
 
 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง เดือน 01 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม 2560 

 

19.30 – 21.30  น  คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอร

สายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR  หนาเคานเตอรเช็คอิน ……. ใกลประตูทางเขาหมายเลข …… โดยมี

เจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร  

 

 

 

23.10 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE922   

01.20 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C 2252  

วันแรกของการเดินทาง พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ  

 

ขอแนะนํา  ถาตองการนําของเหลวขึ้นเครื่องใสกระเปาถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และมีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น (รวมกันไม

เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเทานั้น การนําผลิตภัณฑของสดที่

ทําจากสัตวไมวาเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพื่อปองกันโรคตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ 

 



 
 
 

*สายการบินมีการเปลี่ยนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน  

*สายการบิน LOW COST ไมเสริฟอาหารบนเคร่ือง นํ้าหนักกระเปา 15 กิโลกรัม /ทาน/1ชิ้น 

 

 

 

06.35 – 08.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี ใต (กรุณาปรับเวลาของทานให

เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลีใต)  ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร ขอ

ตอนรับทุกทานสูเมืองปูซาน    

เชา  จากน้ันพาทานชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky Walkway  อยูในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo 

Beach) ซองโด (Songdo)น้ันแปลวาเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมีปาสนอยูบริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล 

เปนสถานที่ทองเที่ยวแหงใหม ซ่ึงถือวาเปนแลนดมารคของหาดซองโดเลย

ทีเดียว ตัวสะพานย่ืนออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยูบนทะเล 

สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในสวนพ้ืนของสะพานสามารถ

มองเห็นนํ้าทะเลผานกระจกนิรภัย สกายวอรคจะมีลานหินใหญๆ ใหถายรูป

บรรยากาศและสองขางทางมองเห็นวิวทิวทัศนสวยงาม  นอกจากน้ียังเปนที่

ถายทํารายการ เชน We Got Married ทําใหเปนที่นิยมอยางมากสําหรับคนเกาหลี 

  จากน้ันพาทานสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน  หรือเรียกวา “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี)โดยชื่อ

เรียกน้ีมาจากลักษณะอันโดดเดนของหมูบานวัฒนธรรมคัมชอน หมูบานที่ตั้งอยูบนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสัน

สดใส ในอดีตหมูบานน้ีเคยเปนที่อยูอาศัยของของผูลี้ภัยสงครามเกาหลี จน

ในป 2009 รัฐบาลเกาหลี ไดสงเสริมการทองเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุง

ทัศนียภาพ ใหนาอยูมากย่ิงขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมูบานคัมชอนใหมีสีสันโดด

เดนดวยการทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบาน ใหดูสดใส นารัก 

บานเรือนหลายหลังเปลี่ยนเปนสตูดิโอและแกลลอร่ีบางจุดก็เปนรานขาย

สินคา ทั้งสินคาพ้ืนเมือง สินคาสมัยใหม รวมไปถึงรานกาแฟ และไดโดงดัง

จากซีร่ีสเร่ือง Running Man ที่มาถายทําที่น่ี จึงทําใหหมูบานวัฒนธรรมคัมชอนแหงน้ีเปนที่รูจักมีนักทองเที่ยวชาว

เกาหลีและตางประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น 

กลางวัน อาหารกลางวัน พรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักตาง ๆ เชน กะหล่ําปลี 

ฟกทองออน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหงและนํ้า เคร่ืองเคียงตาง ๆ 

คือ ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ เสริฟพรอมกับขาวสวยรอนๆ  

บาย  จากน้ันพาทานชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร (Busan Tower) ตั้งอยูใน สวนยองดูซาน (Yongdusan 

Park) เปนอุทยานแหงชาติ ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมือง เปน

สถานที่พักผอนหยอนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเปน 

Landmark สําคัญของเมือง สําหรับชั้นแรกของหอคอย เปนบริเวณ

วันที่สองของการเดินทาง   สนามบินนานาชาติกิมแฮ  – สะพานเดินทะเล Sky Walkway -หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน -                                           

ปูซานทาวเวอร–หมูเกาะออยุคโด  – ลอตเต เอาทเล็ต 

 

 



 
 
 

ขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบด้ังเดิมของเกาหลี เชน  พวงกุญแจ , เคร่ืองปนดินเผา, ตุกตา และอื่นๆอีก

มากมายคนที่มาเที่ยวที่น่ีสวนมากจะเปนคูรัก ทั้งชาวเกาหลีและนักทองเที่ยวตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมา

คลองตรงที่ราว 

 

 ระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่น่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไมรวม

คากุญแจ) สวนดานบนสุดของหอคอยเปนจุดสําหรับชมวิวทิวทัศนของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา  

จากน้ันนําทานชมวิว Oryukdo Island หรือ หมูเกาะออยุคโดเรียงตัวกันออกจากฝงไปทางตอนใตของเมือง

ปูซาน สามารถมองเห็นไดชัดเจนจากแผนดิน บางคร้ังจะเห็นวามี 5 เกาะ บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยูกับนํ้าขึ้นนํ้า

ลง ทําใหไดชื่อวา ออยุคโด ที่แปลวา 5 6 เกาะ เปนเกาะที่เปนหิน

ทั้งหมดเปนหน่ึงในอนุสรณของชาติ มีเพียงเกาะเดียวที่ใหญที่สุด

ที่มีคนอยูอาศัย และมีประภาคารตั้งอยู ประกอบไปดวยเกาะ 

Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ที่

มีประภาคารอยู นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟา ออยุคโด สรางจาก

หนาผาย่ืนออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้ืนที่ทําดวย

กระจกหนา 50 mm เคลือบดวยสารกันกระสุนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภัยเข็งแรง อยูตรงแนวที่เปนเสนแบงระหวางทะเล

ตะวันออกและทะเลใตของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตยขึ้นได ที่น่ีเปนอีกหน่ึงจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน 

(ชมทางเดินลอยฟา ขึ้นอยูกับสภาพอากาศ)   

จากน้ันพาทานช็อปปง "ล็อตเต เอาทเลท"(Lotte Outlet) นับวาเปน outlet mall ที่มีพ้ืนที่ขนาดใหญของ

เกาหลีแหงหน่ึง ซ่ึงเปนศูนยรวมของสินคาหลากหลายแบรนดที่สงตรง

จากโรงงานผูผลิตแลวนํามาขายในราคาพิเศษ สินคาแบรนเนมดลด

ราคากันมากกวาหาสิบเปอรเซ็นต ใหทานไดเลือกชม เลือกซ้ืออยาง

มากมาย และที่น่ีรับบัตรเครดิตทานสามารถจับจายไดอยางสบายใจ  

ตั้งแตแบรนดเนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate 

Spade ไปจนถึงแบรนดขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เปนตน 

เย็น อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู แฮมุลทัง + ปลายาง!!  หรือ ซุปอาหารทะเลที่มีรสชาติจัดจาน ซ่ึงเปนอาหารด้ังเดิม

ยอดนิยมของเกาหลี และในหมูนักทองเที่ยวดวย นําอาหารจําพวกอาหารทะเลลงในหมอที่มีนํ้าซุปรสจัด เชน ปู  

ปลาหมึก หอย กุง พรอมเคร่ืองตาง ๆ เชน ตนกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เตาหู เปนตน รับประทานกับ กิมจิ 

เคร่ืองเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ อรอยอยางลงตัว พิเศษ! ปลายางสดๆ จากทะเลนํ้าลึก หอม อรอย และมีประโยชน 

ที่พัก The Mark Haeundae  OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา 

 

 

 



 
 
 
 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

พาทานแวะชม Nurimaru APEC House เคยเปนสถานที่จัดการประชุม APEC  เมื่อป 2005 คําวา (Nuri) 

ในภาษาเกาหลีแปลวา "โลก" สวนคําวา (Maru) แปลวา "การประชุมสุด

ยอด" และ APEC House ก็หมายถึง "บานที่สุดยอดผูนําของโลกมา

รวมตัวกันเพ่ือประชุมเอเปค" ที่น่ีตั้งอยูบนเกาะทงแบค 

(Dongbaekseom) มีภูมิทัศนที่สวยงามตามธรรมชาติ รายลอมดวย

ดอกไมและตนสน เปนอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหวางสถาปตยกรรม

สมัยใหม และสถาปตยกรรมแบบด้ังเดิมของเกาหลี ที่คงความงดงามของธรรมชาติ และความทันสมัยที่ผสมผสานกัน

อยางกลมกลืน ถูกจัดเปนหองประชุมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ  

ระเบียงของอาคารเปนจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน 

“สะพานโกลเดนทเกท” นับเปนสะพานที่สรางขามทะเลที่ใหญที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km  ถายรูป

เก็บความประทับใจได ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานที่ทองเที่ยวบางแหงขึ้นอยูกับวันหยุดประจํา)  

จากน้ันพาทานเดินทางตอที่ รานน้ํามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมาย

จากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและนํ้าตาล

ในกระแสเลือด ปองกันการเกิดเสนเลือด  ตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษใน

รางกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกําลังเปนสิ่งที่

ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 

  จากน้ันพาทานนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เปนวัดที่สรางบน

โขดหินริมชายหาดที่แตกตางไปจากวัดสวนใหญในประเทศเกาหลี ที่มักจะสรางอยูตามเชิงเขา วัดแหงน้ีถูกสรางขึ้น

โดยพระอาจารย Naong เมื่อป 1376 ในชวงรัชสมัยของกษัตริย Uwang แหงราชวงศ Goryeo จากน้ันในป 1970 ไดมี

การบูรณะดวยความพิถีพิถันเพ่ือใหคงไวซ่ึงเอกลักษณและ

ความงดงามแบบด้ังเดิม จากประตูซุมมังกรสีทองอราม ลอด

ผานอุโมงคขนาดเล็ก ไปสูทางเดินบันไดหิน 108 ขั้น เปน

จุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐาน

พระพุทธรูปศักด์ิสิทธ์ิองคสีดํา ตั้งตระหงานอยูบนโขดหิน 

ทางเดินเปนสะพานที่ทอดยาวเขาสูบริเวณตัววัด ประกอบ

ไปดวยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน 

โดยบริเวณดานหนาของวิหารหลัก มีเจดียสูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เปนสัญลักษณของความสนุก , ความโกรธ, ความ

เศรา และความสุข นอกจากน้ี ภายในวัดประดิษฐาน เจาแมกวนอิม , พระสังกัจจายนองคสีทองอราม, ศาลาราย วัด

แหงน้ีเปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิคูบานคูเมืองของคนปูซาน เปนสถานที่ที่เหลาพุทธศาสนิกชนเกาหลี  

วันที่สามของการเดินทาง Nurimaru  APEC House – รานน้ํามันสนเข็มแดง –วัดแฮดง ยงกุงซา- พิพิธภัณฑสัตวน้ํา – ศูนยโสม  –  

ชายหาดแฮอุนแด  –  โบสถ Jukseong   

 

 



 
 
 
กลางวัน บริการทานดวย  เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปงยางที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เปนการนําเน้ือหมูมาหมักกับ

เคร่ืองปรุงจนเน้ือนุม แลวจึงนําไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน ตอนยางเน้ือน้ันจะยางเปนชิ้นโตพอสมควร พอ

ใกลสุกแลวก็ตองใชกรรไกรตัดเปนชิ้นพอดีคํา ทานกับเคร่ืองเคียงจําพวกผัก กระเทียม  

จากน้ันพาทานเขาชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑสัตวน้ํา เปนหน่ึงในพิพิธภัณทสัตวนํ้าที่มีชื่อเสียงที่สุด

ของเมืองปูซาน และของประเทศเกาหลีใต เพราะที่น่ีเปนทั้งศูนยกลาง

การเรียนรูทางทะเล ความรูเก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใตทะเลที่จัด

แสดงไดนาสนใจ และสวยงาม มีตูปลาจํานวนมากตั้งแตขนาดเล็กจนถึง

ขนาดใหญมหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใตทองทะเล นอกจากน้ี

มีฉลามวาฬเปนไฮไลท พิพิธภัณทแหงน้ีมีสัตวนํ้าที่นํามาจัดแสดง

มากกวา 35,000 ชนิด เชน ปลา สัตวเลื้อยคลาน และสัตวคร่ึงบกคร่ึงนํ้า 

มีการออกแบบอาคารอยางทันสมัย สรางประสบการณทีนาตื่นตาตื่นใจสําหรับคุณและครอบครัวอยางแนนอน  

จากน้ันนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงน้ีรัฐบาล

รับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซ่ึงถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด  

ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเก่ียวกับตนโสมและการปลูกโสม พรอมอธิบาย

คุณสมบัติและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

และราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ  

จากน้ันพาทานชม ชายหาดแฮอุนแด  เปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เปนชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียง

ที่สุดในประเทศเกาหลีใต  คําวา “แฮอุนแด  ” ถูกตั้งชื่อโดยนักปราชยนามวา 

ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศชิลลา ชายหาดมีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนที่กวา 58,400 ตารางเมตร และเปนสถานที่สําหรับจัด

กิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลตางๆ ตลอดทั้งป หาดน้ีเปนหาด

กวางๆเม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทิวทัศนงดงาม เหมาสําหรับเก็บรูปความ

ประทับใจ นักทองเที่ยวนิยมมาที่น่ีในชวงฤดูรอน 

จากน้ันพาทุกทานเดินทางสู โบสถ Jukseong เปนโบสถหรือคริสตจักร ที่สวยที่สุดในเมืองปูซานแหงหน่ึง 

โบสถแหงน้ีอยูติดริมทะเล เปนสถานที่ศักด์ิสิทธ์ิที่ชาวเมืองปูซาน

นักทองเที่ยวนิยมเดินทางมาทองเที่ยว โบสถแหงน้ีไดรับการประดับประดา

ตกแตงทั้งภายในและภายนอกดวยศิลปะผสมผสานอยางสวยงาม มีคุณคา

ทั้งทางดานศิลปะ ดานความสวยงาม และดานจิตใจ วิวทิวทัศนโดยรอบตัว

โบสถงดงามตามธรรมชาติมีโขดหินลักษณะแปลกตาและลอมรอบดวยทะเล

เปนสถานที่ที่ไมควรพลาดเมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน 

เย็น  บริการทานดวยอาหารขึ้น โอรีจูมุลล็อค จะมีสวนผสมของเน่ือเปด ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ นํ้ามันงา หัวหอม เห็ด 

ตนหอม และเคร่ืองเทศ ปรุงรสไดอยางกลมกลอม มีรสเผ็ดกลางๆ เสริฟพรอมผักและเคร่ืองเคียงตางๆ  หากได

รับประทานแลวทานจะติดใจอยางแนนอน 



 
 
 
ที่พัก The Mark Haeundae  OR SML ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเทา 

 

 

เชา  รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรม  

จากน้ันพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเคร่ืองสําอางค Midam Cosmetic  ประเภทเวชสําอางคที่หมอ

ศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย เชน ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เคร่ืองสําอางค 

หลากหลายแบรนด และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเชน B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc 

นอกจากน้ียังมีครีมที่โดงดัง  อาทิเชน ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบท็อก , 

Aloevera Gel . ครีมนํ้าแตก , BB Cream , etc 

  จากน้ันนําทานชม รานสมุนไพร(Korea Herb) ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบรอยแลว 

เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปร้ียว ดี

สําหรับบุคคลที่ นิยมด่ืมเหลา ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลาง

สารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือไตของทาน

แข็งแรงขึ้น ซ่ึงยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง 

จากน้ันพาทานเดินทางสู รานละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมีขนม  พ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเชน 

ขนมขาวพอง ช็อคโกแลตสม กิมจิ สมอบแหง มามา วุนเสน รวมไปถึงของใชในครัวเรือน เชน ตะเกียบ ถวยใสขาว 

กะทะ ลูกบอลซักผา  เคร่ืองสําอางชั้นนํา Etude , Skinfood  และของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย 

พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน 

 

 

 

 

 

กลางวัน   พรอมเสริฟดวยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเปนการนําผักหลากหลายชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอน

หมูรวมกันไวในหมอ และจะเติมดวยนํ้าซุปรอนๆ สูตรเฉพาะของแตละราน แลวตมจนเดือด กอนจะเร่ิมรับประทาน ก็

จะนําอุดงลงตมอีกคร้ัง จะทานพรอมกับขาวสวย หรืออุดงก็ได เมนูชาบูชาบู ถือไดวาเปนรายการอาหารที่ขาดไมไดใน

โปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของนํ้าซุป ผักตางๆในหมอ ทําใหเปนที่ชื่นชอบของหลายทาน หากทานใดทานรส

จัดหนอย ก็สามารถขอนํ้าจ้ิมเกาหลี เติมเพ่ิมรสชาติ  

 

 

วันที่สี่ของการเดินทาง รานเคร่ืองสําอางค  – ศูนยสมุนไพร – ซุปเปอรมารเก็ต –Duty Free  –  ดาวทาวน    –                   

สนามบินนานานชาติสุวรรณภูมิ 

 

 



 
 
 

จากน้ันนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ดิวต้ีฟรี ( Duty Free Shop) ที่น่ีมีสินคาปลอดภาษีชั้นนําใหทาน

เลือกซ้ือมากมายกวา 500  ชนิด  นํ้าหอม 

เสื้อผา เคร่ืองสําอาง กระเปา นาฬิกา 

เคร่ืองประดับ หลากหลาย     แบรนดดัง 

อาทิเชน Dior ,Chanel , Prada ,Louis 

Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

บาย จากน้ันพาทานเดินทางสู ดาวทาวน  แหลงชอปปงสินคาทองถิ่น ชื่อดัง อาทิเสื้อผา รองเทา กระเปา เคร่ืองสําอาง

เคร่ืองประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณชอปปงที่เราใจที่สุดของคุณ 

17.30 น. เหิรฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE921 พรอมความประทับใจ 

 20.25 น. เหิรฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR  เที่ยวบินที่ 7C2251 พรอมความประทับใจ 

*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน  

*สายการบิน LOW COST ไมเสริฟอาหารบนเคร่ืองนํ้าหนักกระเปา 15 กิโลกรัม 

21.30 – 00.05 น.  เดินทางถึงทาอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอใหทานถึงบานอยางปลอดภัย  

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง 

ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบ

ของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจร

ติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุมของบริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาใน

การทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ

คาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

***เนื่องจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต  และจากสายการบิน เร่ืองผูแอบแฝงมา

เปนนักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นต้ังแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม BUSAN PLUS 

+ ทางแลนดเกาหลีจําเปนตองเก็บคาประกันเพ่ือใหลูกคาไป-กลับพรอมกรุปเทานั้น เปนจํานวนเงิน (10 ,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก

ลูกคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็ม

จํานวน ดังนั้นจึงใครขอความรวมมือจากลูกคาปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว  (ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลุกคาไมผานกองตรวจคน

เขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)***  

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ 

ทานที่ติดดานตรวจคนเขาเมือง หากสามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรอง  

คาเดินทางจากทัวรได เพ่ือความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยในความไมสะดวก 

 

 



 
 
 

 

เง่ือนไขการใหบริการกรณีสํารองที่นั่ง  

***ราคาโปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวนเทานั้น หลังไดรับ invoice ***    

***ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท  

 กรุณาชําระมัดจํา ภายใน 3 วันทําการ หลังไดรับ invoice พรอมแจงชื่อตามหนังสือเดินทาง และชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง

30 วันหรือตามกําหนด Due date ระบุใน  Invoice** 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใหญ 
เด็กไมเสริม

เตียง 
พักเดี่ยวเพ่ิม 

มิถุนายน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 ,18-21 , 19-22 , 20-23 

              25-28 , 26-29 , 27-30 

กรกฎาคม : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21 

12,500.-/คน 

4,900.- 

พฤษภาคม : 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 , 22-25 , 23-26 ,28-31 ,    

                 29-1มิ.ย. , 30-2 มิ.ย.                                   

มิถุนายน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17  , 17-20 ,21-24 , 24-27, 28-1 ก.ค. 

กรกฎาคม : 1-4 , 10-13 , 12-15 , 15-18 ,19-22 , 22-25 

12,900.-/คน 

พฤษภาคม : 10-13 , 13-16 , 17-20 , 20-23 , 24-27 ,27-30 , 31-3 มิ.ย. 

มิถุนายน : 1- 4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 

              29-2 ก.ค. , 30-3 ก.ค. 

กรกฎาคม : 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 

13,500.-/คน 

พฤษภาคม : 9-12 , 11-14 , 12-15 , 18-21 , 19-22, 25-28 , 26-29 

กรกฎาคม :  5-8  
13,900.-/คน 

พฤษภาคม : 1-4 , 7-10 , 8-11  14,500.-/คน 

พฤษภาคม : 2-5 , 6-9  14,900.-/คน 

กรกฎาคม : 9-12 15,900.-/คน 

พฤษภาคม : 3-6 , 5-8  

กรกฎาคม :  6-9 
16,900.-/คน 

กรกฎาคม :  8-11 17,900.-/คน 

พฤษภาคม : 4-7  

กรกฎาคม :  7-10 
19,900.-/คน 



 
 
 

 
ราคานี้รวม 

-   คาตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว  

-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   

-   คาอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ  

-   คาที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2 ทาน)  

-   คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก. /1ชิ้น 

-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ  

-   คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1 ,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม) 

 

 

ราคานี้ไมรวม 

-   คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ตอทานตลอดทริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ 

เครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 

-   คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-   คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.) 

-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัวคนตางดาว 3) ใบสําคัญถิ่น

ที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวี

ซาใหทาน โดยจายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวย

ตนเองกอนจะยื่นวีซา) 

-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกคาไมสามารถ

รับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสํารองมาดวย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 

- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

 (ราคาโปรโมชั่นไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดในทุกกรณี )     

ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได*** 

กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter 

Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด 

หมายเหตุ 

-  จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ 25 ทาน ขึ้นไป  

-  ราคานี้เปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น (นักทองเที่ยวตางประเทศชําระ

เพิ่มทานละ 3,000 บาท) 

-   เที่ยวบิน ราคา  อาหาร และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน

ของผูเดินทางเปนสําคัญ 



 
 
 

- สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 

-   หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพื่อ

ทองเที่ยว เทานั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น) 

-   ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน , การประทวง, การนัดหยุดงาน, การ

กอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรม

แรงงานทั้ง  จากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

-   ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ , ไมทาน

อาหารบางม้ือ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชําระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทาง

แลว 

-   ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก 

ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 

-   ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน  

- ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปงตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อปรานละ 3,000 บาท 

- หองพัก ( Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไม

สามารถ CONFIRM ใหได 

- ขอสงวนสิทธ์ิการตัดหองพักสําหรับผูที่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพักได 

- ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 

- ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น   

-   เม่ือทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเง่ือนไข 

ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด   


