
#15357 ทัวรเกาหลี ปูซาน 5 วัน 3 คืน หมูบานวัฒนธรรมคัม
ชอน ข้ึนกระเชาชมวิวทะเลซองโด บิน LJ
ทัวรเกาหลี ปูซาน สวนแดวังกัมริมทะเล สวนสาธารณะแทฮวา จุดชมวิวกันโจวกด
ชายหาดแฮอุนแด สะพานควางอัน โบสถJukseong วัดแฮดงยงกุงซา อุทยานยง
ดูซาน หอคอยปูซานทาวเวอร(ไมรวมขึ้นลิฟต) ตลาดนัมโพดง ถนนซอมยอน



สรุปการเดินทาง
วันที่ กําหนดการ เชา เที่ยง เย็น โรงแรม

1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ    -

2 ทาอากาศยานกิมแฮ - อุลซาน - สวนแทวังกัม - สวนสาธารณะแทฮวากัง - จุดชมวิวกันโจ
วกด - ปูซาน   

Busan
Daimond
Hotel
หรือเทียบ
เทา

3 กระเชาซองโดมารีน - ซองโดสกายวอรค (สะพานเดินทะเลซองโด) - หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน
- หาดแฮอึนแด - สะพานกวางอันแดเคียว   

Busan
Daimond
Hotel
หรือเทียบ
เทา

4 โบสถ Jukseong - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนยสมุนไพรฮอกเก
ตนามู - น้ํามันสนเข็มแดง - ล็อตเต พรีเม่ียม เอาทเลต ปูซาน - สวนสาธารณะยงดูซาน - ปู
ซานทาวเวอร - ตลาดนัมโพดง

  

Busan
Daimond
Hotel
หรือเทียบ
เทา

5 ศูนยโสม - ดิวต้ีฟรี - ยานซอเมียน - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี - ทาอากาศยานกิมแฮ - ทา
อากาศยานสุวรรณภูมิ    -

กําหนดการเดินทาง ผูใหญพักคู
ทานละ

เด็กเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

เด็กไมเพิ่มเตียงกับผูใหญคู
ทานละ

พักเดี่ยว เพิ่ม
ทานละ

7 ม.ค. 65 - 11 ม.ค. 65 ฿17,900 ฿17,900 ฿17,900 ฿5,000



วันท่ี 1 ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ

วันท่ี 2 ทาอากาศยานกิมแฮ - อุลซาน - สวนแทวังกัม - สวนสาธารณ
แทฮวากัง - จุดชมวิวกันโจวกด - ปูซาน

กําหนดการทั้งหมด

เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก
30 นาที

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

 กิจกรรม ค่ํา

21.00 น. คณะพรอมกันท่ี ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโดยสารขาออกชั้น 4 เคานเตอรสายการบิน JIN AIR (LJ)
กรุณาสังเกตปายรับท่ีสนามบิน โดยมีเจาหนาท่ีคอยอํานวยความสะดวกเช็คอินตั๋วเครื่องบินและสัมภาระใหแกทาน

เคานเตอรเช็คอินปิดบริการกอนเวลาเครื่องออกอยางนอย 60 นาที ผูโดยสารพรอม ณ ประตูขึ้นเครื่องกอนเวลาเครื่องออก
30 นาที

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย

 กิจกรรม เชา

00.50 น. เดินทางสูประเทศเกาหลีใต สายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 012 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

08.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติ กิมแฮ ประเทศเกาหลีใต หลังผานขั้นตอนการตรวจคนเขาเมือง และรับสัมภาระเรียบรอย
แลว (เวลาทองถิ่นประเทศเกาหลีใต เร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง)

จากนั้น นําทานเดินทางสู เมืองอุลซาน ใชเวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

นําทานสู สวนแดวังกัม สวนสาธารณะริมทะเล ท่ีตั้งอยูบนชายฝ่ังตะวันออก 1 กิโลเมตร ระหวางทางเดินไปชายทะเล ทุก
ทานจะไดผานชมปาสน ตนเชอรรี่ แม็กโนเลีย คาลิเลีย และตนไมอ่ืนๆ มีแนวโขดหินท่ีสวยงามเป็นรูปทรงตางๆ ใหทุกทานได
ถายภาพความสวยงามของโขดหิน โดยมีสะพานเหล็กเชื่อมเพ่ือชมทัศนียภาพอันสวยงามของทองทะเล ณ เมืองอุลซาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู

้ ่ ้ ่



จากนั้นนําทานเขาสู สวนสาธารณแทฮวากัง สวนสาธารณะขนาดใหญ ซ่ึงถูกโอบลอมไปดวยแมน้ําแทฮวากัง ไดรับชื่อวาเป็น
1 ใน 12 สถานท่ี ท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและระบบนิเวศท่ีสมบูรณท่ีสุดของเมืองอุลซาน ซ่ึงเหมาะกับการพักผอนเป็น
อยางมาก ทุกทานจะไดสัมผัสกับปาไผท่ีกวางขวาง มีความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร กวางประมาณ 20-40 กิโลเมตร ถายรูปกับ
ทิวปาไผท่ีสวยงาม

จากนั้นนําทานเดินทางสู จุดชมพระอาทิตย GANJEOLGOT CAPE ตามปกติแลวจะเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยขึ้นจุดแรก
ของเกาหลีใต สถานท่ีแหงน้ีเหมาะสําหรับคูรักและครอบครัวไปเดินชมบรรยากาศของทองทะเลท่ีสวยงาม ซ่ึงท่ีน่ีมีรานกาแฟ
รานอาหารท่ีใหทานไดทานและชมวิวไปพรอมๆกัน

จากนั้นนําทานเดินทางสู เมืองปูซาน ใชเวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง

ค่ํา

รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนูจิมดัก ไกพะโล ผัดวุนเสน

พักท่ี Busan Daimond Hotel หรือเทียบเทา

ทาอากาศยานกิมแฮ

อุลซาน

สวนแทวังกัม

 เชา

ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูนอกเมืองปูซานทางฝ่ังตะวันตกในจุดท่ีใกลๆ กับเมืองกิมแฮ ท่ีน่ี
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1976 ท่ีน่ีเป็นศูนยกลางหลักของสายการบิน Air Busan,
Asiana Airlines และ Korean Air

เป็นเมืองท่ีใหญเป็นอันดับท่ี 7 ของประเทศเกาหลีใต ตั้งอยูทางตะวันออกเฉียงใตของ
ประเทศ ทางใตติดกับปูซาน ทางเหนือติดกับเคียงจู และทางตะวันออกติดกับทะเลตะวัน
ออก อุลซันเป็นเมืองอุตสาหรรมของเกาหลีใต โดยเขตอุตสาหกรรมอุลซันเป็นท่ีอยูของ
บริษัทประกอบรถยนตท่ีใหญท่ีสุดในโลกแหงหน่ึง คือบริษัทฮุนได

สวนแทวังกัม เป็นสวนสาธารณะริมทะเล ท่ีตั้งอยูบนชายฝ่ังตะวันออก 1 กิโลเมตร
ระหวางทางเดินไปชายทะเลจะผานปาสน, ตนเชอรรี่, แม็กโนเลีย คามีเลีย, แอปริคอต
และ Forsythia และมีแนวโขดหินท่ีสวยงาม แทวังกัมยังมีเกาะหินขนาดใหญ ท่ีมี
ลักษณะคลายมังกรเหินขึ้นสูทองฟา โดยมีสะพานเหล็กเชื่อมระหวางแผนดินใหญ เพ่ือชม
ทัศนียภาพอันสวยงามของทองทะเล ณ เมืองอุลซาน

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ชาบู ชาบู

สวนสาธารณะแทฮวากัง บาย

เป็นสวนปาไผอันงดงามซ่ึงถูกโอบลอมไปดวยแมน้ําแทฮวากัม ท่ีน่ีไดรับชื่อวาเป็น 1 ใน
12 สถานท่ีท่ีมีความสวยงามทางธรรมชาติและระบบนิเวศท่ีสมบูรณท่ีสุดของเมืองอันซาน
ซ่ึงเหมาะแกการพักผอนและผอนคลายเป็นอยางย่ิง



วันท่ี 3 กระเชาซองโดมารีน - ซองโดสกายวอรค (สะพานเดินทะเลซองโด)
- ปูซานคัมชอน - หาดแฮอึนแด - สะพานกวางอันแดเคียว

 หมายเหตุ บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

จุดชมวิวกันโจวกด

ปูซาน

จุดชมวิวกันโจวกด เป็นจุดชมพระอาทิตยขึ้นจุดแรกของเกาหลีใต สถานท่ีแหงน้ีเหมาะ
สําหรับคูรัก และ ครอบครัวไปเดินชมบรรยากาศของทองทะเลท่ีสวยงาม ซ่ึงท่ีน่ีมีราน
กาแฟและรานอาหารท่ีใหทานไดน่ังชมวิวพรอมทานอาหารและจิบกาแฟมีสนามหญาใหว่ิง
เลน และมีแปลงดอกไมสวยๆใหถายรูปริมทะเลรวมถึงยังมีรูปป้ันเกี่ยวกับครอบครัวชาว
ประมง แมและลูกท่ีรอคอยสามีกลับจากทะเล ขอแนะนําวาท่ีน่ีเป็นอีกจุดหน่ึงท่ีไมควร
พลาดเมื่อมาเมืองอุลซาน

เป็นเมืองทาท่ีใหญท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต มีประชากรประมาณ 3.65 ลานคน และปู
ซานยังคงเป็นเมืองท่ีใหญอันดับ 2 ของประเทศรองจากกรุงโซล ท่ีน่ีถือเป็นเมืองทอง
เท่ียวท่ีสําคัญเมืองหน่ึงไมแพไปจากกรุงโซล

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู จิมดัก ไกพะโล ผัดวุนเสน

 Busan Daimond Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

นําทานเดินทางสู ซองโด SKY WALK (รวมคาขึ้นเคเบิ้ลคารแบบปกติ) ใหทุกทานไดขึ้นเคเบิ้ลคาร “Songdo Marine
Cable Car” เป็นจุดชมวิวท่ีเปิดใหมในปูซาน ซ่ึงกําลังเป็นท่ีนิยมอยางมาก ทานจะไดน่ังกระเชาชมวิวเมืองและทะเลเป็นวิวท่ี
สวยงามอยางมาก

ความพิเศษของ “ซองโด SKY WALK” ก็คือมีการสรางใหเป็นลักษณะโคงไปมาเหมือนกับมังกรท่ีบินอยูบนทะเลมีระยะทาง
ความยาวถึง 365 เมตร กวาง 2.3 เมตร สูง 9.3 เมตร เป็นสกายวอรคท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี และบนทางเดินจะมีสวนท่ีตรงกลาง
เป็น Temper glass เวลาเดินจะมองเห็นดานลางดวยถือวาออกแบบไดชิคมากๆ สวนบริเวณชายหาด ก็สามารถเดินเลนกินลม
ชมวิวไดแบบสบายๆ

จากนั้นนําทานเดินทางสู หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน สถานท่ีทองเท่ียวท่ีเป็นแลนดมารคท่ีพลาดไมไดของเมืองปูซาน หมูบาน
ท่ีตกแตงดวยสีสันสวยงามเรียงซอนกันนับ 1,000 หลัง ไฮไลท!! ชมวิวของหมูบานท่ีไลระดับลงมาเรื่อยๆสีสันสวยงาม จนไดรับ
การขนานนามวาเป็น “ซานโตรินีแหงเกาหลี”ภายในหมูบานแหงน้ียังมีรานคา อาทิ รานกาแฟ รานของของท่ีระลึก ขนมตางๆ
และตลอดทางเดินยังมีภาพ 3 มิติ ใหทุกทานไดถายภาพอยางสนุกสนาน

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูขาวยําบิบิมบับ และซุปชาบู

จากนั้นนําทานเดินทางสู ชายหาดแฮอุนแด เป็นชายหาดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุด หาดทรายขาว มีความยาว 1.5 กิโลเมตร
ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานท่ีสําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลตางๆ ตลอดท้ังปี
ชายหาดแหงน้ีจึงมักเป็นท่ีนิยม

จากนั้นนําทานสูชายหาดควังอัลลี ใหทุกทานไดถายภาพสะพานควางอันแดเคียวไดตามอัธยาศัย โดยเฉพาะในยามค่ําคืนซ่ึงจะ
ย่ิงสวยงาม และสุดแสนจะโรแมนติค ไปดวยแสงสีของไฟ LED หลายพันดวง ซ่ึงถูกประดับประดาอยูบนสะพาน สะพานแหงน้ี
ขามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต NAMECHOEN DONG ไปท่ียาน CENTUM CITY

ค่ํา

่



รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร เมนู หมูยางสไตลเกาหลี

พักท่ี Busan Daimond Hotel หรือเทียบเทา

กระเชาซองโดมารีน

ซองโดสกายวอรค (สะพานเดินทะเลซองโด)

หมูบานวัฒนธรรมคัมชอน

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

เป็นกระเชาชมวิวท่ีตั้งอยูริมชายหาดซองโด จากขางบนกระเชาจะไดเห็นวิวทะเลและวิว
เมืองของปูซานในมุมมองท่ีไมมีท่ีไหนมากอน

สะพานเดินทะเลอยูในบริเวณชายหาดซองโดสะพานแหงน้ี เป็นสถานท่ีทองเท่ียวใหม ซ่ึง
ถือวาเป็นแลนดมารคของชายหาด ซองโด ตัวสะพานย่ืนออไปในทะเลเปรียบเสมือนเรา
เดินอยูบนทะเล สะพานทอดยาวประมาณ 104 เมตร ในสวนขอพ้ืนสะพาน สามารถมอง
เห็น น้ําทะเลผานกระจกนิรภัย

เป็นหมูบานวัฒนธรรมในเกาหลี ท่ีมีจุดเดนในการจัดเรียงบานท่ีมีสีสันท่ีสวยงามนาดึงดูด
ใจ รวมถึงศิลปะขางถนนท่ีจัดแสดงไวบนกําแพงและในรูปแบบตางๆ

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู ขาวยําบิบิมบับ และซุปชาบู

หาดแฮอึนแด

สะพานกวางอันแดเคียว

 บาย

เป็นหน่ึงในชายหาดท่ีมีชื่อเสียงมากท่ีสุดในประเทศเกาหลี คําวาแฮอึนแด ถูกตั้งชื่อโดย
นักปราชยนามวา ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศชิลลา ชายหาดมีความยาว
1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพ้ืนท่ีกวา 58,400 ตารางเมตร ท่ีน่ีเป็นสถานท่ีสําหรับจัด
กิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลตางๆ ตลอดท้ังปี มักเป็นท่ีนิยมสําหรับนักทอง
เท่ียวในชวงฤดูรอน

เป็นสะพานขามทะเลท่ีมีความยาวท้ังหมด 7.4 กิโลเมตร เชื่อมตอเขต Namcheon-dong
ไปท่ียาน Centum City เป็นสะพานขามทะเลท่ียาวท่ีสุดในเกาหลี นอกจากน้ีบนสะพาน
ยังเป็นจุดชมวิวมุมกวางอันสวยงามของเมืองปูซาน ท่ีน่ีจึงเป็นหน่ึงในจุดยอดนิยมท่ีคนชม
มาถายรูปกัน โดยเฉพาะในชวงกลางคืนท่ีมีการเปิดไฟท่ีสะพานอยางสวยงาม

 คํ่า  รับประทานอาหารเย็น ณ รานอาหาร เมนู หมูยางสไตลเกาหลี

 Busan Daimond Hotel หรือเทียบเทา



วันท่ี 4 โบสถ Jukseong - รานเคร่ืองสําอางคเกาหลี - วัดแฮดง ยงกุง
ซา - ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู - น้ํามันสนเข็มแดง - ล็อตเต
พรีเม่ียม เอาทเลต ปูซาน - สวนสาธารณะยงดูซาน - ปูซาน
ทาวเวอร - ตลาดนัมโพดง

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

จากนั้นนําทานเดินทางสู โบสถ JUKSONG เป็นโบสถติดริมทะเลท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซาน โบสถแหงน้ีไดรับการประดับ
ประดาตกแตงท้ังภายในและภายนอก ดวยศิลปะผสมผสานอยางสวยงามมีคุณคาท้ังทางดานศิลปะ ดานความสวยงามและดาน
จิตใจ วิวทิวทัศน โดยรอบตัวโบสถ งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหินลักษณะแปลกตา และลอมรอบดวยทะเล

จากนั้นนําทานเดินทางสู คอสเมติกเอาทเล็ท ศูนยรวมเครื่องสําอางแบรนดดังเกาหลี ใหทานไดเลือกซ้ือมากมาย

จากนั้นนําทานสู วัดแฮดงยงกุงซา เป็นวัดท่ีตั้งอยูบนชายฝ่ังตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซานเป็นวัดท่ีสรางบนเหลาโขด
หินริมชายหาดท่ีแตกตางไปจากวัดสวนใหญในประเทศเกาหลี ท่ีมักจะสรางอยูตามเชิงเขา วัดแหงน้ีถูกสรางขึ้น เมื่อปี 1376
จากนั้นในปี 1976 ถูกฟ้ืนฟูและปรับปรุงอีกครั้งเพ่ือใหคงไวซ่ึงเอกลักษณและความงดงามแบบด้ังเดิมจากประตูซุมมังกรสีทอง
อราม

เดินผานอุโมงคขนาดเล็ก ไปสูทางเดินและบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดสําหรับชมวิวและความงดงามของทะเลกอนจะเดินตอ
ลงไป สูบริเวณท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิส์ิทธิอ์งคสีดํา ซ่ึงตั้งตระหงานอยูบนโขดหิน และเมื่อเดินทางไปตามสะพานท่ีทอด
เขาสูบริเวณตัววัด ท่ีประกอบไปดวยวิหารและศาลาเรียงรายลดหล่ันกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณดานหนาของวิหารหลักมีเจดีย
สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมุนทัง ซีฟ ูดหมอไฟ

นําทานเดินทางสู ศูนยฮ็อกเกตนามู ชาวเกาหลีนิยมนํามารับประทาน เพ่ือชวยปองกันโรคตับแข็งไมใหถูกทําลายจากการด่ืม
กาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล สารตกคางจากอาหารและยา

จากนั้นพาทานไปชม RED PINE หรือ น้ํามันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังท่ีไดรับความนิยมมากในตอนน้ี สรรพคุณชวยลด
ระดับน้ําตาลในเสนเลือด ชวยละลายไขมันในเสนเลือด ลางสารพิษหรือดีท็อกซ เลือดใหสะอาดและเพ่ิมการไหลเวียนของเลือดได
สะดวกขึ้น เหมาะกับผูปวยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเสนเลือด คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขขอเสื่อม

จากนั้นนําทานไปชอปป้ิง LOTTE PREMIUM OUTLET เป็นชอปป้ิงมอลลขนาดใหญ ท่ีมีรานคาหลากหลายกวา 150
รานคา มีสินคาแบรนดดังชื่อดังใหเลือกซ้ือมากมายและลดราคาสูงสุดถึง 70% เลยทีเดียว อาทิเชน Adidas , Nike , New
Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ

นําทานเดินทางสู อุทยานยงดูซาน ตั้งอยูในตัวเมืองปูซาน และเป็นหน่ึงใน 3 ภูเขาท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด สมัยกอนใน
ระหวางสงครามเกาหลี ผูอพยพพากันหนีขึ้นมาสรางบานเรือนอาศัยกันบนภูเขา และเกิดเหตุการณไฟไหมถึง 2 ครั้ง ทําให
ตนไมบนภูเขาถูกไฟเผาทําลาย จึงมีความพยายามในการฟ้ืนฟูปลูกตนไมขึ้นมาใหม และจัดสรางเป็นสวนสาธารณะขึ้นมาน่ันเอง

จากนั้นนําทุกทานไปยัง อีกหน่ึงสัญลักษณของเมืองปูซาน หอคอยปูซานทาวเวอร (ไมรวมขึ้นลิฟต) ตั้งอยูใจกลางเมืองปู
ซาน ยานชอปป้ิงนัมโพดง ซ่ึงเป็นหอคอยท่ีมีความสูง 120 เมตร ดานหนาของหอคอยจะมีอนุสาวรียแมทัพอีซุนซิน เป็นท่ีเคารพ
นับถือของชาวเกาหลี และ ดานลางของปูซานทาวเวอรยังมี พิพิธภัณฑเรือนานาชาติใหเย่ียมชมกันดวย

จากนั้นนําทานไปชอปป้ิงตอท่ี ตลาดนัมโพดง เป็นแหลงชอปป้ิงสินคาใจกลางเมืองปูซาน ไดรับฉายาวาเป็น “ยานเมียงดง
แหงเมืองปูซานเลยทีเดียว” เพราะไมเพียงแตจะเป็นยานชอปป้ิงแตยังเต็มไปดวย คลับ บาร รานอาหาร รานกาแฟ และท่ีสําคัญยัง
เป็นยานท่ีสําคัญในปูซานท่ีเต็มไปดวยโรงภาพยนตรและโรงละคร ซ่ึงปูซานไดเป็นเป็นเจาภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร
นานาชาติปูซาน ในเดือนตุลาคมของทุกปี

ค่ํา

อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย เพ่ือสะดวกแกการชอปป้ิง

พักท่ี Busan Daimond Hotel หรือเทียบเทา

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม



โบสถ Jukseong

รานเครื่องสําอางคเกาหลี

วัดแฮดง ยงกุงซา

เป็นโบสถหรือคริสตจักรท่ีสวยท่ีสุดโบสถหน่ึงในเมืองปูซาน โบสถแหงน้ีอยูติดริมทะเล
เป็นสถานท่ีศักดิส์ิทธิท่ี์ชาวเมืองปูซานนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมาทองเท่ียว โบสถแหงน้ี
ไดรับการประดับประดา ตกแตงท้ังภายในและภายนอกดวยศิลปะผสมผสานอยางสวยงาม
มีคุณคาท้ังทางดานศิลปะ ความสวยงาม และดานจิตใจ วิวทิวทัศนโดยรอบตัวโบสถนั้นมี
ความงดงามตามธรรมชาติมีโขดหินลักษณะแปลกตาและลอมรอบดวยทะเล ท่ีน่ีเป็นสถาน
ท่ีท่ีไมควรพลาดเมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน

แวะชอปท่ีรานเครื่องสําอางยอดนิยม COSMETIC OUTLET สวรรคของนักชอปชาว
ไทย เพ่ือเลือกซ้ือกลับไปเป็นของท่ีระลึก อาทิเชน ผลิตภัณฑ ROJUKISS มีราคาถูก
กวาท่ีเมืองไทยเกือบเทาตัว และบางผลิตภัณฑยังไมมีขายในไทย เป็นแหลงรวมเครื่อง
สําอางขนาดใหญท่ีมีเครื่องสําอางใหลูกคาไดเลือกสรรอยางจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด

เป็นวัดท่ีสรางอยูบนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ําทะเลสีฟาใสของทะเลใต แวดลอมดวย
ธรรมชาติท่ีสวยงาม ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกรกษัตริยซ่ึงความเป็นมาของวัด
แหงน้ีก็ดูลึกลับนาพิศวงด่ังชื่อท่ีตั้งไว ในบริเวณวัดมีเจดียองคใหญซ่ึงมีผูคนแวะเวียนไป
สักการะบูชาไมขาดสาย นอกจากน้ียังสามารถขามสะพานหินและขึ้นบันได 108 ขั้นไปยัง
จุดชมวิวท่ีอยูดานบนเพ่ือด่ืมด่ํากับวิวทิวทัศน ท่ีสวยงามจนลืมความเหน่ือยเมื่อยลา

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู แฮมุนทัง ซีฟ ูดหมอไฟ

ศูนยสมุนไพรฮอกเกตนามู

นํ้ามันสนเข็มแดง

ล็อตเต พรีเมี่ยม เอาทเลต ปูซาน

 บาย

ฮอกเก็ตนามู เป็นสมุนไพรท่ีขึ้นเฉพาะประเทศเกาหลี 10 ปีจะออกดอกหน่ึงครั้งปลูกบน
ยอดเขาสูง เมื่อนําดอกมาสกัด มีสรรพคุณ ชวยขับสารพิษตกคางตางๆออกจากตับอยาง
ปลอดภัยเน่ืองจากเป็นสมุนไพรเกรดเอ มีขายเฉพาะในประเทศเกาหลีเทานั้น เกรดสง
ออกท่ีขายตามหามสรรพสินคาบานเรา จะเป็นเกรดบีเทานั้น ไมมีเกรดเอ

น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ ์100% ซ่ึงสรรพคุณของน้ํามัน
สนเข็มแดงนั้นมีประโยชนอยางมากมาย ท้ังชวยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันท่ีอุด
ตันในเสนเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ชวยขับสารพิษออกจากรางกายในรูปแบบของ
เสีย เชน เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ชวยลางสารพิษหรือดีท็อกซเลือดใหสะอาด เพ่ิมการไหล
เวียนของเลือดไดสะดวกขึ้น ชวยเพ่ิมภูมิตานทานใหกับรางกาย บํารุงผิวพรรณใหสดใส
จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง

เป็นแหลงชอปป้ิงท่ีมีความหลากหลายท้ังเสื้อผาแบรนดดังแฟชั่นตางประเทศ อุปกรณ
กีฬา เครื่องสําอาง และยังมีรานขายของเลนสําหรับเด็ก เชนรานขายเลโก นอกจากน้ียังมี
รานคาพิเศษท่ีเป็นสินคาทองถิ่นท่ีมีคุณภาพดีและราคาถูกตอบสนองความตองการของ
ลูกคา Lotte Dong Busan แหงน้ี เป็นแหลงรวมรานคาแบรนดดังกวา 550 รานคา



วันท่ี 5 ศูนยโสม - ดิวตี้ฟรี - ยานซอเมียน - ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี -
ทาอากาศยานกิมแฮ - ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ

 หมายเหตุ อิสระอาหารเย็น ตามอัธยาศัย

สวนสาธารณะยงดูซาน

ปูซานทาวเวอร

ตลาดนัมโพดง

สวนสาธารณะแหงน้ีตั้งอยูในตัวเมืองปูซาน เป็นหน่ึงใน 3 ภูเขาท่ีเป็นท่ีนิยมมากท่ีสุด
ท่ีมาของชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” มาจากลักษณะรูปรางของภูเขาท่ีเหมือนกับหัว
มังกร ซ่ึงหันหนาเขาสูฝ่ังทะเล เพ่ือปองกันและกําจัดศัตรูท่ีมาจากทะเลน่ันเอง ในระหวาง
สงครามเกาหลี ผูอพยพพากันหนีขึ้นมาสรางบานเรือนอาศัยกันบนภูเขา และเกิด
เหตุการณไฟไหมครั้งใหญถึง 2 ครั้ง ทําใหตนไมบนภูเขาถูกไฟเผาทําลาย จึงมีความ
พยายามในการฟ้ืนฟูปลูกตนไมขึ้นมาใหม และจัดสรางเป็นสวนสาธารณะขึ้นมา

เป็นท่ีท่ีจะสามารถเห็นเมืองปูซานในมุมสูง ทาวเวอรแหงน้ีตั้งอยูในสวนยองดูซาน ซ่ึงตั้ง
อยูบนเนินเขาใจกลางเมือง สวนน้ีเป็นสถานท่ีพักผอนหยอนใจของชาวปูซาน จากดาน
บนนักทองเทียวจะสามารถมองเห็นวิวเมืองปูซานแบบพาโรนามาอันงดงามได

ท่ีน่ีเปรียบเสมือนยานมยองดงท่ีกรุงโซล เพราะเป็นแหลงชอปป้ิงสินคามากมายในใจกลาง
เมืองปูซาน ท่ีน่ีเต็มไปดวยรานคาใหขาชอปไดเพลิดเพลินเจริญใจ สินคาสตรีทแบรนด
ตางๆ ถูกยกมาตั้งไวท่ีน่ีเชนเดียวกับในเมืองโซล ใกลๆ กับถนนชอปป้ิง จะมีถนนท่ีเรียก
วา BIFF Street เป็นบริเวณท่ีใชจัดงานภาพยนตรนานาชาติปูซานหรือ Busan
International Film Festival (BIFF) ท่ีรูจักกันไปท่ัวโลกน่ันเอง

 คํ่า  Busan Daimond Hotel หรือเทียบเทา

 กิจกรรม เชา

รับประทานอาหารเชาในโรงแรม

จากนั้นนําทานรูจักและเขาใจ สมุนไพรโสมเกาหลี ท่ีชวยเสริมสรางความแข็งแรงใหแกระบบยอยอาหารและปอด ชวยทําให
จิตใจสงบและเพ่ิมพละกําลังโดยสวนรวมสรรพคุณทางการแพทย ชวยบํารุงหัวใจ ปองกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพ
ทางเพศ ลดและปองกันมะเร็งและเร็วๆ น้ี โสมเกาหลีอาจจะไดจดทะเบียนมรดกโลกโดยองคการยูเนสโก

จากนั้นนําทานชอปป้ิง ดิวตี้ฟรีแบรนดเนม ท่ีมีขนาดใหญแหงหน่ึงของเกาหลี แหลงชอปป้ิงสินคาแบรนดเนมแหงใหมของ
เมืองปูซาน ซ่ึงมีรานคามากกวา 150 ราน และมีสินคาราคาถูกหลากหลายแบรนด ไมวาจะเป็นเสื้อผา กระเปา รองเทา นาฬิกา
เชน Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ

บาย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพุลโกกิ

จากนั้นทานสู ถนนซอมยอน ยานซอมยอนเป็นยานท่ีนักทองเท่ียวนิยมเดินทางมา เพราะเป็นถนนท่ีเต็มไปดวยความมีชีวิต
ชีวา และคึกคักท้ังยามกลางวันและกลางคืน เป็นยานท่ีไมเคยเงียบเหงาและหลับใหล แมในยามราตรีก็ครึกครื้นเต็มไปดวยเสียง
เพลงและแสงสีจากสถานท่ีทองเท่ียวตางๆ

ชาวปูซานจะรูจักยานน้ีกันในนาม Art Street เป็นถนนท่ีเต็มไปดวยรานอาหาร ผับ บาร คาเฟ รานอาหารอรอยๆ และเครื่อง
ด่ืมเย็นๆ โรงภาพยนตร โรงละคร และในชวงฤดูใบไมผลิก็จะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ท่ีหลากหลาย และการแสดงบน

่ ่ ้ ่ ่ ่ ้



ถนนแกผูท่ีมาเดินเท่ียวยังถนนแหงน้ี จึงเป็นแหลงทองเท่ียวท่ีสามารถดึงดูดนักทองเท่ียวไดมากมายตลอดท้ังปี

จากนั้นนําทานเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ แวะซ้ือของฝากท่ี “ รานละลายเงินวอน” สาหราย ขนมตางๆ ขาวพองรสชาติตางๆ
เหลาโซจู หรือ มามาเกาหลีท่ีมีใหเลือกหลากหลายรสชาติ กิมจิ หรือเครื่องใชไฟฟา กระทะเกาหลีชื่อดัง ฯลฯ ใหทานเลือกชอปป้ิง
อยางจุใจ

ไดเวลาอันสมควรนําทุกทานเดินทางสูสนามบินกิมแฮ ทําการเช็คอินทตั๋วเครื่องบิน และ สัมภาระ

ค่ํา

19.40 น. เดินทางสูประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เท่ียวบิน LJ 011 (บริการ SNACK BOX บนเครื่อง)

23.40 น. คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจจากพวกเราทุกคน

ศูนยโสม

ดิวต้ีฟรี

 เชา  รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม

สถานท่ีแหลงรวมศูนยสมุนไพรโสม เพ่ือฟังคําบรรยายถึงสรรพคุณตางๆ ของโสมแตละ
ชนิด โดยโสมท่ีดีมีคุณภาพ ตองมีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีไดใสใจกับเรื่องน้ีอยางมากจึง
ตองเขามาควบคุมทุกขั้นตอน ตั้งแต การเริ่มปลูกโสม จนกระท้ังการผลิตออกมาเป็นตัว
ยา “โสมเกาหลี” นั้นมีสารประกอบท่ีสําคัญอยูหลายอยางมีท้ังวิตามินและแรธาตุหลายชนิด

ซ้ือสินคาปลอดภาษี DUTY FREE แหลงรวมสินคาแบรนดเนมมากมาย เชน นาฬิกา
แวนตา เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดอ่ืนๆ อีกมากมาย

 เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ รานอาหาร เมนู พุลโกกิ

ยานซอเมียน

ซุปเปอรมารเก็ตเกาหลี

 บาย

เป็นสถานท่ีทองเท่ียวช็อปป้ิงชื่อดังของเกาหลี ท่ีนิยมกันอยางมากในหมูนักทองเท่ียวตาง
ชาติ เพราะจุดเดนในเรื่องของสินคาท่ีหลากหลายและราคาท่ีเราใจก็ถูกใจขาช็อปจากแดน
สยามกันถวนหนา ยานช็อปป้ิงชื่อดังของเมืองปูซานอยาง Seomyeon นั้นนับวาเป็นเเห
ลงท่ีรวบรวมรานคาไวมากมายหลานเเนวเลยก็วาได เเละเป็นเเหลงช็อปป้ิงเกาหลีใหญ
ท่ีสุดในเมืองปูซานท่ีใครมาเเลวจะตองมาเเวะช็อปป้ิงใหสะใจกัน สถานท่ีดูไมตางกันกับ
ตลาดเมียงดง โดยบริเวณยานน้ีนอกจากเป็นเเหลงช็อปป้ิงเเลว ก็ยังเต็มไปดวยรานอาหาร
มากมาย รวมท้ังเป็นสถานท่ีตั้งของโรงเเรมชั้นนําในเมืองปูซานอีกมากมายดวยกัน นับวา
เป็นเหมือนศูนยกลางของเมืองทางดานการทองเท่ียวเลยก็วาได

ซุปเปอรมารเก็ต (ละลายเงินวอน ซ้ือ 5 แถม 1) สาหราย ขนมตางๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรีย
ลช็อกโก ผลิตภัณฑของใบและรากฝอยของโสมในรูปแบบขนม ชาโสม โคลนพอกหนา
โสม ครีมลางหนาโสม เครื่องสําอางโสม และยังมีกิมจิ เปเปโร (ปอกกี้เกาหลี) ชินราเมง
(มามาเกาหลี) นมกลวย เป็นตน



 หมายเหตุ บริการ SNACK BOX บนเครื่อง

หากลูกคาทานใดท่ีจําเป็นตองออกตั๋วภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจาหนาท่ีของบริษัท ทุก
ครั้งกอนทําการออกตั๋วเน่ืองจากสายการบินอาจมีการปรับเปล่ียนไฟลท หรือ เวลาบิน โดยไมแจงใหทราบลวงหนา ทานใดมีไฟล
ทบินภายในประเทศตอ โปรดแจงใหบริษัทฯทราบในวันจองทัวร ท้ังน้ีเพ่ือประโยชนของตัวทานเอง

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการปรับเปล่ียน หรือ เปล่ียนแปลงไดตามความเหมาะสม เน่ืองจากความลาชาของสายการบิน
โรงแรม ท่ีพัก การจราจร เหตุการณทางการเมือง การนัดหยุดงาน การกอจลาจล อุบัติเหตุ สภาพอากาศ ภัยธรรมชาติ วาตภัย
อัคคีภัย หรือไมวาจะดวยสาเหตุใดๆ ก็ตาม (ซ่ึงเป็นเหตุการณท่ีนอกเหนือการควบคุมจากทางบริษัท) โดยทางบริษัทจะคํานึงถึง
ความปลอดภัยของลูกคาเป็นสําคัญ

ทาอากาศยานกิมแฮ
ทาอากาศยานน้ีตั้งอยูนอกเมืองปูซานทางฝ่ังตะวันตกในจุดท่ีใกลๆ กับเมืองกิมแฮ ท่ีน่ี
เปิดใหบริการครั้งแรกในปี 1976 ท่ีน่ีเป็นศูนยกลางหลักของสายการบิน Air Busan,
Asiana Airlines และ Korean Air

ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ คํ่า

เป็นทาอากาศยานท่ีเปิดทําการมาตั้งแตปี พ.ศ.2549 ซ่ึงในตอนแรกเปิดใชแคเท่ียวบิน
ภายในประเทศ ในตอนน้ีเป็นเสมือนทาอากาศยานหลักประจํากรุงเทพฯ และยังเป็นทา
อากาศยานนานาชาติท่ีมีผูเดินทางคับค่ังท่ีสุดในประเทศอีกดวย



เง่ือนไข
ในกรณีท่ีทางสายการบินมีการเรียกเก็บคาภาษีเชื้อเพลิง เพ่ิมเติม ราคาน้ีอาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามประกาศสายการบิน... 

รายการทองเท่ียวและรายการอาหารท่ีระบุไว อาจมีการเปล่ียนแปลงไดตามสถานการณ โดยไมจําเป็นตองแจงใหทราบลวงหนา

หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และ ทางบริษัท ขอสงวนสิทธิร์ับเฉพาะผูมีวัตถุประสงคเพ่ือการทอง
เท่ียว คาทัวรท่ีจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบจายชําระขาด และผูจัดไดชําระใหกับสายการบินและสถานท่ีตาง ๆ แบบชําระขาดเชน
กันกอนออกเดินทาง ฉะนั้นหากทานไมไดรวมเดินทางหรือใชบริการตามรายการไมดวยสาเหตุใดหรือไดรับการปฏิเสธการเขาหรือออก
นอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)  ทางผูจัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดสวนใด ๆ รวมท้ังคาตั๋ว
เครื่องบินใหแกทาน)

หากมีเพ่ือนหรือญาติของทานตองการรวมเดินทางทองเท่ียวระหวางทองเท่ียวในประเทศเกาหลีหรือปัญหาตาง ๆ ตลอดจนขอ
แนะนํากรุณาติดตอเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบ หากทานมีความจําเป็นตองรับฝากของจากผูอ่ืนเพ่ือท่ีจะนําไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือนํากลับ
ประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นวาตองไมเป็นสิ่งของผิดกฎหมาย ซ่ึงของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจา
หนาท่ีจะไมรับฝากกระเปาหรือสิ่งของใดใด

คณะเดินทางชวงวันหยุด หรือ เทศกาลท่ีตองการันตีมัดจําหรือซ้ือขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเท่ียวบินเหมาลํา Charter Flight หรือ
Extra Flight กับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศ  จะไมมีการคืนเงินมัดจําหรือคาทัวรท้ังหมด  ขอสงวนสิทธิ ์
ท่ีจะปรับราคาตามสถานการณท่ีมีการปรับขึ้นจากภาษีเชื้อเพลิงท่ีทางสายการบินอาจจะมีการเรียกเก็บเพ่ิมเติม ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงเท่ียวบินและตามตารางบินของสายการบิน 

หากมีการถอนตัวหรือไมไดใชบริการตามท่ีจองระบุเอาไวหรือกอนรายการทองเท่ียวจะสิ้นสุดลง ผูจัดถือวาผูทองเท่ียวสละสิทธิแ์ละ
จะไมรับผิดชอบคาบริการท่ีไดชําระไว ไมวากรณีใดๆ ท้ังสิ้น เน่ืองจากคาใชจายท่ีทานไดจายใหกับผูจัด เป็นการชําระแบบยืนยันการใช
บริการแบบผูจัดเป็นตัวแทนนายหนา ผูจัดไดชําระคาใชจายท้ังหมดใหแกผูใหบริการในแตละแหงแบบชําระเต็มมีเงื่อนไข 

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหนวยงานท่ีเกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปล่ียนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทขนสง หรือ หนวยงานท่ีใหบริการ ผูจัดจะดําเนินโดยสุดความสามารถท่ีจะประสานงานใหเกิดประโยชนสูงสุดแกลูกคา แตจะไม
คืนเงินใหสําหรับคาบริการนั้น ๆ 

มัคคุเทศก พนักงานและตัวแทนของผูจัด ไมมีสิทธิในการใหคําสัญญาใด ๆ ท้ังสิ้นแทนผูจัด  นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูมี
อํานาจของผูจัดกํากับเทานั้น 

ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืนคาใชจายตางๆ ไดเน่ืองจากเป็นการเหมาจายกับตัวแทนตางๆ ในกรณีท่ีผูเดินทางไมผานการ
พิจารณาในการตรวจคนเขาเมือง-ออกเมือง ไมวาจะเป็นกองตรวจคนเขาเมืองหรือกรมแรงงานของทุกประเทศในรายการทองเท่ียว อัน
เน่ืองมาจากการกระทําท่ีสอไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เขาออกเมือง และกรณีอ่ืนๆ

เน่ืองดวยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินท่ัวโลก กอนทานขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย ท่ีจะนําติดตัว
ขึ้นเครื่องบิน แยกใสถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิดสนิท โดยท่ีขนาดบรรจุภัณฑไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไมเกิน 1
ลิตร และตองนําออกมาใหเจาหนาท่ีตรวจไดอยางสะดวก ณ จุดเอ็กซเรย อนุญาตใหถือไดทานละ 1 ใบเทานั้น ถาสิ่งของดังกลาวมี
ขนาดบรรจุภัณฑมากกวาท่ีกําหนด รวมถึงสิ่งของท่ีมีลักษณะคลายกับอาวุธ เชน กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะตองใสกระเปาใบ
ใหญและฝากเจาหนาท่ีโหลดใตทองเครื่องบินเทานั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายหามนําเขาผลิตภัณฑท่ีทํามาจากพืช และเน้ือสัตว
ทุกชนิดเขาประเทศ เชน ผัก ผลไมสด ไข เน้ือสัตว ไสกรอก เพ่ือเป็นการปองกันโรคติดตอท่ีจะมาจากสิ่งเหลาน้ี หากเจาหนาท่ีตรวจ
พบ จะตองเสียคาปรับในอัตราท่ีสูงมาก

การชําระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจํา 10,000 บาท สําหรับการจองนับตั้งแตวันจองภายใน 2 วัน 

และ สวนท่ีเหลือท้ังหมดชําระกอนเดินทางอยางนอย 20 วัน (การไมชําระเงินคามัดจํา หรือ ชําระไมครบ หรือ เช็คธนาคารถูกระงับ
การจายไมวาดวยสาเหตุใดๆ ผูจัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)  
 

อัตรานี้รวม:
คาตั๋วเครื่องบินไป-กลับ  กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ  (ตั๋วกรุป) และ คาภาษีสนามบินทุกแหงท่ีมี    

คาอาหารทุกมื้อ ตามท่ีระบุในรายการ

คาเขาชมสถานท่ีตางๆ ตามรายการ            

คาท่ีพักตามระบุในรายการ พักหองละ 2-3 ทาน 

คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ            

คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก. / ห้ิวขึ้นเครื่องได 10 กก.    



มัคคุเทศกคอยบริการตลอดการเดินทาง 

คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
 

อัตรานี้ไมรวม:
กรณีปรับเพ่ิมอัตราคาภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน

คาวีซาสําหรับพาสปอรตตางดาว และ เก็บคาใชจายเพ่ิมอีก 3,000 บาท สําหรับพาสตางชาติ 

คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และเครื่องด่ืมท่ีสั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพ่ิมเองตางหาก)

คาทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง

ราคาตามโปรแกรมทัวร ยังไมรวมคาภาษีมูลคาเพ่ิม 7% และ ภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3%
 

วีซา
พาสปอรต วันหมดอายุ ตองไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง

หมายเหตุ
อัตราน้ีไมรวม คาทิปสําหรับคนขับรถ ไกดทองถิ่น ทานละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง

หากทานตองซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศเพ่ือไปและกลับกรุงเทพฯ  กรุณาเลือกซ้ือบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทท่ี
สามารถเล่ือนวันและเวลาในการเดินทางได  ท้ังน้ีเพ่ือปองกันปัญหาเท่ียวบินลาชาหรือการเปล่ียนแปลงเวลาของเท่ียวบินหรือการ
เปล่ียนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความลาชาของเท่ียวบิน การยกเลิกเท่ียวบิน มีการยุบเท่ียว
บินรวมกัน ตารางการการเดินทางมีการเปล่ียนแปลง เน่ืองจากสายการบินพิจารณาสถานการณแลววา อยูนอกเหนือความควบคุม
หรือเหตุผลเชิงพาณิชย หรือเหตุผลทางดานความปลอดภัยเป็นตน)  โปรดเขาใจและรับทราบวา ผูจัดจะไมรับผิดชอบและไมสามารถคืน
คาใชจายตางๆ ได ในทุกกรณี

ขอควรทราบ 

1. พาสปอรต วันหมดอายุ ตองไมนอยกวา 6 เดือน นับจากวันเดินทาง เชน เดินทาง มกราคม 2563 วันหมดอายุตองไมนอยกวา
เดือนกรกฎาคม 2563

2. วันเดินทาง “กรุณาเตรียมเอกสารการทํางาน” เชน หนังสือรับรองการทํางาน , นามบัตร , บัตรพนักงาน หรือหากมีธุรกิจสวน
ตัวตองมีนามบัตร หากเปล่ียนชื่อสกุลตองนําเอกสารมายืนยัน

3. โปรแกรมทัวรอาจมีการสลับปรับเปล่ียนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหนางาน อาทิ หากมีฝนตก หรือ รถติด อาจปรับ
โปรแกรม (ท้ังน้ีขึ้นอยูกับสถานการณหนางาน ) ไกดและหัวหนาทัวรจะแจงใหทราบในแตละวัน 

4. รานชอปป้ิงท่ีทางรัฐบาลใหทัวรลง ตามท่ีระบุในโปรแกรมทัวร ขอความรวมมือลูกทัวรลงทุกราน ซ้ือไมซ้ือไมวากัน  ทางบริษัทฯ
ไมมีนโนบายบังคับซ้ือแตอยางใด ขึ้นอยูกับความพึงพอใจของลูกคา 

5. ประเทศเกาหลีใตมีชางภาพมาถายรูปแลวมาจําหนายวันสุดทายลูกทัวรทานใดสนใจสามารถซ้ือได....แตถาทานใดไมสนใจก็ไม
ตองซ้ือ โดยไมมีการบังคับลูกทัวรท้ังสิ้น แตเป็นการบอกกลาวลวงหนา

6. ทัวรน้ีจัดใหเฉพาะลูกคาท่ีประสงคจะไปทองเท่ียวตามรายการของทัวรทุกวันเทานั้น  หากทานไมสามารถรวมทัวรทุกวัน แค
สมัครมารวมทัวรเพียงเพ่ือการใชตั๋วเครื่องบินและท่ีพักในราคาพิเศษ  หากทานไมแจง และปรากฏวาทานไมรวมทัวรในบางวัน ทาง
บริษัทจะคิดคาดําเนินการในการแยกทองเท่ียวเอง 300 USD
 

การยกเลิก
1. สําหรับผูโดยสารท่ีไมไดถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซาผานแลว แตจะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการคืน

คามัดจําท้ังหมด

2. ราคาดังกลาวเป็นราคาโปรโมชั่น ไมสามารถยกเลิกการจองไดทุกกรณี 

้



3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเขา-ออกเมืองท้ังจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต ไมมีการคืน
เงินท้ังหมดไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น 

4. ยกเวนกรุปท่ีเดินทางชวงวันหยุดหรือเทศกาลท่ีตองการันตีมัดจํากับสายการบินหรือคามัดจําท่ีพักโดยตรงหรือโดยการผาน
ตัวแทนในประเทศหรือตางประเทศซ่ึงไมอาจขอคืนเงินได รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเชน Extra Flight และ Charter Flight จะไมมีการ
คืนเงินมัดจํา หรือคาทัวรท้ังหมด
 


