
 
 

 

 



 
 

สดุพิเศษ...  
 สายการบิน KOREAN AIR (FULL SERVICE) 

 A330-300 TOTAL 276 SEAT อาหาร HOT MEAL 

 น ้าหนักโหลด 2 ช้ิน รวม 23 กิโลกรมั ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรมั 

 พกัปซูาน 3 คืน 

 ชมแลนดม์ารค์ท่ีส าคญัของปซูาน หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน 
หมู่เกาะออยคุโด หาดแฮอึนแด วดัแฮดงยงกงุซา สวนยงดซูาน 

 ช้อปป้ิงตลาดนัมโพดง ตลาดปลาจากลัชี  BIFF STREET 

 อ่ิมอร่อยจใุจ! อาหารครบ 10 มือ้ 
 

เส้นทาง 

 โปรแกรมการเดินทาง เช้า เท่ียง ค า่ โรงแรมท่ีพกั 

1 กรุงเทพฯ (สนามบนิสวุรรณภมู)ิ     

2 
สนามบนิกมิแฮ – หมู่เกาะออยคุโด – SKY WALK – หมู่บา้น
วฒันธรรมคมัชอน 

 
  

CENTRAL PARK HOTEL 
BUSAN หรอืเทยีบเทา่ 

3 
สะพานควางอนั แดเคยีว – รา้นเครื่องสาํอาง – ชายหาดแฮอุนแด – 
APEC HOUSE – วดัแฮดงยงกงุซา – น้ํามนัสนเขม็แดง    

CENTRAL PARK HOTEL 
BUSAN หรอืเทยีบเทา่ 

4 
สมุนไพรโสมเกาหล ี– สวนยองดซูาน –ปซูานทาวเวอร ์– ตลาดนมัโพ
ดง – BIFF STREET – พพิธิภณัฑส์าหร่าย+ชุดฮนับก – ตลาดปลาจา
กลัช ี

   CENTRAL PARK HOTEL 
BUSAN หรอืเทยีบเทา่ 

5 
ศนูยส์มุนไพรฮอ็กเกต็นาม ู– สวนสาธารณะแทจงแด – DUTY FREE – 
SUPER MARKET – สนามบนิกมิแฮ – สนามบนิสวุรรณภูม ิ     
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โปรแกรมการเดินทาง 

วนัแรก 
(1) 

กรงุเทพฯ (สนามบินสุวรรณภมิู) 

22.00 น. คณะพรอ้มกนัทีส่นามบนิสวุรรณภูมผิูโ้ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตูทางเขา้ที่ 5 เคาน์เตอร ์M สายการบนิโคเรยีนแอร ์(KE) 
พรอ้มพบเจา้หน้าที ่คอยอาํนวยความสะดวกดา้นสมัภาระและเอกสารการเดนิทาง 

วนัท่ีสอง 
(2) 

กรงุเทพฯ – สนามบินกิมแฮ – หมู่เกาะออยคุโด – SKY WALK – หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน 

01.40 น. นําท่านออกเดนิทางสูส่นามบนิกมิแฮ โดยสายการบนิโคเรยีนแอร ์เทีย่วบนิที ่KE662 
 

08.35 น. เดนิทางถงึสนามบนิกมิแฮ สาธารณรฐัเกาหลีใต้ (เวลาทอ้งถิ่นเรว็กว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรบันาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ทอ้งถิน่เพื่อสะดวกในการนดัหมาย) หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากรแลว้ ขอต้อนรบัทุกท่านสู่ สาธารณะ
รฐัเกาหลใีต ้ 
 
พาท่านชมววิ หมู่เกาะออยุคโด (Oryukdo Island) เรยีงตวักนัออกจากฝ ัง่ไปทางตอนใต้ของเมอืงปูซาน สามารถมองเหน็
ไดช้ดัเจนจากแผ่นดนิ บางครัง้จะเหน็ว่าม ี5 เกาะ บางครัง้จะเหน็ 6 เกาะ ขึน้อยู่กบัน้ําขึน้น้ําลง ทําใหไ้ดช้ื่อว่า ออยุคโด ที่
แปลว่า 5, 6 เกาะ เป็นเกาะทีเ่ป็นหนิทัง้หมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีว ทีใ่หญ่ทีส่ดุทีม่คีนอยู่อาศยั และมี
ประภาคารตัง้อยู่ ประกอบไปดว้ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ทีม่ปีระภาคารอยู่ 
นอกจากน้ีมทีางเดนิลอยฟ้า ออยุคโด สรา้งจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มพีืน้ทีท่ําดว้ยกระจกหนา 
50 mm เคลอืบดว้ยสารกนักระสนุเพื่อเพิม่ความปลอดภยัแขง็แรง อยู่ตรงแนวทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างทะเลตะวนัออกและทะเล
ใตข้องเกาหล ีสามารถชมพระอาทติยข์ึน้ได ้ทีน่ี่เป็นอกี หนึ่งจุดชมววิทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงปซูานสะพานเดนิทะเล 

 

 
 

 จากนัน้พาท่านชม Sky walk  อยู่ในบรเิวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo) แปลว่าเกาะสน เพราะ
ชายหาดน้ีมปีา่สนอยู่บรเิวณปลายสดุของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ ซึง่ถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์ของ
หาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเล เปรยีบเสมอืนเราเดนิอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 
เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็น น้ําทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ   ให้ถ่ายรูป
บรรยากาศและสองขา้งทางมองเหน็ววิทวิทศัน์ สวยงาม  นอกจากนี้ยงัเป็นทีถ่่ายทํารายการ เช่น We Got Married ทําให้
เป็นทีน่ิยมอย่างมากสาํหรบัคนเกาหล ี



 
 

 

   

เท่ียง   รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูพลูโกกิ (BULGOGI) 

บ่าย พาท่านสู ่หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (Gamcheon Culture Village) หรอืเรยีกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรนิี่เกาหล)ี 
โดยชื่อเรยีกนี้มาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หมู่บ้านที่ตัง้อยู่บน เนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมา
สสีนัสดใส ในอดตีหมู่บ้านนี้เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของของผู้ลี้ภยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รฐับาลเกาหล ีไดส้่งเสรมิการ
ท่องเทีย่วมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ใหน่้าอยู่มากยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลีย่น หมู่บา้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาส ี
วาดภาพ ตามกาํแพงและตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารกั บา้นเรอืน หลายหลงัเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจุดกเ็ป็นรา้นขาย
สนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่าถ่ายทําทีน่ี่ จงึ
ทาํใหห้มู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน แห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัมนีกัท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

 

  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูแฮมลูทงั (HAEMULTANG) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CENTRAL PARK HOTEL BUSAN หรอืเทียบเท่า 

วนัท่ีสาม 
(3) 

สะพานควางอนั แดเคียว – ร้านเครื่องส าอางค ์– ชายหาดแฮอนุแด – APEC HOUSE – วดัแฮดงยง
กงุซา – น ้ามนัสนเขม็แดง 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านชม สะพานกวางอนัแดเคียว (Busan Gwangandaegyo Bridge) 
เป็นสะพานขา้มทะเลยาว 7.4 กโิลเมตรจากเขต Namcheon-dong ไปทีย่่าน Centum 
City เป็นสะพานขา้มทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหล ีเมื่ออยู่บนสะพานจะเหน็ววิมุมกวา้งที่
สวยงาม ได้ทัง้วิวเมืองปูซาน และท้องทะเลของปูซาน ที่มีทั ้งเกาะและชายหาด
มากมาย สะพานกวางอนัแดเคยีวเองกเ็ป็นหนึ่งในจุดยอดนิยมทีค่นชมมาถ่ายรูปกนั 
โดยเฉพาะในช่วงกลางคนืทีม่กีารเปิดไฟทีส่ะพานอย่างสวยงาม 

 จากนัน้ชอ้ปป้ิงต่อที ่ร้านเครื่องส าอางค ์ขนาดใหญ่ทีม่เีครื่องสาํอางใหลู้กคา้ไดเ้ลอืกสรรอย่างจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด ์



 
 

ไมว่าจะเป็นแบรนดย์อดนิยมของเกาหล ีอย่างเช่น Etude, The Face Shop, Skinfood, Missha เป็นต้น และแบรนดด์งัจาก
ประเทศต่างๆ ทัว่ทุกมุมโลกในราคาทีไ่ม่แพง 

 

 

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูชาบู ชาบู (SHABU SHABU) 

บ่าย แลว้พาท่านเยีย่มชม นูร ีมาร ูตัง้อยู่ทีท่ะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC HOUSE ทีใ่ชใ้นการประชุม สดุยอดผูนํ้าเอเปก ครัง้ที ่
13 ในปี 2005 เป็นอาคารทีถู่กออกแบบมาเป็นพเิศษ อาคารทัง้หมดใชก้ระจกกนักระสนุ หากมองจากอาคาร ออกมาแลว้ จะ
สามารถเหน็ววิของสะพานควางอนัได ้

 

  
 

 

 

 

 จากนัน้พาท่านนมสัการพระที่ วดัแฮดง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวดัที่สร้างบนโขดหนิ ริม
ชายหาดทีแ่ตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขา วดัแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้ โดยพระอาจารย ์
Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรชัสมยัของกษตัรยิ ์Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ไดม้กีารบูรณะดว้ยความ
พถิพีถินัเพื่อใหค้งไวซ้ึง่เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุ้มมงักร สทีองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเลก็ 
ไปสูท่างเดนิบนัไดหนิ 108 ขัน้ เป็นจุดชมววิความงดงามของทะเล บรเิวณวดัประดษิฐานพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิอ์งคส์ดีํา ตัง้
ตระหง่านอยู่บนโขดหนิ ทางเดนิเป็นสะพานทีท่อดยาว เขา้สู่บรเิวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่
กนัไปตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหน้า ของวหิารหลกั มเีจดยีส์งู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความ
โกรธ, ความเศรา้ และความสขุ นอกจากนี้ ภายในวดัประดษิฐาน เจา้แม่กวนอมิ, พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอร่าม, ศาลาราย 
วดัแห่งน้ีเป็น สถานทีศ่กัดิส์ทิธิค์ู่บา้นคู่เมอืงของคนปซูาน เป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพุทธศาสนิกชนเกาหล ี



 
 

 

  
 

 นําท่านเลอืกซื้อ น ้ามนัสนเขม็แดง ผลติจากใบสนเขม็แดงในประเทศเกาหล ีซึ่งจะใช้ต้นสนเขม็แดงจากประเทศเกาหลี
เหนือนํามาผลติ โดยใชเ้วลาคน้ควา้และวจิยัมาอย่างยาวนาน จนออกมาเป็นน้ํามนัสนเขม็แดง การเจรญิเตบิโตของต้นสน
เขม็แดงจะเตบิโตในพืน้ทีส่งูบนภูเขา ในการผลติน้ํามนัสนหนึ่งแคปซลู จะตอ้งใชใ้บสนเขม็แดงประมาน 2.7 กโิลกรมั มาผ่าน
ขัน้ตอนการสกดัใหเ้ป็นน้ํามนัและออกมาเป็นผลติภณัฑน้ํ์ามนัสนเขม็แดง 

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูซมัเกทงั (SAMGYETANG) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  CENTRAL PARK HOTEL BUSAN หรอื เทียบเท่า 

วนัท่ีส่ี 
(4) 

ศนูยส์มนุไพรโสมเกาหลี – สวนยองดซูาน – หอคอยปซูาน – ตลาดนัมโพดง – BIFF STREET – 
พิพิธภณัฑส์าหร่าย+ชุดฮนับก – ตลาดปลาจากลัชี 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้พาท่านรู้จกัและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจนี ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรทีช่่วยเสรมิความแขง็แรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและ
ปอด ช่วยทาํใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละกาํลงัโดยสว่นรวมสรรพคุณทางการแพทย ์ช่วยบาํรุงหวัใจ ป้องกนัโรคหวัใจขาดเลอืด 
เสรมิ  ประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกนัมะเรง็ 
 
นําท่านชม สวนยงดซูาน (Yongdusan Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ทีต่ัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมอืงปูซาน ชื่อยงดูซาน
(Yongdusan) มาจากการทีผู่ค้นคดิว่าภูเขานี้มลีกัษณะคลา้ยกบัหวัของมงักร และเชื่อว่ามเีทพสงิสถติอยู่ทีช่่วยปราบศตัรู
ทีม่ารุกรานทางทะเลสวนแห่งน้ีมคีวามสาํคญัทางประวตัศิาสตรข์องเกาหลมีากมายตัง้ช่วยทีอ่ยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น 
สงครามเกาหลี การปฏิวตัิหลายต่อหลายครัง้ ทําให้มีอนุสาวรีย์ตัง้อยู่มากมายภายในสวนแห่งนี้ ยงัมี  หอคอยปูซาน 
(Busan Tower) ซึง่เป็นหนึ่งในแลนมารค์ของเมอืงปูซาน ทีส่งู 120 เมตร และเปิดใหข้ึน้ไปชมววิของเมอืงไดโ้ดยรอบทีจ่ะ
สวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงคํ่า ทีจ่ะเหน็แสงสขีองเมอืงปซูานอย่างชดัเจน 



 
 

 

  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูคาลบี้ (PORK KALBI) 

บ่าย นําท่านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง เป็นถนนช้อปป้ิงที่โด่งดงัและคึกมากอีกแห่งในปูซาน ข้างๆกับถนนแฟชัน่ควังบก 
(Gwangbok-dong Fashion Street) นกัท่องเทีย่วนิยมจะมาเดนิชอ้ปป้ิงและเดนิเทีย่วเล่น 
ชม BIFF STREET หรอื จตุรสัแห่งภาพยนตรน์านาชาติเมืองปูซาน เป็นย่านดงัทีใ่ช้ในการจดังานแสดงภาพยนตร์
นานาชาตเิมอืงปซูาน ถูกพฒันาขึน้เพื่อรองรบักบังานนี้โดยเฉพาะตัง้แต่ปี 1996 เป็นตน้มาจนกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วแห่ง
ใหม่ ทีรู่จ้กักนัในชื่อ BIFF Square หรอืทีย่่อมาจาก Busan International Film Festival โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ
คอื Star Street” กบั “Festival Street รวมกนัเป็นถนนยาว 428 เมตร 

 

  

 จากนัน้พาชม ตลาดปลาจากลัชี (Jagalchi Market) ตัง้อยู่บนถนนรมิทะเลใน Jung-gu ของปูซาน เป็นตลาดปลาและ
อาหารทะเลทีใ่หญ่ทีส่ดุของเกาหล ีโดยคนขายสว่นใหญ่เป็นผูห้ญงิ แม่คา้ทีน่ี่จะถูกเรยีกว่า Jagalchi Ajumma ซึง่ “ajumma” 
หมายถงึหญงิวยักลางคน หรอืหญงิทีแ่ต่งงานแลว้ในเกาหลทีีต่ลาดจากลัซ ีมอีาหารทะเลหลากหลายชนิด ทัง้ปลาทัง้สด ปลา
แหง้ เนื้อปลาวาฬ กุง้ หอย ป ูหรอืหมกึ ซึง่ในตลาดจะมรีา้นอาหารทะเล ใหไ้ดล้ิม้ลองทัง้แบบสดๆ  และแบบปรุงสดใหม่ 

 

  

 จากนัน้พาท่านชม พิพิธภณัฑ์สาหร่าย การบอกเล่าเรื่องราวขัน้ตอนความเป็นมาของสาหร่ายตัง้แต่เป็นหวัเชื้อจนถึง
ขัน้ตอนการแพค็ใส่ถุงเลย ที่ประเทศเกาหลใีต้สาหร่ายเป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลีมหีลากหลายเมนูที่มีส่วนผสมของ



 
 

สาหร่ายอย่างเช่น บบีมิบบั (ขา้วยาํ), คมิบบั (ขา้วห่อสาหร่าย), หรอืในซุปและแนงมยอนส่วนมากจะมสี่วนผสมของสาหร่าย 
พาทุกท่านใส่ชุดพืน้เมอืงเกาหล ีชุดฮนับก เราเตรยีมชุดฮนับกใหย้มืสวมใส่ตามสไตลท์ีท่่านชื่นชอบมากกว่า 100 ชุด และ
เตรยีมยมืเครื่องประดบัต่าง เพื่อใหท้่านไดเ้กบ็ภาพความประทบัใจกนั 

 

  

ค า่  รบัประทานอาหารค า่ ณ ภตัตาคาร เมนูทคัคาลบี้ (TAKKALBI) 

  น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั CENTRAL PARK HOTEL BUSAN หรอื เทียบเท่า 

วนัท่ีห้า 
(5) 

ศนูยส์มนุไพรฮอ็กเกต็นาม ู– สวนสาธารณะแทจงแด – DUTY FREE – SUPER MARKET – สนามบิน
กิมแฮ – สนามบินสุวรรณภมิู 

เช้า  รบัประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 

 จากนัน้นําท่านเดนิทางไปดูแลสุขภาพกนัที ่ศูนยส์มุนไพรฮอ็กเกต็นามู ซึง่เป็นสมุนไพรที่ทัว่โลกยอมรบั รวมถึงสถาบนั
ต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรทีม่คุีณภาพดทีีส่ดุในการบาํรุงตบัและดูและตบัของเรา ซึง่จะเป็นสมุนไพรทีห่าไดย้ากในปจัจุบนั ท่าน
จะไดช้มการสาธติ การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มคีุณค่าเพยีงใดต่อโลกใบนี้ ต้นไม้ชนิดน้ีเจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดบัสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารบัประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้
สะอาดแขง็แรง ป้องกนัโรคตบัแขง็ ไม่ถูกทาํลายจากการดื่มแอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี ่สารตกคา้งจากอาหารและยา 
 
จากนัน้พาท่านเดนิชม สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตัง้อยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวนัตกเฉียงใต้ของใจกลางเมอืง 
สวนแทจงแดตัง้ชื่อตามกษตัรย์ของเกาหลชีื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดนิทางมาทีน่ี่เพื่อยงิธนู มขีนาดพืน้ทีป่ระมาณ 
1,100 ไร่ประกอบไปดว้ยต้นไมส้เีขยีวอย่างต้นสน ดอกไมน้านาชนิด และหน้าผาหนิ จุดชมววิสงูสุดมคีวามสงูที ่250 เมตร 
โดยจะมีทางเดนิรอบเกาะจึงเป็นที่ออกกําลงักาย เดนิเล่น กนิลมชมววิ ปิคนิคของชาวเมอืงปูซาน ภายในสวนแทจงแด 
ประกอบไปดว้ย Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด (Yeongdo Lighthouse) เป็นจุดชมววิทีส่งู
ทีสุ่ดของสวนแห่งนี้,ลานชมววิแทจองแด(Taejongdae Observatory)เป็นอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ทีเ่ป็นจุดชมววิที่
สวยงาม,หน้าผาหนิและชายหาดทีเ่ป็นหนิกรวด ทีเ่ป็นสญัญลกัษณ์หนึ่งของสวนแห่งนี้ ภายในสวนแทจงแดงจะมกีารบรกิาร
โดยรถนําเทีย่วของอุทยาน “Danubi Train” แวะจอดตามสถานีใหท้่านไดล้งไปสมัผสักบับรรยากาศ ความสวยงามของทะเล 
และหน้าผาสงูชนั เรยีกว่ามาทีน่ี่ทีเ่ดยีวกอ็ิม่เอมความประทบัใจไปทัง้วนัเลยทเีดยีว 



 
 

 

  

เท่ียง  รบัประทานอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนูทงคตัสึ (TONKUTSU) 

บ่าย จากนัน้นําท่านเพลดิเพลนิกบัการชอ้ปป้ิง Duty Free ณ หา้งปลอดภาษล๊ีอตเตห้รอืชนิเซเก ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้สนิคา้แบรนด์
เนมนําเขา้จากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทัง้สนิคา้แบรนดเ์กาหลยีอดนิยมทีช่าวเกาหล ีชาวจนี และชาวญีปุ่น่ 
นิยมมาเลอืกซื้อหากนัมากมายจากนัน้ พาท่านช้อปป้ิงต่อ ที่รา้นละลายเงนิวอนหรอื Supermarket ที่นี่มขีนม  พื้นเมอืง
เกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลตสม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มาม่า วุน้เสน้ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เช่น 
ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กะทะ ลกูบอลซกัผา้  เครื่องสาํอางชัน้นํา Etude , Skinfood  และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

 

 
20.35 น. น าท่านเดินทางสู่ กรงุเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร ์เท่ียวบินท่ี   KE661 
00.20 น. เดินทางถึงสนามบินสวุรรณภมิู กรงุเทพฯ โดยสวสัดิภาพ... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ราคาทวัรข้์างต้นไม่รวมค่าทิปไกด+์คนขบัรถตลอดการเดินทาง 
ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท) 
ขออนุญาตเกบ็ค่าทิปทุกท่านท่ีสนามบินไทย 

กรณุาช าระค่ามดัจ าท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวนัหยดุยาว 10,000 บาท) 
 

ในกรณีท่ีผู้เดินทางไม่ผา่นการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) ในการ เข้า-ออกทัง้
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อนัเน่ืองมาจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิดกฎหมาย การ

หลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถกูปฎิเสธในกรณีอ่ืนๆทุกกรณี ทางบริษทัจะไม่รบัผิดชอบและไม่คืน
ค่าใช้จ่ายต่างๆทัง้ส้ิน เน่ืองจากเป็นการเหมาจ่ายกบัตวัแทนบริษทัแล้ว 

 

การเดินทางอาจเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้น้ีเน่ืองจาก
สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนัน้แต่จะค านึงถึงความปลอดภยัในการ
เดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส าคญั โดยไม่ท าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง 
ทวัรน้ี์จดัใหเ้ฉพาะลูกคา้ทีป่ระสงคจ์ะไปท่องเทีย่วตามรายการของทวัรท์ุกวนัเท่านัน้ หากท่านไมส่ามารถรว่มทวัร ์ทุกวนั แคส่มคัร

มารว่มทวัรเ์พยีงเพือ่การใชต้ัว๋เครือ่งบนิและทีพ่กัในราคาพเิศษ หากท่านไมแ่จง้และปรากฏวา่ท่านไมร่่วมทวัรใ์นบางวนั 
ทางบรษิทัฯ จะคดิค่าด าเนินการในการแยกท่องเทีย่วเอง 150 USD 

 (ก่อนซื้อทวัร ์จะตอ้งแจง้ความประสงคท์ีเ่ป็นจรงิ เพือ่ทางผูจ้ดัจะไดค้ดิค่าบรกิารทีเ่หมาะสม) 
 

*** ก่อนตดัสินใจจองทวัร ์ควรอ่านเง่ือนไขการเดินทางอยา่งถ่องแท้ จนเป็นท่ีพอใจ 

แล้วจึงวางมดัจ าเพือ่ประโยชน์ของท่านเอง *** 

รายละเอียดเท่ียวบิน 

สายการบินโคเรียนแอร ์(KE) 
ขาไป KE662 BKK - PUS 01.40 – 08.35 

ขากลบั KE661 PUS - BKK 20.35 – 00.20+1 

อตัราค่าบริการ 

ก าหนดการเดินทาง 
ผูใ้หญ่ พกัห้องละ 2 ท่าน 

ท่านละ 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ท่านละ 
26 – 30 เมษายน 22,900 7,900 
24 – 28 พฤษภาคม 22,900 7,900 
28 มิถนุายน – 2 กรกฎาคม 20,900 7,900 



 
 

 

อตัราค่าบริการน้ีรวม 
 ค่าตัว๋เครื่องบนิชัน้ประหยดัไปกลบัพรอ้มกรุ๊ป 
 น้ําหนกักระเป๋าไม่เกนิ 23 กโิลกรมัต่อท่าน (2 ชิน้รวม 23 กโิลกรมั) / ถอืขึน้เครื่องได ้12 กโิลกรมั 
 ค่าภาษสีนามบนิทุกแห่ง 
 โรงแรมระดบั 3 ดาว พกัหอ้งละ 2 – 3 ท่าน จาํนวน 3 คนื 
 บรกิารอาหารทุกมือ้ตามรายการระบุ 
 ค่าเขา้ชมสถานทีท่่องเทีย่วต่างๆตามรายการระบุ 
 ค่ารถรบั-สง่และนําเทีย่ว พรอ้มหวัหน้าทวัรช์าํนาญงานและมคัคุเทศกท์อ้งถิน่ ตลอดการเดนิทาง 
 ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งการเดนิทาง วงเงนิ 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม)์ 

 
อตัราค่าบริการน้ีไม่รวม 

 ค่าทปิไกด ์และคนขบัรถ ประมาณ 50,000 วอนหรอื 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทรปิ 
 ค่าใชจ้่ายสว่นตวัอื่นๆ เช่น หนงัสอืเดนิทาง ค่าโทรศพัท ์ค่าซกัรดี ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ 
 ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7 % และ หกั ณ ทีจ่่าย 3 % 
 ค่าน้ําหนกักระเป๋าสว่นเกนิจาก 23 กโิลกรมัต่อท่าน 
 ค่าวซี่าสาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว หรอืชาวต่างชาต ิ

 
หมายเหตุ 

 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเลื่อนการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงราคา ในกรณีทีผู่เ้ดนิทางไม่ถงึ 20 คนขึน้ไป 
 ในกรณีทีส่ายการบนิประการปรบัขึน้ภาษน้ํีามนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการเรยีกเกบ็ค่าภาษน้ํีามนัเพิม่ตามความเป็นจรงิ 
 ตัว๋เครื่องบนิทีอ่อกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวนัเดนิทางหรอืขอคนืเงนิได้ 
 บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะเปลีย่นแปลง หรอืสลบัรายการท่องเทีย่วตามความเหมาะสม ในกรณีทีเ่กดิเหตุสุดวสิยั หรอืเหตุการณ์ทีอ่ยู่

เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ โดยบรษิทัฯ จะคาํนึงถงึความปลอดภยัและผลประโยชน์ของคณะผูเ้ดนิทางเป็นหลกั 
 บรษิัทฯ จะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้ สนิ หากเกดิเหตุการณ์สุดวสิยั เช่น ความล่าชา้จากสายการบนิ การยกเลกิเทีย่วบนิ การเมอืง การ

ประทว้ง การนดัหยุดงาน การก่อจลาจล ปญัหาจราจร อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิหรอืทรพัยส์นิสญูหายอนัเน่ืองมาจากความประมาทของ
ตวัท่านเอง หรอืจากการโจรกรรม และอุบตัเิหตุจากความประมาทของตวัท่านเอง 

 กรณีทีส่ถานทีท่่องเทีย่วใดๆ ทีไ่ม่สามารถเขา้ชมได้เนื่องจากเหตุสุดวสิยั สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทัฯ 
เป็นตน้ บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีท่่านสละสทิธิใ์นการใชบ้รกิารใดๆ หรอืไม่เขา้ชมสถานทีใ่ดๆ กต็ามทีร่ะบุในรายการท่องเทีย่ว หรอืไม่ เดนิทางพรอ้มคณะ ทาง
บรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าใชจ้่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทัง้สิน้ 

 กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ในประเทศไทย และในต่างประเทศมปีฏเิสธมใิห้เดนิทางเขา้ -ออกตามประเทศทีร่ะบุ ไว ้เนื่องจากการ
ครอบครองสิง่ผดิกฎหมาย สิง่ของตอ้งหา้ม เอกสารเดนิทางไม่ถูกตอ้ง หรอืไม่ว่าดว้ยเหตุผลใดๆ กต็ามบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนื
ค่าทวัรไ์ม่ว่ากรณีใดกต็าม 

 กรณีทีท่่านใชห้นงัสอืเดนิทางราชการ (เล่มสน้ํีาเงนิ) เดนิทางเพื่อการท่องเทีย่วกบัคณะทวัร ์หากท่านถูกปฏเิสธใน การเขา้-ออกประเทศ
ใดๆ กต็าม ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่าทวัรแ์ละรบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ 

 เมื่อท่านตกลงชาํระเงนิมดัจาํหรอืค่าทวัรท์ัง้หมดแลว้ ทางบรษิทัฯ จะถอืว่าท่านไดย้อมรบัเงื่อนไขขอ้ตกลงต่างๆ ทัง้หมด 



 
 

 
เง่ือนไขการช าระเงิน 

 ชาํระค่ามดัจาํ ท่านละ 5,000 บาท หลงัจากทาํการจองภายใน 3 วนั ช่วงเทศกาลวนัหยุดยาว 10,000 บาท 
 ชาํระเงนิค่าทวัรส์ว่นทีเ่หลอืภายใน 21 วนั ก่อนออกเดนิทาง 

 
เง่ือนไขการยกเลิก 

 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิใ์นการยดึมดัจาํเตม็จาํนวน 
 ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 21 วนั ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิเ์กบ็ค่าใชจ้่าย 100% ของราคาทวัรท์ัง้หมด 
 กรณีกรุ๊ปทีเ่ดนิทางช่วงวนัหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต ์เป็นตน้ ทางบรษิทัฯ ตอ้งมกีารการนัตมีดัจาํทีน่ัง่กบัทางสายการ

บนิ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมทีพ่กัต่างๆ ทางบรษิทัฯ ขอสงวนสทิธิไ์ม่คนืค่ามดัจาํหรอืค่าทวัรท์ัง้หมด ไม่
ว่ายกเลกิกรณีใดกต็าม 

 เมื่อออกตัว๋แลว้ หากท่านมเีหตุบางประการทาํใหเ้ดนิทางไม่ได ้ไม่สามารถขอคนืค่าตัว๋ได ้เน่ืองจากเป็นนโยบายของสายการบนิ 
 

ข้อแนะน าเพ่ิมเติม ส าหรบัผูเ้ดินทางไปท่องเท่ียวประเทศเกาหลีใต้ 

1. ผูเ้ดนิทางทีย่งัคงสภาพการเป็นนกัศกึษา กรุณาเตรยีมใบรบัรองการเป็นนกัศกึษาจากสถาบนัการศกึษาเป็นภาษาองักฤษตดิตวัไปดว้ย
อาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

2. ผูเ้ดนิทางทีเ่ป็นขา้ราชการ พนกังานรฐัวสิาหกจิ และพนกังานบรษิทัเอกชนต่างๆ กรุณาเตรยีมบตัรประจําตวัขา้ราชการ หรอืใบรบัรอง
การทาํงานเป็นภาษาองักฤษอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

3. ผูเ้ดนิทางทีท่าํเล่มพาสปอรต์ใหม่เน่ืองจากเล่มเก่าหมดอายุใหพ้กหนงัสอืเดนิทางเล่มเก่าตดิตวัไปดว้ยอาจจะตอ้งใชใ้นบางกรณี 

4. กรุณาพกบตัรเครดติ (ถา้ม)ี และเงนิสดตดิตวั ทัง้เงนิวอนและเงนิสกุล USD กองตรวจคนเขา้เมอืงอาจจะขอดใูนบางกรณี 


