาณ 703 เมตรจากน ้ าทะเล สามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้ทั้ ง 360 
องศา มีทั้งวิวของเทือกเขาสลบัซับซ้อนและวิวเมืองที่ด้านล่างของภูเขา 
หากตอ้งการเดินชมวิวชมธรรมชาติก็จะมีทางเดินไมท้  าไวอ้ยา่งดี เป็นทาง
ยาวลัดเลาะเนินเขาไปเร่ือยๆ เดินสบาย นอกจากน้ียงัมีจุดถ่ายรูปตลอด
ระยะทางการเดิน และบริเวณสวนมีวดัที่ส าคญัหลายแห่งให้เยี่ยมชมดว้ย  
พาท่านข้ึนเคเบ้ิลคาร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกบัวิวภูเขามุมสูง แบบ 360 
องศา  

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนู บุลโกกี (หมูผัดซอสซีอ้ิวเกาหลี) 
ต่อมาน าท่านไปยงั ไร่ชาเขียวโบซอง  แหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของ
เกาหลีซ่ึงปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใตข้องโบซอง ท าให้มองเห็นไร่ชาเป็น
แนวสีเชียวสูงต ่าสลับกันไปตามแนวภูเขา ไร่ชาโบซองแห่งน้ีเป็นไร่ชา
เขียวท่ีแรกๆของเกาหลี ท่ีมีการใช้วิธีการปลูกชาแบบญ่ีปุ่นดั้งเดิมและ
ชาวไร่ที่น่ีก็ยงัมีความช านาญในการปลูกชาเขียวเป็นอย่างดี จึงท าให้เป็น
แหล่งผลิตชาเขียวข้ึนช่ือของเกาหลี นอกจากชาท่ีมีคุณภาพแลว้ ไร่ชาเองก็
มีบรรยากาศที่สวยงามจนเป็นหน่ึงในสถานที่ที่มักจะมีการถ่ายท า
ภาพยนตร์กนัอีกดว้ย จึงท าให้เป็นท่ีรู้จักกนัทัว่ประเทศ  จากนั้นเดินทาง
ต่อไปยงัเมืองปูซาน เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลีใต ้เพื่อรับประทานอาหารเยน็ และเขา้โรงแรมที่พกั 

เยน็    รับประทานอาหารค า่ (5)  เมนู ซัมเกทัง (ไก่ตุ๋นโสม) 

จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 



 

 

 

 
 

วนัที่4 Daewangam Park – Ganjeolgot – ศูนย์โสม – สวนแทจงแด – ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ – ปูซานทาวเวอร์  –  BIFF 
Square  – ย่านนัมโพดง   

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (6) 
 จากนั้นพาท่านไปยงัเมืองอุลซาน เพื่อชม Daewangam Park  เป็นสวน

ริมทะเลท่ีตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวนัออก เส้นทาง 1 กม. จะน าไปสู่ชายทะเล
หลงัจากผ่านป่าสนตน้เชอร์ร่ีแมกโนเลียอูฐแอปริคอตและฟอร์ซไซเซีย 
ริมทะเลเป็นท่ีท้ิงกระจุยกระจายดว้ยโขดหินที่ผุกร่อนที่ถูกแกะสลกัเป็น
รูปทรงท่ีน่าสนใจโดยลมและมหาสมุทร เส้นทางเดินอีกเส้นทางหน่ึง
น าไปสู่มุมมองของประภาคาร  สวนแห่งน้ียงัเป็นท่ีตั้งของเกาะ 
Daewangam ซ่ึงเป็นเกาะหินขนาดใหญ่ท่ีดูเหมือนมงักรท่ีลอยข้ึนสู่
ทอ้งฟ้า เช่ือมต่อกบัแผ่นดินใหญ่ดว้ยสะพานเหลก็และมีหอสังเกตการณ์   

 จากนั้นเดินทางต่อไปยงั Ganjeolgot เป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นเลียบ
ชายฝ่ังตะวนัออกที่มีช่ือเสียงแห่งหน่ึงของเมืองอุลซาน ไฮไลทข์องที่น่ีจะ
เป็น ตูไ้ปรษณียย์กัษ ์และประภาคารริมทะเล ท่านสามารถเดินเล่น และ
ถ่ายรูปไดต้ามอธัยาศยั 

 
เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน  (7) เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี) 
 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center)  ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็น
โสมที่มีคุณภาพดีที่สุด  ภายในจะมีเจา้หนา้ที่ใหค้วามรู้เกี่ยวกบัตน้โสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย คุณสมบติัและ
ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโสม ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ที่
ท่านรักและนบัถือ   พาท่านเขา้สู่  สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยูท่ี่เกาะยงโด ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลางเมือง 
สวนแทจงแดตั้งช่ือตามกษตัรยข์องเกาหลีช่ือ TaeJong Mu-Yeol ท่ีชอบเดินทางมาท่ีน่ีเพื่อยงิธนู มีขนาดพื้นท่ีประมาณ 1,100 
ไร่ประกอบไปดว้ยตน้ไมสี้เขียวอยา่งตน้สน ดอกไมน้านาชนิด และหนา้ผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงที่ 250 เมตร โดยจะมี
ทางเดินรอบเกาะจึงเป็นที่ออกก าลงักาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแด ประกอบไปดว้ย  
Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็นจุดชมวิวท่ีสูงท่ีสุดของสวนแห่งน้ี,
ลานชมวิวแทจองแด (Taejongdae Observatory) เป็นอาคาร รูปทรงกลม ขนาดใหญ่ ที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม,หนา้ผาหินและ
ชายหาดที่เป็นหินกรวด ที่เป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของสวนแห่งน้ี  
 
 
 
 
 
 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ ประเภทเวชส าอางคท์ี่หมอศลัยกรรมเกาหลี ร่วมออกแบบมากมาย เช่น 
ผลิตภณัฑบ์  ารุงผิวหนา้ เคร่ืองส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอีก
มากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่ง
ดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบทอ็ก , Aloevera Gel . 
ครีมน ้าแตก , BB Cream , etc   แลว้พาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ 
(Busan Tower) ตั้งอยูใ่น สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยาน



 

 

 

 
 

แห่งชาติ ตั้งอยูบ่นเนินเขา ใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผ่อนหยอ่นใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark 
ส าคญัของเมือง ส าหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และงาน หตัถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวง
กุญแจ, เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่น่ี ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียว
ต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจ มาคลอ้งตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักที่ไดม้าคลอ้ง
กุญแจที่น่ีจะรักกนั ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิวทิวทศัน์ ของ
เมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท)์      

เยน็ รับประทานอาหารค า่ (8)  เมนู บุฟเฟ่ต์ป้ิงย่าง ณ ร้าน Jagalchi Buffet 
ต่อมาพาท่านชม จตุรัสแห่งภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน (BIFF Square,Busan International Film Festival) เป็นยา่น
ดงัท่ีใชใ้นการจดังานแสดงภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน ถูกพฒันาข้ึนเพื่อรองรับ กบังานน้ีโดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1996 เป็นตน้
มา จนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่รู้จกักนัในช่ือ BIFF Square หรือที่ยอ่มาจาก Busan International Film Festival โดย
จะแบ่งออก เป็นสองส่วนใหญ่ๆคือ Star Street” กบั “Festival Street รวมกนั เป็นถนนยาว 428 เมตรที่ยา่น BIFF น้ีมีโรง
ภาพยนตร์อยูม่ากมาย ที่จะน าภาพยนตร์ที่หายากหรือภาพยนตร์ที่ยงัไม่ได ้ฉายที่ไหน มาเปิดฉายที่น่ีก่อน และไม่ไดมี้เพียงแต่
โรงภาพยนตร์เท่านั้น แต่ยงัมีร้านคา้ ร้านอาหาร ศูนยก์ารคา้และอืน่ๆอีกมากมาย และพาท่านชอ้ปป้ิง ถนนนัมโพดง  เป็น
ถนนชอ้ปป้ิงท่ีโด่งดงัและคึกมากอีกแห่ง ในปูซาน ขา้งๆกบั ถนนแฟชัน่ ควงับก(Gwangbok-dong Fashion 
Street)  นกัท่องเท่ียวนิยมจะมาเดินชอ้ปป้ิง และเดินเที่ยวเล่นกนั ยงัถนนแห่งน้ี เป็นยา่นท่ีไม่เคยหลบัใหลและคึกคกัมากจน
ไดรั้บฉายา ว่าเป็น  ยา่นเมียงดง  แห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว 

 
 

 
 

  
  

จากนั้นน าท่านเขา้ สู่ท่ีพกัเมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรือเทียบเท่า 

วนัที่5 วดัแฮดง ยงกุงซา – น า้มนัสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร – Lotte Outlet – กรุงเทพฯ 
เช้า  รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  (9) 

เกบ็กระเป๋า เชค็เอา้ทจ์ากโรงแรม  จากนั้นพาท่านนมสัการพระที่ วดัแฮดง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) ตั้งอยู่
บนชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวดัท่ีสร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ใน
ประเทศเกาหลี ท่ีมกัจะสร้างอยูต่ามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึนโดยพระอาจารย์ Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมยัของ
กษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟูและปรับปรุงอีกคร้ัง ดว้ยความพิถีพิถนั เพื่อใหค้งไวซ่ึ้ง
เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมงักรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดินและบนัไดหิน 
108 ขั้น เป็นจุดส าหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริเวณท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธ์ิองค์
สีด า ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน และเม่ือเดินไปตามสะพานท่ีทอดเขา้สู่บริเวณตวัวดั ท่ีประกอบไปดว้ยวิหารและศาลาเรียง
รายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหนา้ของวิหารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสัญลกัษณ์ของความ
สนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากน้ี ภายในวดัยงัมีองคเ์จา้แม่กวนอิม, พระสังกจัจายน์องคสี์ทองอร่าม, ศาล
เจา้ และอืน่ๆ วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและสวยงาม เหมาะส าหรับการมาชมพระอาทิตยข้ึ์นในยามเชา้ และมกัเป็น
สถานท่ีท่ีเหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากนัมาอธิษฐานขอพรในวนัข้ึนปีใหม่ ส าหรับในช่วงเดือนเมษายนนั้น วดัจะดูสด
ช่ืนและสวยงามไปดว้ยบรรดาดอกซากุระท่ีบานสะพร่ัง และในวนัส าคญัทางศาสนาพุทธ คือ วนัวสิาขบูชา ซ่ึงวนัประสูติของ
พระพุทธเจา้นั้น วดัแห่งน้ีจะถูกประดบัประดาดว้ยโคมไฟหลากสี ซ่ึงดูสวยงามไปอีกแบบหน่ึง 
 
 

https://www.chilloutkorea.com/gwangbok-dong-fashion-street/
https://www.chilloutkorea.com/gwangbok-dong-fashion-street/
https://www.chilloutkorea.com/myeong-dong/


 

 

 

 
 

 
 
 
 
 แลว้น าท่านเขา้ชม  น ้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจาก มหาวิทยาลัย
แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด เส้นเลือด  ตีบ แตก ตนั 
และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก  าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจาก
คนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก  จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ
เรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืม
เหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั หรือไต 
ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน (10)  เซตเมนูปลาซาบะย่าง 
จากนั้ นพาท่านช็อปป้ิง ณ  Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซ่ึงมีร้านคา้หลากหลายกว่า 150 ร้านคา้  และมี
สินคา้ราคาถูก หลากหลายแบรนด ์ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองใชใ้นบา้น นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทั้งแบรนดเ์กาหลี 
และแบรนด์ดังๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada 
ฯลฯ  
จากนั้นน าท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกิมแฮ 

…… น.  น าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินโคเรียนแอร์/จินแอร์   
…… น.      ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 
 

 
 
 
 
 
 

 

FLIGHT DETAILS 

KOREAN  
AIR 

KE662 BKK-PUS 01.40 - 08.45 

KE661 PUS -BKK 20.35 - 00.20 
JINAIR LJ012 BKK- PUS 01.00 – 08.00 

LJ011 PUS -BKK 19.30 – 23.40 
 
** หมายเหตุ ทางบริษัทจะคอนเฟิมไฟล์ทและเวลาบิน อีกคร้ังในเอกสารนัดหมายการเดินทาง ** 

 
 
 



 

 

 

 
 

อัตราค่าบริการ 

เดือน วนัเดินทาง สายการบิน 
ผู้ใหญ่พัก  
2 ท่าน 

เด็กอายตุ ่ากว่า  
12 ปี  

พักเดี่ยว 

มนีาคม 14 – 18 มี.ค JINAIR     17,900 

 
6,900 

เมษายน 12 – 16 เม.ย (วนัสงกรานต์) 
KOREAN  

AIR 
    28,900 

พฤษภาคม 
22 – 26 พ.ค , 29 – 02 มิ.ย JINAIR     17,900 

10 – 14 พ.ค 
KOREAN  

AIR 
    24,900  

**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 15 ท่าน 

 
อัตราน้ีรวม 

 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบัชั้นประหยดั(ตัว๋กรุ๊ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ 
 ค่าโรงแรมที่พกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบ ุ
 น ้าด่ืมท่านละ 1 ขวด / คน / วัน 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง(ข้ึนอยู่กับการผันแปรของภาษีน ้ามัน ณ วันน้ันๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ทา่นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 



 

 

 

 
 

อัตราน้ีไม่รวม 

 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้วค่าวีซ่าเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยืน่วีซ่าเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเกบ็เพิ่มเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น คา่โทรศพัทโ์ทรสารโทรเลขค่าซักรีดค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ 
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอืน่ๆ ที่ไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 23 กก.(KE) , 15กก.(LJ) ) 
 ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถ่ิน คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรือ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี) 
หมายเหตุ  
 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อย่างนอ้ย 15 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบั 

สายการบิน และโรงแรมท่ีพกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อย่างไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตามสถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกดิความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่านระหว่างการเดินทาง 
 บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดินทางมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้า หรือออกนอกประเทศ 

อนัเน่ืองมาจากการพิจารณาของเจ้าหน้าทีต่รวจคนเข้าเมือง หรือ มีส่ิงผิดกฎหมาย หรือ เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏเิสธในกรณีอื่น 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ทีจ่ะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผิดพลาด ความล่าช้า การเปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน 

บริษัทขนส่ง หรือหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อนันอกเหนือจากความควบคุม 
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ในกรณีทีผู้่เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/

หรือไม่เดินทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง 
 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยู่กบัเวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัย

อ่ืนๆ ท่ีอาจเกดิข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกดิข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจ็บป่วย การถูกท าร้าย การสูญหาย หรือจากอุบติัเหตุต่างๆ 
 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสัญญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก  ากบั

เท่านั้น 
 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใช้

ตัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏว่าท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั ทางบริษัทจะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 300 USD 
(กอ่นซ้ือทวัร์ จะตอ้งแจง้ความประสงคท่ี์เป็นจริง เพ่ือทางผูจ้ดัจะไดคิ้ดค่าบริการท่ีเหมาะสม) 

 เด็ก หมายถึง ผูท่ี้มีอายุนอ้ยกว่า 12 ปี 
 หนังสือเดินทางจะต้องมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 23 กก.(KE) , 15กก.(LJ) *.*.*.  
เง่ือนไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยุดยาวช าระทั้งหมดกอ่นเดินทางภายใน 30วนั   
(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเช็คธนาคารถูกระงบัการจ่ายไม่ว่าดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืน
ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

การยกเลกิ 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 21-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 15-20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกกอ่นการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 



 

 

 

 
 

 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกว่า 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุดหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
 
 


