
 
 
 

 

ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่14-18 มนีาคม 2561        16,999.-บาท 

วนัที ่21-25/22-26/23-27/28 มนีาคม-01 เมษายน 2561  17,999.-บาท 
วนัแรก สนามบนิสวุรรณภมู ิ

21.00 น. คณะพรอ้มกนั ณ ทา่อากาศยาน สวุรรณภมู ิอาคารผูโ้ดยสารขาออก ช ัน้ 4 ประตู 3 เคานเ์ตอร ์F สาย

การบนิ JEJU AIR โดยมเีจา้หนา้ทีข่องบรษัิทฯ คอยใหก้ารตอ้นรับ  

*สายการบนิ JEJU AIR จัดทีน่ั่งแบบ 3-3 ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่งทัง้ไปและกลับ, น้ําหนักกระเป๋า 

15 กก. จํานวน 1 ใบ /ตอ่ทา่น*  **หมายเหตุ** เคาน์เตอรเ์ช็คอนิจะปิดบรกิารก่อนเวลาเครื่องออก

อย่างนอ้ย 60 นาท ีและผูโ้ดยสารพรอ้ม ณ ประตูข ึน้เครื่องก่อนเวลาเครื่องออก 40 นาท ี(**ขอสงวน

สทิธิใ์นการเลอืกทีน่ั่งบนเครือ่ง เนื่องจากตอ้งเป็นไปตามระบบของสายการบนิ) 



 
 
 

วนัทีส่อง สนามบนิกมิแฮ (ปูซาน)-หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน-ซองโด สกายวอรค์-เมอืงอุลซาน-สวนแด

วงักมั-Taehwangang Grand Park 

00.50 น. บนิลดัฟ้าสู ่สาธารณรัฐเกาหลใีต ้โดยเทีย่วบนิที ่7C2252 บนิตรงสูปู่ซาน  

08.10 น.  เดนิทางถงึทา่อากาศยานนานาชาตกิมิแฮ เมอืงปูซาน สาธารณรฐัเกาหลใีต ้(เวลาทอ้งถิน่เร็วกว่าไทย 
2 ชัว่โมง กรุณาปรับนาฬกิาของทา่นเป็นเวลาทอ้งถิน่เพือ่สะดวกในการนัดหมาย)  

หลงัจากผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้ นําท่านเดนิทางสู ่หมูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอน 
(Gamcheon Culture Village) หรือ  ซานโตร ินี่
เกาหล ี(Korea’s Santorini) สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีก

แห่งของเมอืงปูซาน เป็นหมู่บา้นบนเขาที่ลดระดับสูท่ะเลและ
สสีนัทีส่วยงามของบา้นแตล่ะหลงั ใหท้า่นไดเ้สพงานศลิป์ ชม

ววิสดุอันซนี หมู่บา้นสพีาสเทลในเมืองปูซาน ทีไ่ม่ควรพลาด 
พบสนิคา้พืน้เมอืง รา้นกาแฟ สตูดโิอและแกลลอรี่มากมาย ที่
ชวนใหห้ลงเสน่หแ์ห่งสสีนัทีโ่ดดเดน่ในหมู่บา้นแห่งนี้ 

จากนําท่านสู่ Songdo Beach อยู่ห่างจากตัวเมืองปูซาน
เพยีงแค่ 3 กโิลเมตรเท่านัน้ เป็นแหล่งพักผ่อนยอดนยิมของ

ชาวปูซาน ซองโด (Songdo) นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะ
ชายหาดนี้มป่ีาสนอยู่บรเิวณปลายสดุของหาดชายหาดนี้ถกูทําลายลงไปหลายครัง้ จากพายุทีพ่ัดพาเอา
ทรายออกไปดว้ย จงึมีการบูรณะใหม่พรอ้มระบบทีป้่องกันภัยพายุอย่างด ีพรอ้มทัง้ปรับปรุงทัศนียภาพ

และเพิม่ส ิง่อํานวยความสะดวกต่างๆ จนกลายเป็นสถานที่จัดงานเทศกาลหลายงาน โดยเฉพาะดนตรี
ชายหาด จนกลายเป็นหนึ่งในชายหาดที่โรแมนติกในใจหลายๆคนไปแลว้  นําท่านชม Songdo 

Skywalk ใหท้่านชมววิรมิทะเลและทัศนียภาพของหาดซองโด บนสะพานเดนิทะเล ซึง่ถอืไดว้่าเป็น
แลนดม์ารก์อกีแห่งของเมอืงปูซาน  

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั ณ ภตัตาคาร เมนู บุลโกก ิอาหารเกาหลทีีข่ ึน้ชือ่อีกอย่างหนึง่ เป็นเนื้อสตัว์

ซอสบารบ์คีวิเกาหล ีปรุงสกุใชเ้ทคนคิการย่างแบบดัง้เดมิ นํามาขลกุขลกิกับซุปบุลโกกกิะทะรอ้น พรอ้ม
ผักและเครือ่งเคยีงตา่งๆ เวลากนิใหก้นิกบัผัก กระเทยีม และพรกิ ห่อเป็นคําแลว้จิม้น้ําจิม้  
นําทา่นเขา้สู ่เมอืงอลุซาน เป็นเมอืงทีใ่หญ่เป็นอันดบัที ่7 ของประเทศเกาหลใีต ้มีประชากร ตัง้อยู่ทาง

ตะวันออกเฉียงใตข้องประเทศ ทางใตต้ดิกับปูซาน ทางเหนือตดิกับคย็องจู และทางตะวันออกตดิกับ
ทะเลตะวันออก อุลซันเป็นเมืองอุตสาหรรมของเกาหลีใต ้โดยเขตอุตสาหกรรมอุลซันเป็นที่อยู่ของ

บริษัทประกอบรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ บริษัทฮุนได
มอเตอรบ์รษัิทตอ่เรือทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลกซึง่ดําเนนิการโดยกลุ่ม
อุตสาหกรรมหนักฮุนได และการกลัน่น้ํามันทีใ่หญ่ทีส่ดุในโลก 

จากนัน้พาท่านสู ่สวนแดวงักมั (Daewangam Park ) เป็น
สวนสาธารณะ ริมทะเล ที่ตั ้งอยู่บนชายฝ่ังตะวันออก 1 

กโิลเมตร ระหว่างทางเดนิไปชายทะเลจะผ่านป่าสน, ตน้เชอรร์ี่, 
แม็กโนเลยีคามเีลยี, แอปรคิอต และ Forsythia และมีแนวโขด
หินที่สวยงาม  Daewangam เ ป็นเกาะหินขนาดใหญ่ที่มี

ลักษณะคลา้ยมังกรเหินขึน้สู่ทอ้งฟ้าซึง่มีเกาะหินกลางทะเล 
โดยมีสะพานเหล็กเชือ่มเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของทอ้งทะเล ณ เมืองอุลซาน  มีตํานานเล่าว่า
กษัตรยิ ์Munmu ของอาณาจักรซลิลา ถกูฝังอยู่ใตเ้กาะแห่งนี้เพือ่ปกป้องราชอาณาจักรดว้ย 

นําท่านสู ่Taehwagang Grand Park ท่านจะไดส้มัผัสกับป่าไผ่ ซ ึง่ถูกโอบลอ้มไปดว้ยแม่น้ําแทฮ
วากัม ไดร้ับชือ่ว่าเป็น 1 ใน 12 สถานที ่ทีม่ีความสวยงามทางธรรมชาตแิละระบบนเิวศทีส่มบูรณ์ทีสุ่ด

ของเมอืงอุลซาน ซึง่เหมาะแกก่ารพักผ่อนและผ่อนคลายเป็นอย่างยิง่  
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูจมิดกั ไก่อบซอีิ๊ ววุน้เสน้ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมืองดัง้เดมิ 

เป็นไก่ผัดรวมกับวุน้เสน้ มันฝรั่ง แครอท พรกิ และซอสดํา เนื้อไก่ที่นิม่ รสชาตคิลา้ยกับไก่พะโลส้ตูร

เกาหล ีทานกบัขา้ว หอมอร่อย รสเผ็ดถงึเครือ่ง 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : Hotel Ulsan หรอื Dongbusan โรงแรมระดบั 3 ดาว 

 
วนัทีส่าม Ganjeolgot Cape-เมอืงปูซาน-Oryukdo Sunrise Park-Cosmetic Shop-Nurimaru APEC 

House-Red Pine-สะพานแขวนควงัอนั 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
นําท่านเดนิทางสู ่ Ganjeolgot Cape เป็นจุดชมพระอาทติยข์ ึน้จุดแรกของเกาหลใีต ้สถานที่แห่งนี้
เหมาะสําหรับคู่รักและครอบครัวไปเดนิชมบรรยายกาศของทอ้งทะเลที่สวยงาม ซึง่ที่นี่มีรา้นกาแฟ 



 
 
 

รา้นอาหารทีใ่หท้า่นไดน่ั้งชมววิพรอ้มทานอาหารและจบิกาแฟ มีสนามหญา้ใหว้ิง่เล่นและแปลงดอกไม ้

สวยๆใหถ้า่ยรูปรมิทะเล รวมถงึยังมีรูปปั้นเกีย่วกับครอบครัวชาวประมงแม่และลูกทีร่อคอยสามีกลับจาก
ทะเล ขอแนะนําว่าเป็นอกีจุดหนึง่ทีไ่ม่ควรพลาดเมือ่มาเมอืงอุลซาน 
จากนัน้นําทา่นสู ่เมอืงปซูาน เดนิทางสู ่Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทวิทศัน์ทอ้งทะเล

ซึง่มีทางเดนิเป็น Skywalk สงูถงึ 35 เมตร ทีม่ีลักษณะเหมือนกบีมา้พื้นเป็นกระจกสามารถมองเห็น
ดา้นลา่งได ้มคีวามหนาถงึ 55.49 มลิลเิมตร ทําใหโ้ครงสรา้งปลอดภยั Oryukdo Sunrise Park ถูกสรา้ง

ข ึน้ เมือ่วันที ่12 กนัยายน 2012 ซึง่ถอืเป็นจุดแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและภาคใต ้ 
นําท่านชอ้ปป้ิงรา้นเครื่องสําอางคย์อดนยิม Cosmetic Shop มีใหท้่านเลอืกซือ้หลากหลายยี่หอ้ ซึง่
ราคาถกูกว่าทีเ่มอืงไทยเกอืบเทา่ตวัและบางผลติภณัฑย์ังไม่มขีายในไทย 

กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั เมนู บบิมิบบั  ขา้วยําเกาหลี อาหารเกาหลีตามธรรมเนียมเก่าแก่ดัง้เดมิ ใน
วันหยุดทีส่าํคญั เชน่ เทศกาลชซูอก เป็นอาหารทีม่คีวามสมดุลและมีสารอาหารครบถว้น เพราะมันมีผัก

ตา่งๆ พรอ้มกบัเนื้อสตัวห์มัก มพีรกิเกาหลปีรุงพเิศษเพิม่เขา้ไปเพื่อเพิม่รสชาตแิละทําใหส้ว่นผสมต่างๆ 
เขา้กนัอย่างลงตวั 
นําท่านเดนิทางสู ่Nurimaru APEC House เป็นอาคารรูปทรง

กลมดีไซน์แปลกที่ตัง้อยู่ร ิมทะเล สรา้งข ึน้เพื่อใชใ้นการจัดงาน
ประชุมผูนํ้า.APEC (APEC Summit) อยู่ที่เกาะดองแบกโซม
(Dongbaekseom)ที่ข ึ้นชื่อเรื่องความสวยงามของวิวทิวทัศน ์

ปัจจุบันเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชมุในครัง้นัน้ และใชเ้ป็นศนูย์
ประชมุนานาชาตใินวาระต่างๆ รวมทัง้จัดแสดงผลงานทีส่ะทอ้นถงึ

วัฒนธรรมดัง้เดมิต่างๆของเกาหลี อาคารนูรมิารู เอเปคนี้มีไฮไลท์
อยู่ทีร่ะเบยีงชมววิบรเิวณชัน้ 3 ซึง่หันหนา้เป็นมุมกวา้งออกไปทาง
ทะเล ทําใหม้องเห็นเกาะออยุคโด(Oryukdo) และสะพานควังกัน

(Gwangan)ทีส่วยงามไดอ้ย่างชดัเจน อยู่ใกลก้บัชายหาด Haeundae Beach  
จากนัน้นําท่านเยี่ยมชม Red Pine เป็นผลติภัณฑ ์ทีส่กัดจากน้ํามันสน ทีม่ีสรรพคุณชว่ยบํารุงร่างกาย 

ลดไขมัน ชว่ยควบคมุอาหารและรักษาสมดลุในร่างกาย  

พาท่านผ่านชม สะพานแขวนควงัอนั หรือสะพานเพชรอยู่ใกลก้ับชายหาด Haeundae Beach 
สะพานนี้เปรยีบเสมอืนซานฟรานซสิโกแห่งเกาหล ีเป็นสะพานทีท่อดยาวเหนือน้ําทะเล เชือ่มโยงระหว่าง

ใจกลางเมืองสูช่ายหาด มีความยาวกว่า 7.4 กโิลเมตร และเป็นสะพานเชือ่มระหว่าง HAEUNDAE-GU 
และ SUYEONG-GU ใหอ้ยู่ใกลก้ันแค่เอื้อม สะพานควังอันนี้เป็นสญัลักษณ์อีกแห่งหนึง่ของเมืองปูซาน 
อกีทัง้บรเิวณทอ้งทะเลแห่งนี้ยังเป็นจุดชมววิของทา่เรอืยอรช์ และไม่ว่าคณุจะอยู่สว่นไหนของปูซานก็สา   

มารถมองเห็นสะพานควังอันไดท้ัง้ในระยะใกลห้รือไกล ในยามคํ่าคนืจะมีแสงไฟสอ่งสว่างจากสะพานที่
สอ่งประกายราวกบัเพชร นอกจากนี้ยังทําใหคุ้ณรูส้กึถงึความโรแมนตกิ ดว้ยววิทะเลทัง้สองขา้งทางอีก

ดว้ย  
เย็น บรกิารอาหารเย็น ณ ภตัตาคาร เมน ูชาบชูาบ ูหมอ้ไฟสไตลเ์กาหล ีจะใชเ้นือ้หมูห่ันชิน้บางๆ ปูอัด ห่ัน

ยาวๆ เกี๊ ยวกุง้ เกี๊ ยวหมู ใส่ผักสารพัดชนิดลงไปทัง้เห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม ถั่วงอก กระหลํ่าปล ี
ผักกาดขาว ใสล่งไปในหมอ้ แลว้เตมิดว้ยน้ําซปุรอ้นๆ ตม้ต่อจนเดอืด กอ่นจะเริม่รับประทาน ก็จะนําอุดง้ลงตม้
อกีครัง้ พอสกุก็ตักมาทานกับขา้วสวย กมิจ ิและน้ําจิม้ 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : Hotel Ulsan หรอื Dongbusan โรงแรมระดบั 3 ดาว 

 
วนัทีส่ ี ่ วดัแฮดง ยงกุงซา-สมุนไพรโสมเกาหลี-Duty Free-สวนยงดูซาน-หอคอยปูซาน-

International Film Festival-ตลาดนมัโพดง-ตลาดปลาชากลัช ิ

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
นําท่านสกัการะส ิง่ศักดิส์ทิธิ ์และขอพรที ่วดัแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) 

กอ่ตัง้ข ึน้ในปี 1376 โดยสรา้งอยู่บนโขดหนิรมิทะเลมองเห็นน้ําทะเล

สฟ้ีาใสของทะเลใตม้ีบรรยากาศที่ร่มรื่นแวดลอ้มดว้ยธรรมชาตทิี่

สวยงาม ชือ่ของวัดหมายถงึพระราชวังของมังกรกษัตริย์ซ ึง่ความ

เป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูลกึลับน่าพศิวงดั่งชือ่ทีต่ัง้ไว ้ในบรเิวณวัดมี

เจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู ค้นแวะเวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย 

นอกจากนี้ยังสามารถขา้มสะพานหนิและขึน้บันได 108 ขัน้ไปยังจุด

ชมวิวที่อยู่ดา้นบนเพื่อดื่มดํ่ากับวิวทวิทัศน์ที่สวยงามจนลืมความ

เหนื่อยเมือ่ยลา้ ภาพของวัดกบัแนวโขดหนิรูปร่างแปลกตาสดุแลว้แต่

จนิตนาการของผูม้องและเกลยีวน้ําวนทีห่มุนวนอยู่เบื้องลา่งทําใหเ้กดิเป็นภาพทีส่วยงามน่าประทับใจ ว่า

https://www.wonderfulpackage.com/article/v/49/


 
 
 

กนัว่าแตเ่ดมิกอ่นทีจ่ะสรา้งวัดพืน้ทีต่รงนี้มคีวามแหง้แลง้ ฝนไม่ตกตามฤดกูาล กระทั่งพระภกิษุท่านหนึง่

ไดฝั้นเห็นเทพเจา้แห่งความเมตตาซึง่สถติอยู่ในทอ้งทะเล บอกใหส้รา้งวัดบรเิวณนี้จงึจะเกดิความโชคด ี

และก็เป็นดงันัน้ เมือ่วัดสรา้งเสร็จความแหง้แลง้ทีเ่คยมกี็ชุม่ฉ่ําไป ดว้ยน้ําฝนและพชืไร่ อกีทัง้หากมองไป

ดา้นหนา้จะเห็นภเูขาและถา้มองไปดา้นหลังของวัดจะเห็นน้ําทะเล ชาวบา้นจงึเชือ่ว่าหากอธษิฐานสวด

มนตใ์นตอนเชา้ก็จะไดร้ับการตอบจากเทพเจา้แห่งความเมตตาในชว่งเย็นน่ันเอง 

จากนัน้พาท่านรูจ้ักและเขา้ใจ สมุนไพรโสมเกาหล ีหรือ ราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใชเ้พื่อ
สขุภาพเป็นเวลานานากว่า 2,000 ปี  ในตํารายาแผนโบราณจนี ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรทีช่ว่ยเสรมิความ

แข็งแรงใหแ้ก่ระบบย่อยอาหารและปอด ชว่ยทําใหจ้ติใจสงบและเพิม่พละกําลังโดยสว่นรวมสรรพคุณ
ทางการแพทย ์ชว่ยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลอืด เสรมิประสทิธภิาพทางเพศ ลดและป้องกัน

มะเร็ง และเร็วๆ นี้ โสมเกาหลอีาจจะไดจ้ดทะเบียนมรดกโลก โดยองคก์ารยูเนสโก ทุกวันนี้ผลติภัณฑ์
โสมเป็นส ิง่ทีข่าดไม่ไดส้าํหรับผูท้ีค่ํานงึถงึสขุภาพในปัจจุบัน 
จากนั้นนําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี DUTY FREE ชอ้ปป้ิงสนิคา้แบรนดเ์นมมากมาย อาทเิช่น 

นาฬกิา, แว่นตา, เครือ่งสาํอาง, กระเป๋า, กลอ้งถา่ยรูป และสนิคา้แบรนดเ์นมอืน่ๆ อกีมากมาย 
กลางวนั บรกิารอาหารกลางวนั  เมน ูซมัเกทงั ไกตุ่น๋โสม ของขึน้ชือ่ตัง้แตยุ่คสมัยราชวงศโ์ชซอนมตีน้ตํารับมา

จากในวัง เป็นเมนูอาหารเกาหลทีีน่ยิมทานเพื่อบํารุงกําลังและเสรมิสขุภาพ ภายในไก่จะยัดไสส้มุนไพร

ตา่งๆ เชน่ ขา้วเหนียว รากโสม พรกิไทยแดง เกาลดั พุทราจนี เป็นตน้ กนิพรอ้มกบัเครือ่งเคยีง อาท ิเสน้
แป้งลกัษณะคลา้ยเสน้ขนมจนี เหลา้โสม พรกิไทยดํา เกลอื กมิจ ิเป็นตน้ 

จากนัน้นําท่านเดนิทางไปชม สวนยงดูซาน ตัง้อยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของปูซาน และยังเป็น
ภเูขาทีม่ชีือ่เสยีงของเมอืงปูซานอกีดว้ย โดยในชว่งสมัยสงครามเกาหลมีีประชาชนมากมายอพยพมาตัง้
ถ ิน่ฐานบนภเูขาแห่งนี้ แต่เกดิไฟไหมค้รัง้ใหญ่ถงึสองครัง้ ทําใหป่้าไมถู้กทําลายไป ชาวบา้นจงึชว่ยกัน

ฟ้ืนฟ ูโดยการปลกูตน้ไมข้ ึน้มาทดแทน จนกลายเป็นสวนสาธารณะในทีส่ดุ และยังเป็นทีต่ัง้ของศาลเจา้ที่
สรา้งโดยชาวญี่ปุ่ นในยุคตกเป็นอาณานคิมของญี่ปุ่ นนอกจากนี้ ยังมี หอคอยปูซาน ทีซ่ ึง่เป็นเหมือน

สญัลกัษณ์ของเมอืง อกีทัง้ยังเป็นจุดชมววิทีจ่ะทําใหค้ณุเห็นปูซานแบบ 360 องศาอกีดว้ย **ราคาทวัรน์ี้
ไม่รวมกญุแจและคา่ข ึน้ลฟิท*์* 
นําท่านเดนิทางสู ่ถนนสายบันเทงิของเมืองปูซานทีเ่รียกกันว่า BIFF (Busan International Film 

Festival) เป็นศนูยก์ลางในการจัดงานภาพยนตรน์านาชาตทิีรู่จ้ักกันในนาม “เทศกาลหนังปูซาน” เร ิม่
เปิดในปี 1996 ปัจจุบันจะมเีทศกาลหนังชว่งเดอืนกนัยายน หรือเดอืนพฤศจกิายนของทุกท ีในบรเิวณนี้
ยังเต็มไปดว้ยรา้นคา้ แหลง่ชอ้ปป้ิงจํานวนมาก 

นําท่านเดนิทางสู ่ตลาดนมัโพดง (Nampodong Street) แหล่งชอ้ปป้ิงขนาดใหญ่อีกแห่งหนึง่ของ
เมอืงปูซาน ทีน่ี่เต็มไปดว้ยรา้นคา้ เสือ้ผา้ เครื่องประดับ เครื่องสําอาง ของฝากของทีร่ะลกึ มากมายให ้

ทา่นไดช้อ้ปป้ิงอย่างจุใจ อกีทัง้ยังมอีาหารแบบ Local ใหท้า่นไดเ้ลอืกทานแบบเต็มที ่
พาทา่นแวะ ตลาดปลาชากลัช ิสมัผัสชวีติและอาชพีพืน้เมอืงของชาวปูซานดัง้เดมิ ซึง่เป็นทีรู่จ้ักตัง้แต่
สมัยสงครามเกาหล ี1950 เป็นตน้มา  ตลอดแนวทา่เรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองปูซาน เป็น

แหลง่รวมขายสง่ปลาทกุ ชนดิ ทกุวันจะมขีองสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกนัในยามเชา้มดื และชว่ง
สายยังสามารถซือ้ในราคาปลกีทีค่อ่นขา้งถกู   

เย็น บรกิารอาหารเย็น เมนู บุฟเฟตบ์าบคีวิป้ิงย่างสไตลเ์กาหล ีเนือ้หมู เนือ้ไก่ เนือ้ววั ปลาหมกึ 
อาหารเกาหล ีเตมิไมอ่ ัน้ 
น าทา่นเขา้สูท่ ีพ่กั : Hotel Ulsan หรอื Dongbusan โรงแรมระดบั 3 ดาว 

 
วนัทีห่า้ ศูนย์สมุนไพรบ ารุงตบั-ซุปเปอรม์าเก็ต-Lotte Dong Busan-ชมดอกซากุระ Samnak 

Ecological Park 

เชา้  บรกิารอาหารเชา้ ณ โรงแรม  
นําทา่นชม ศนูยส์มนุไพรบ ารงุตบั ฮ็อตเกนามู ตน้ไมช้นดินี้เจรญิเตบิโตในป่าลกึบนภูเขาทีป่ราศจาก

มลภาวะและระดบัสงูเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นยิมนํามารับประทานเพื่อชว่ยดูแล
ตบัใหส้ะอาดแข็งแรงป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืม่แอลกอฮอล ์กาแฟ บุหรี่ สารตกคา้ง
จากอาหารและยา 

จากนัน้นําทา่นเพลดิเพลนิกบัการแวะซือ้ของฝากที ่ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต (ละลายเงนิวอน) สาหร่าย ขนม

ต่างๆ ช็อกโกแล็ตหนิ ซีเรียลช็อกโก ผลติภัณฑข์องใบและรากฝอยของโสม ในรูป ขนมโสม ชาโสม 

โคลนพอกหนา้โสม ครีมลา้งหนา้โสม เครื่องสําอางโสม เป็นตน้ และยังมีหมอนสขุภาพ กมิจิ เปเปโร 

(ป๊อกกีเ้กาหล)ี ชนิราเมง (มาม่าเกาหล)ี นมกลว้ย   

เทีย่ง  **อสิระอาหารกลางวนัตามอธัยาศยั**  



 
 
 

จากนัน้นําท่านสู ่ Lotte Dong Busan แหล่งชอ้ปป้ิงทีม่ีความหลากหลายทัง้เสือ้ผา้แบรนดด์ังแฟชัน่

ต่างประเทศ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสําอาง และยังมีรา้นขายของเล่นสําหรับเด็ก เช่นรา้นขายเลโก ้
นอกจากนี้ยังมีรา้นคา้พเิศษทีเ่ป็นสนิคา้ทอ้งถิน่ทีม่ีคุณภาพดแีละราคาถูกตอบสนองความตอ้งการของ
ลกูคา้ Lotte Dong Busan แห่งนี้ เป็นแหลง่รวมรา้นคา้แบรนดด์งักว่า 550 รา้นคา้  

  จากนัน้พาทา่นสู ่Samnak Ecological Park ชมความงามของดอกซากรุะ ทีบ่านสะพรั่งอยู่สองฝ่ัง
ถนน ยาวกว่า 8 กม. และถา่ยรูปอย่างจุใจกบัดอกซากรุะ (ดอกซากุระจะบาน ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ) 

ไดเ้วลาอันสมควรนําทา่นเดนิทางสูส่นามบนิกมิแฮ 
20.25 น. เดนิทางกลบักรุงเทพฯโดย เทีย่วบนิที ่7C2251 (ไม่มบีรกิารอาหารบนเครือ่ง) 
23.45 น. ถงึประเทศไทย สนามบนินานาชาตสิวุรรณภมู ิพรอ้มดว้ยความประทบัใจ..... 

 

โปรแกรมการเดนิทางอาจมกีารเปลีย่นแปลงไดโ้ดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

ท ัง้นีโ้ดยค านงึถงึความปลอดภยัและประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
***หนงัสอืเดนิทางตอ้งเหลอือายกุารใชง้านไดไ้มน่อ้ยกวา่ 6 เดอืน  

และเหลอืหนา้กระดาษอยา่งต า่ 2 หนา้ *** 

 

อตัราคา่บรกิาร (ไมม่รีาคาเด็ก) 
 

วนัเดนิทาง 

 

ผูใ้หญ ่หรอื เด็ก 
(พกัหอ้งละ 2 ทา่น) 

 

พกัเดีย่ว เพ ิม่ 

14-18 มนีาคม 2561 16,999.-บาท 5,900 

21-25 มนีาคม 2561 17,999.-บาท 5,900 

22-26 มนีาคม 2561 17,999.-บาท 5,900 

23-27 มนีาคม 2561 17,999.-บาท 5,900 

28 มนีาคม-01 เมษายน 2561 17,999.-บาท 5,900 

หากมกีารจองต ัว๋ภายใน กรุณาแจง้ใหท้ราบกอ่นจองทกุคร ัง้ มฉิะน ัน้ทางเราจะไมร่บัผดิชอบหากมกีารเปลีย่นแปลงใดๆ 
 

อตัรานีร้วม 

-  คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ กรณีอยู่ตอ่ตอ้งเสยีคา่เปลีย่นแปลงตัว๋ 

-  คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งทีม่ ี -  คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

-  คา่ทีพ่ักระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2 ทา่น) -  คา่รถรับ-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ  

-  คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. / ตอ่ทา่น (สายการบนิอนุญาตใหโ้หลดสมัภาระ 1 ช ิน้ ไม่เกนิ 15 กโิลกรัม) 

   **ในกรณีเดนิทางหลายทา่น ไมส่ามารถน าน า้หนกักระเป๋ามาเฉลีย่กนัได*้* 

-  คา่หัวหนา้ทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

-  คา่ประกนัอุบตัเิหตรุะหว่างเดนิทางในทอ้งถิน่ คุม้ครองในวงเงนิไม่เกนิ 1,000,000 บาท คา่รกัษาพยาบาลกรณีเกดิ

อุบัตเิหตวุงเงนิทา่นละ 500,000 บาท (ตามเงือ่นไขของกรมธรรม)์ ** คุม้ครองต ัง้แต ่อาย ุ6 เดอืน - 75 ปี เทา่น ัน้ ** 

หมายเหต:ุ  กรณีผูเ้ดนิทางมอีายุ 76 ปี ข ึน้ไป คุม้ครองเพยีง 50%  

       ของวงเงนิคุม้ครอง และ สาํหรับผูเ้ดนิทาง อายุตํา่กว่า 6 เดอืน กรมธรรมไ์ม่รบัคุม้ครองใดๆ ทัง้ส ิน้ ** 

การประกนัไมคุ่ม้ครอง 

กรณีทีเ่สยีชวีติ หรอื เจ็บป่วยทางร่างกายดว้ยโรคประจําตวั, อาการทีเ่กีย่วขอ้งกบัการตดิยา, โรคตดิตอ่ทางเพศสมัพันธ,์ 

การบาดเจ็บจากความเสยีหายโดยเจตนา, การฆา่ตวัตาย, เสยีสต,ิ ตกอยู่ภายใตอํ้านาจของสรุายาเสพตดิ, บาดเจ็บจาก

การทะเลาะววิาท การแทง้บุตร, นัดหยุดงาน และ อืน่ๆ ตามเงือ่นไขในกรมธรรม ์

อตัรานีไ้มร่วม 

-  คา่ทปิคนขบัรถ และไกดท์อ้งถิน่ทา่นละ 1,100 บาท หรอื 35,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ *(ช าระกอ่นการ

เดนิทาง ณ สนามบนิสวุรรณภมู ิ

-  คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิคา่ทําหนังสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิบิารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ 

   เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่หัวหนา้ทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองตา่งหาก) 



 
 
 

-  คา่ภาษีมูลคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 

-  คา่น้ําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ15 กก.) 

-  คา่วซีา่สาํหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจําตวัคนตา่งดา้ว 3) ใบสาํคญัถิน่ที่

อยู่ 4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบัญชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รูปถา่ยส ี2 นิว้ 2 รูป แลว้ทางบรษัิทฯจะเป็นผูด้ําเนนิการ

ยืน่วซีา่ใหท้า่น โดยจ่ายคา่บรกิารตา่งหาก (สาํหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งทําเรือ่งแจง้เขา้-

ออกดว้ยตนเองกอ่นจะยืน่วซีา่) 

- คา่อาหารทีล่กูคา้รับประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมกําหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทาน

อาหารทีท่างทวัรจ์ัดให ้กรุณาเตรยีมอาหารสาํเร็จรูปสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 

เง ือ่นไขการส ารองทีน่ ัง่  

-  กรุณาจองลว่งหนา้กอ่นการเดนิทาง พรอ้มช าระงวดแรก 5,000 บาท  

-  สว่นทีเ่หลอืชาํระทนัทกีอ่นการเดนิทางไม่นอ้ยกว่า 21 วัน มฉิะนัน้จะถอืวา่ทา่นยกเลกิการเดนิทางโดยอัตโนมัต ิ

กรณียกเลกิการเดนิทาง 

-  แจง้ลว่งหนา้ไม่นอ้ยกว่า 45 วันกอ่นเดนิทาง หักคา่มัดจํา 3,000 บาท 

-  แจง้ลว่งหนา้ 21 – 44 วันกอ่นการเดนิทาง หักคา่มัดจําทา่นละ 5,000 บาท  

-  แจง้ลว่งหนา้ 20 – 1 วัน กอ่นการเดนิทาง หกัคา่ดําเนนิการตา่งๆ รวม 100 % ของราคาทวัร์ 

 ยกเลกิการเดนิทาง ในวันเดนิทาง, ถกูปฏเิสธการเขา้เมอืง จะไมม่กีารคนืเงนิท ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอื เปลีย่นแปลงวันเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี) 
ชว่งเทศกาล, วันหยุดยาว ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีัดจํากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมัดจํา หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

- จํานวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ตํา่ ผูใ้หญ่ 25 ทา่น ข ึน้ไป 

- หากตํ่ากว่ากําหนด และ  ผูเ้ดนิทางทุกท่านยนิดีที่จะชําระค่าบรกิารเพิม่เพื่อใหค้ณะเดนิทางได ้ทางเรายนิดีที่จะ  

  ประสานงานในการเดนิทางตามความประสงค ์

- ราคานี้เป็นราคาสาํหรับนักทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้  

(นกัทอ่งเทีย่วตา่งประเทศ ช าระเพิม่ทา่นละ 4,000 บาท) 

-  เทีย่วบนิ ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานงึถงึผลประโยชน์ของผู ้   

   เดนิทางเป็นสาํคญั 

-  หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว 

   เทา่นัน้ 

-  ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การกอ่ 

   จลาจล หรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ทีก่รมแรงงานทัง้   

   จากไทย และตา่งประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

-  ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน 

   อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้าํระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดกอ่นออก 

   เดนิทางแลว้ 

- ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมกําหนด ทางแลนดป์รับเงนิคา่เขา้รา้นชอ้ปรา้นละ 4,000 บาท 

- หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กับหอ้งว่าง ณ วันเขา้พัก และโรงแรมทีเ่ขา้พัก ไม่

สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้

- ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงนิวันละ 5,000 บาท/ทา่น 

- ขอสงวนสทิธิส์าํหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ 

- อาหารในแตล่ะมือ้หากว่าไม่ไดทํ้าการระบุว่าเป็นบุฟเฟ่ตจ์ะไม่สามารถเตมิได ้ 

-  ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิส ิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกดิอุบัตเิหตุทีเ่กดิจาก 

   ความประมาทของตวันักทอ่งเทีย่วเอง 

-  ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิได ้ 

-  เมื่อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกับทางบรษัิทฯ ทางบรษัิทฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเงื่อนไข 

   ขอ้ตกลงตา่งๆ ทีไ่ดร้ะบุไวแ้ลว้ทัง้หมด 



 
 
 

- ทางบรษัิทจะไม่รับผดิชอบใด ๆ ทัง้ส ิน้ หากหนังสอืเดนิทางของทา่นเกดิการชาํรุด และไม่สามารถเดนิทางได ้

รับเฉพาะผูม้ีวัตถุประสงคเ์พื่อการท่องเทีย่ว ค่าทัวรท์ีจ่่ายใหก้ับผูจ้ัด เป็นการชําระแบบจ่ายชําระขาดและผูจ้ัดไดช้ําระ

ใหก้ับสายการบนิและสถานทีต่่าง ๆ แบบชําระขาดเชน่กันก่อนออกเดนิทาง ฉะนัน้หากท่านไม่ไดร้่วมเดนิทางหรือใช ้

บรกิารตามรายการ ไมว่่าดว้ยสาเหตุใดหรือไดร้ับการปฏเิสธการเขา้หรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศ

ไทยและประเทศเกาหลใีต)้ ทางผูจ้ัด ขอสงวนสทิธกิารคนืเงนิสดสว่นใด ๆ รวมทัง้ค่าตั๋วเครื่องบนิใหแ้ก่ท่านหากมีเพื่อน

หรอืญาตขิองทา่นตอ้งการร่วมเดนิทางทอ่งเทีย่วระหว่างทอ่งเทีย่วในประเทศเกาหลหีรอืปัญหาตา่ง ๆ ตลอดจนขอ้แนะนํา

กรุณาตดิตอ่เจา้หนา้ทีท่ีร่ับผดิชอบ หากท่านมีความจําเป็นตอ้งรับฝากของจากผูอ้ื่นเพื่อทีจ่ะนําไปยังประเทศนัน้ ๆ หรือ

นํากลบัประเทศไทย ควรตรวจสิง่ของนัน้ว่าตอ้งไม่เป็นส ิง่ของผดิกฎหมายซึง่ของผดิกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถงึ

ขัน้ประหารชวีติ 

เจา้หนา้ทีจ่ะไม่รับฝากกระเป๋าหรอืส ิง่ของใดใด 

*หมายเหตทุีป่ระเทศเกาหลใีตม้ชีา่งภาพมาถา่ยรูปแลว้มาจ าหนา่ยวนัสุดทา้ยลูกทวัรท์า่นใดสนใจสามารถซือ้ได ้  

   โดยไมม่กีารบงัคบัลูกทวัรท์ ัง้สนิ แตเ่ป็นการบอกกลา่วลว่งหนา้ 

*โรงแรมทีพ่กัทีป่ระเทศเกาหลใีตอ้าจะมกีารสลบัปรบัเปลีย่นขึน้อยูก่บัความเหมาะสมเป็นหลกัโดยค านงึถงึ 

   ผลประโยชนล์กูคา้เป็นหลกัทวัรค์ร ัง้นีม้วีตัถปุระสงคเ์พือ่การทอ่งเทีย่วเป็นหมูค่ณะเทา่น ัน้ ถา้ลกุคา้ตอ้งการ 

   แยกตวัออกจากกรุป๊ทวัร ์ทางบรษิทัจะคดิคา่ด าเนนิการในการแยกทอ่งเทีย่วเองวนัละ 5,000 บาท ตอ่ทา่น 

 
 
 

 
 

 

 

 

 


