
 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ีพซูาน 

5 วนั  3 คนื 

 

ก าหนดการเดนิทาง : เดอืนมกราคม – มีนาคม 2562 

ราคาเร่ิมตน้ 

บาท/ท่าน 

21,900.- 

ไฮไลท์ 
บินกบัสายการบินระดบั 5 ดาว 

น่ังกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจ าลองโคบุ๊คซอน – ตลาดปลาจุนกัง – สวนสาธารณะนายพลอซุีนชิน – 

หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน – สะพานเดนิทะเล Sky Walkway – สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออ

ยุคโด –โบสถ์ Jukseong – น า้มันสนเข็มแดง – วดัแฮดองยงกุงซา – คอสเมติก – APEC HOUSE – 

สะพานกวางอนัแดเคียว – ปูซานทาวเวอร์ – Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เกต็ –ศูนย์โสม 



 

 

วนัแรก กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลใีต้) 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิช้ัน 4   ผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)  
เจา้หนา้ท่ีคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกใหท่้านก่อนข้ึนเคร่ืองฯ 

วนัที่สอง สนามบินกมิแฮ – น่ังกระเช้าลอยฟ้า – เรือเต่าจ าลองโคบุ๊คซอน – ตลาดปลาจุนกงั – สวนสาธารณะนายพลอซุีนชิน 

01.40 น. น าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาตกิมิแฮ ประเทศเกาหลใีต้ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)  เที่ยวบินที่ KE662  
08.45 น.     ถึง สนามบินคิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลใีต้ (เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) หลงัจากพิธีการตรวจคนเขา้

เมืองและศุลกากรแลว้  ไกด์ทอ้งถ่ินคอยตอ้นรับทุกท่าน จากนั้นพาท่านชม ทิวทศัน์ชายฝ่ังทะเลใตท่ี้สวยงามของประเทศ
เกาหลีใตแ้บบพาโนรามา 360 องศา กบักระเช้าลอยฟ้า Hallyeosudo Landscape Cable Car พาท่านข้ึนไปบน ยอดเขา 
Mireuksan ชมทศันียภาพท่ีน่าต่ืนตาของชายฝ่ังทะเล และเกาะแก่งมากมายท่ี
สวยงามของเมืองปูซาน กระเชา้แต่ละคนัจะมีช่ือเรียกต่างกนัไปและสามารถจุ
ผูโ้ดยสาร ไดป้ระมาณแปดท่าน ระยะทางจากสถานีตน้ทาง – สถานีปลายทาง 
1,975 เมตร ยาวท่ีสุดในเกาหลีใต ้ใชเ้วลาจากลานชมวิวถึงยอดเขาเพียง 9 นาที
เท่านั้น เม่ือข้ึนไปถึงยอดเขา ท่านจะด่ืมด ่ากบัทศันียภาพของเมือง Tongyeong  
ทางทิศเหนือเป็นเนินเขาท่ีมีป่าไมอุ้ดมสมบูรณ์ ทิศใตจ้ะพบกบัความงามของ
เกาะแก่งต่างๆ ท่ีกระจายอยู่ตามชายฝ่ัง หากท่านมองไปยงัเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวนัออกเฉียงใต ้ คุณอาจจะเห็นเกาะ 
Tsushima ของญ่ีปุ่นท่ีอยู่ห่างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ท่ีแห่งน้ีในแต่ละปีมีนกัท่องเท่ียวมาเยือนมากกว่าหน่ึงลา้นคน 
(หมายเหต ุน่ังกระเช้าลอยฟ้า หรือ Cable Car ขึน้อยู่กับสภาพอากาศในแต่ละวัน) 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนูพุลโกก ิ 
บ่าย น าท่านชม เรือเต่าจ าลอง หรือ โคบุ๊คซอน ณ Gangguan Harbor เปรียบเสมือน “เมืองนโปลีของอิตาลี” นายพลอีซุนซิน

เป็นผูคิ้ดสร้างอาวุธชนิดพิเศษข้ึนมารับมือกบัขา้ศึก ส าหรับเรือเต่าน้ี มีรูปร่างแบนค่อนขา้งเทอะทะ ขบัเคล่ือนดว้ยก าลงั
ฝีพาย ทุกด้านของล าเ รือปิดไว้อย่างมิดชิด โผล่ก็แต่ปลาย
กระบอกปืนใหญ่เท่านั้น ขณะท่ีดาดฟ้านั้นถกูคลุมดว้ยแผ่นเหล็ก
และยงัเตม็ไปดว้ยหนามแหลมคมเพ่ือป้องกนัมิใหข้า้ศึกส่งทหาร
ข้ึนมาบนเรือ กลยุทธ์ของเรือเต่านอกจากจะโจมตีดว้ยปืนใหญ่
แลว้ ยงัใชก้ารพุ่งเขา้ชนเพ่ือท าลายเรือรบฝ่ายขา้ศึกอีกดว้ย โดยมี
การรบคร้ังหน่ึงท่ีเรือเต่าสามารถท าลายเรือรบญ่ีปุ่นไดถึ้งห้าสิบ
ล าในวนัเดียว เรือเต่าน้ีเอง ท่ีท าใหฝ่้ายเกาหลีสามารถท าลายกอง
เรือฝ่ายญ่ีปุ่นไดเ้ป็นจ านวนมาก ท าให้เส้นทางการล าเลียงของ
ญ่ีปุ่นตอ้งประสบ ปัญหาจนไม่อาจสนบัสนุนกองทหารท่ีท าการรบอยู่ในคาบสมุทรได ้การรบไดด้ าเนินยืดเยื้อเป็นเวลา
หลายปี จนกระทัง่ถึง ปี ค.ศ.1598 กองทพัญ่ีปุ่นก็พ่ายแพแ้ละล่าถอยออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีจนหมดส้ิน แลว้น าท่าน
แวะ ตลาดปลาจุนกัง Jungang Premium Fish Market ใกลก้บัท่าเรือ Gangguan ท่ีน่ีถือเป็นตลาดสดพ้ืนเมืองท่ีส าคญัของคน
ปูซาน เพราะเมืองปูซานเป็นเมืองชายทะเลอาชีพหลกัคือประมงและอู่ต่อเรือ ท่ีน่ีจึงเป็นตลาดคา้ปลาและอาหารทะเลท่ี
ไดรั้บความนิยมของชาวเกาหลีใต ้ภายในตลาดท่านสามารถเลือกซ้ืออาหารทะเลสด และสามารถน าไปประกอบอาหารทาน
กนัแบบสดๆในสไตลท่ี์คุณชอบ นอกจากน้ียงัมีร้านคา้ประเภทอาหารทะเลแหง้ เช่นปลาแหง้ ปลาหมึกแหง้ กุง้แหง้ และกิม
จิท่ีท าจากปลาหมึกท่ีเป็นท่ีนิยมให้ท่านเลือกชิมและเลือกซ้ือเป็นของฝากอีกด้วย จากนั้นพาท่านสัมผสัดินแดนแห่ง



 

 

ธรรมชาติ สวนสาธารณะ นายพล ลซุีน ชิน  Yi Sun-sin Park ท่ีสงบร่มร่ืน ใหค้วามรู้สึกกลบัสู่ธรรมชาติ แตกต่างจากความ
สับสนวุ่นวายในเมือง โอบล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ท่ีร่มร่ืนและวิวทะเล
สวยงาม ในอดีตสถานท่ีแห่งน้ีเคยเป็นสมรภูมิยุทธนาวีระหว่างเกาหลีและ
ญ่ี ปุ่นในสมัยราชวงศ์โชซอลท่ี เ ล่ือง ช่ือ (สงครามฮันซัน)  ท่ีจา รึกใน
ประวติัศาสตร์ ภายใตก้ารบญัชาการของอี ซุน-ชิน กบักองทพัญ่ีปุ่นจนตอ้ง
ถอนก าลงัออกไปอย่างพ่ายแพ ้ ดงันั้นชาวเกาหลีพร้อมใจกนัสร้างอนุสาวรีย์
นายพล Yi Sun-sin Park เพ่ือเป็นเกียรติและยกย่องให้เป็นวีรบุรุษผูย้ิ่งใหญ่
ตลอดกาล ชาวเกาหลีมองเขาในฐานะชายผูก้ลา้หาญ อดทน แขง็แกร่ง เสียสละ และจงรักภกัดีต่อประเทศชาติ 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูแฮมุนทัง(ซีฟู้ดหม้อไฟ) 
 เข้าสู่ที่พกั HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 

วนัที่สาม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – สะพานเดินทะเล Sky Walkway – สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ 
Jukseong 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 น าท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี) 

โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมั
ชอน หมู่บา้นท่ีตั้งอยูบ่นเนินเขาเรียงตวัสลบักนัไปมาสีสนัสดใส ใน
อดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยู่อาศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลี จน
ในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเท่ียวมีการพัฒนา
ปรับปรุงทศันียภาพใหน่้าอยู่มากยิ่งข้ึน โดยปรับเปล่ียนหมู่บา้นคมั
ชอนให้มีสีสันโดดเด่นดว้ยการทาสี วาดภาพ ตามก าแพงและตวั
บา้นให้ดูสดใสน่ารัก บา้นเรือนหลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอและ
แกลลอร่ีบางจุดก็เป็นร้านขายสินค้า ทั้ งสินค้าพ้ืนเมือง สินค้า

สมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ แลว้พาท่านชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way อยู่ในบริเวณของชายหาดซองโด 
(Songdo Beach) ซองโด (Songdo) นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาด
น้ีมีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเลเป็นสถานท่ี
ท่องเท่ียวแห่งใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นแลนดม์าร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว 
ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยูบ่นทะเล สะพาน
ทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพ้ืนของสะพานสามารถ
มองเห็นน ้าทะเลผ่านกระจกนิรภยั สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้
ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม 
นอกจากน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท ารายการ เช่น We Got Married ท าใหเ้ป็นท่ีนิยมอยา่งมากส าหรับคนเกาหลี 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร --- เมนู เป็ดผดัซอสเกาหล ี(โอรีจูมุลลอ็ค) 
บ่าย จากนั้นพาท่านเขา้สู่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ท่ีเกาะยงโดทางตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลางเมือง สวนแทจง

แดตั้งช่ือตามกษตัรยข์องเกาหลีช่ือ TaeJong Mu-Yeol ท่ีชอบเดินทางมาท่ีน่ีเพ่ือยิงธนู มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 1,100 ไร่
ประกอบไปดว้ยตน้ไมสี้เขียวอยา่งตน้สน ดอกไมน้านาชนิด และหนา้ผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงท่ี 250 เมตร โดยจะมี



 

 

ทางเดินรอบเกาะจึงเป็นท่ีออกก าลงักายเดินเล่นกินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแดงจะมีการ
บริการโดยรถน าเท่ียวของอุทยาน “Danubi Train” แวะจอดตามสถานีใหท่้านไดล้งไปสัมผสักบับรรยากาศ ความสวยงาม
ของทะเล และหน้าผาสูงชัน เรียกว่ามาท่ีน่ีท่ีเดียวก็อ่ิมเอมความประทบัใจไปทั้งวนัเลยทีเดียว น าท่านชมวิว Oryukdo 
Island หรือ หมู่เกาะออยุคโด เรียงตวักนัออกจากฝ่ังไปทางตอนใตข้องเมืองปูซาน สามารถมองเห็นไดช้ดัเจนจากแผ่นดิน 
บางคร้ังจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ ข้ึนอยู่กบัน ้ าข้ึน
น ้ าลง ท าให้ไดช่ื้อว่า ออยุคโด ท่ีแปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะท่ีเป็น
หินทั้งหมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวท่ีใหญ่
ท่ีสุดท่ีมีคนอยู่อาศยั และมีประภาคารตั้งอยู่ ประกอบไปดว้ยเกาะ 
Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ  Deungdaedo ท่ี มี
ประภาคารอยู ่นอกจากน้ีมี ทางเดนิลอยฟ้า ออยุคโด สร้างจากหนา้
ผายื่นออกไปในทะเลยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้ืนท่ีท าดว้ยกระจก
หนา 50 mm เคลือบดว้ยสารกนักระสุนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัเขง็
แรง อยู่ตรงแนวท่ีเป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวนัออกและทะเล
ใตข้องเกาหลี สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นได ้ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ข้ึนอยู่
กบัสภาพอากาศ) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็นโบสถห์รือคริสตจกัรท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซานแห่งหน่ึง 

โบสถแ์ห่งน้ีอยู่ติดริมทะเล เป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวเมืองปูซาน
นักท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียว โบสถ์แห่งน้ีได้รับการ
ประดับประดาตกแต่งทั้ งภายในและภายนอก ด้วยศิลปะ
ผสมผสานอย่างสวยงาม มีคุณค่าทั้ งทางด้านศิลปะ ด้านความ
สวยงาม และดา้นจิตใจ วิวทิวทศัน์โดยรอบ ตวัโบสถ ์งดงามตาม
ธรรมชาติมีโขดหินลกัษณะแปลกตาและลอ้มรอบดว้ยทะเลเป็น
สถานท่ีท่ีไม่ควรพลาดเม่ือเดินทางมาเมืองปูซาน น าท่านชอ้ปป้ิง 

Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซ่ึงมีร้านคา้หลากหลายกว่า 150 ร้านคา้  และมีสินคา้ราคาถูก หลากหลาย
แบรนด์  ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองใชใ้นบา้น นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทั้งแบรนด์เกาหลี และแบรนด์ดงัๆ
มากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูหมูย่าง 
 เข้าสู่ที่พกั HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 

วนัที่ส่ี น า้มนัสนเข็มแดง – วดัแฮดองยงกงุซา – คอสเมตกิ – APEC HOUSE – สะพานกวางอนัแดเคียว – ปูซานทาวเวอร์ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม 
 พาท่านเดินทางต่อท่ี ร้านน ้ามันสนเข็มแดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติ

โซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบแตกตนั และ
สามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าใหอ้ายยุืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ีไดรั้บความนิยมจาก
คนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก จากนั้นพาท่านนมสัการพระท่ี วดัแฮดง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็น
วดัท่ีสร้างบนโขดหินริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีท่ีมกัจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถูก
สร้างข้ึนโดยพระอาจารย ์Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมยัของกษตัริย ์Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้



 

 

มีการบูรณะดว้ยความพิถีพิถนัเพ่ือใหค้งไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิมจากประตูซุ้มมงักรสีทองอร่าม ลอด
ผา่นอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐานพระพุทธรูป
ศกัด์ิสิทธ์ิองคสี์ด าตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานท่ีทอดยาว เขา้สู่บริเวณตวัวดัประกอบไปดว้ยวิหารและ
ศาลาเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหนา้ของวิหารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์
ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐานเจา้แม่กวนอิม, พระสงักจัจายนอ์งคสี์
ทองอร่าม, ศาลาราย วดัแห่งน้ีเป็น สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ท่ีหมอศัลยกรรมเกาหลีร่วม
ออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ เคร่ืองส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์ 

เที่ยง รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร --- เมนูจมิดกั 
บ่าย น าท่านชม นูรี มารู หรือ APEC HOUSE ตั้งอยู่ท่ีทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร 

APEC ท่ีใชใ้นการประชุมสุดยอดผูน้ าเอเปก คร้ังท่ี 13 ในปี 2005 เป็นอาคารท่ี
ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุนหากมองจาก
อาคารออกมาแลว้จะสามารถเห็นวิวของสะพานควางอนัได ้สะพานกวางอัน
แดเคียว  (Busan Gwangandaegyo Bridge) เป็นสะพานข้ามทะเลยาว 7.4 
กิโลเมตรจากเขต Namcheon-dong ไปท่ีย่าน Centum City เป็นสะพานข้าม
ทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลี เม่ืออยู่บนสะพานจะเห็นวิวมุมกวา้งท่ีสวยงามได้
ทั้ งวิวเมืองปูซาน จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan 
Tower) ตั้งอยู่ในสวนยองดูซาน (Yongdusan Park) อุทยานแห่งชาติบนเนิน
เขาใจกลางเมือง หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญั
ของเมือง คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคลอ้งตรงท่ีราวระเบียงรอบฐาน
ของหอคอย  เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกญุแจท่ีน่ีจะรักกนัยาวนาน
ตลอดไป ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส าหรับชมวิวทิวทศัน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่า
ลิฟท์) จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ินช่ือดงั อาทิ เส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอาง
เคร่ืองประดบั สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ 

ค ่า                รับประทานอาหารค ่า ณ ภัตตาคาร --- เมนูหมูหมกัซอสย่าง 
เข้าสู่ที่พกั HOTEL THE MARK HAEUNDAE หรือเทียบเท่า 
 

วนัที่ห้า Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เกต็ –ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ 

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
  น าท่านชอ้ปป้ิง สินค้าปลอดภาษีดิวตีฟ้รี ท่ีน่ีมีสินคา้ปลอดภาษีชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500 ชนิด น ้าหอม 

เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั หลากหลาแบรนดด์งั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton 
,MCM ,Rolex   ฯลฯ จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ
เรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้องมีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี 
นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงั
ของตบั หรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 



 

 

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวนั ณ ภัตตาคาร  ---เมนู ชาบู 
บ่าย จากนั้นพาท่านละลายเงินวอนท่ี ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้ พ้ืนเมืองเป็นการส่งทา้ยก่อนอ าลา

เกาหลี อาทิ บะหม่ีชินราเมียน อดูง้ กิมจิ ลกูอมแปลกๆ ช็อคโกแลต น ้าจ้ิมหมยูา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมส าเร็จรูป ผลไม ้ใน
ราคาพิเศษ 

 
 
 
 จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center)  ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือ

ว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ภายในจะมีเจ้าหน้าท่ีให้ความรู้เก่ียวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย 
คุณสมบติัและผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโสม ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกาย 
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ เวลาสมควรน าทุกท่านเดินทางกลบัสู่ สนามบินกมิแฮ  

20.35 น. น าท่านเดินทางกลบั กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)   เที่ยวบินที่ KE661  
00.20 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาตสุิวรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ 

-------------------------------------------------- 

หากท่านทีต้่องออกตัว๋ภายใน (เคร่ืองบนิ ,รถทวัร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่จ้าหน้าทีทุ่กคร้ังก่อนท าการออกตัว๋เนื่องจากสายการบิน 
อาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 

ข้อควรควรทราบ : 

 การลงร้านสินค้าพืน้เมอืง หรือร้านช้อปต่างๆ ที่ระบุไว้ในรายการทัวร์มผีลต่อราคาทัวร์ที่เสนอ จงึขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่า 
จ าเป็นต้องรบกวนทุกท่านแวะชม ซ้ือหรือไม่ซ้ือขึน้อยู่กบัความพอใจของลูกค้าเป็นหลกั ไม่มีการบังคับใดๆ ทั้งส้ิน 

 ส าหรับท่านที่ต้องออกตัว๋ภายในประเทศ (เคร่ืองบิน, รถทัวร์, รถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายก่อนท าการออกตัว๋ 
เนื่องจากสายการบินอาจมกีารปรับเปลีย่นไฟล์หรือเวลาบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

อตัราค่าบริการ  

ก าหนดการดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 
ห้องละ 2-3 

ท่าน 

เด็ก อายุ 2-12 ปี 
พกัเดี่ยว 

เพิม่ท่านละ พกักบั 1 
ผู้ใหญ่ 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่  
มีเตียง 

พกักบั 2 ผู้ใหญ่
ไม่มีเตียง 

01 - 05 กมุภาพนัธ์ 2562 
11 - 15 กมุภาพนัธ์ 2562 
01 - 05 มนีาคม 2562 
11 - 15 มนีาคม 2562 

21,900 21,900 21,900 21,900 5,900 

 

อตัรานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป–กลบั ชั้นประหยดั (เดินทางไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น) เสน้ทางและสายการบินตามระบุในรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน และค่าภาษีน ้ามนัตามรายการทวัร์ 
 ค่ารถปรับอากาศน าเท่ียวตามระบุไวใ้นรายการ พร้อมคนขบัรถ (กฎหมายไม่อนุญาตใหค้นขบัรถเกิน 12 ช.ม. / วนั) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามท่ีระบุไวใ้นรายการ (ไม่สามารถคืนเป็นเงินได ้เน่ืองจากบริษทัฯ ตอ้งจองและซ้ือตัว๋ล่วงหนา้) 
 โรงแรมตามระบุ หรือเทียบเท่า (หอ้งละ 2-3 ท่าน) 
 ค่าอาหารตามท่ีระบุในรายการ ใหท่้านไดล้ิ้มลองอาหารพ้ืนเมืองของแต่ละประเทศ 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาต น า้หนักไม่เกนิ 20 กก.   
 ค่าประกนัอุบติัเหตุในการเดินทาง คุม้ครองวงเงินท่านละ 1 ลา้นบาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 

 ค่าด าเนินการท าหนงัสือเดินทาง หรือค่าธรรมเนียมในการยื่นใบอนุญาตเขา้-ออกเมืองส าหรับคนต่างดา้ว 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าโทรศพัท,์ ค่าซกัรีด, ค่าเคร่ืองด่ืมและอาหารนอกเหนือจากท่ีระบุในรายการ 
 ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมท่ีสัง่พิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากท่ีบริษทัฯ จดัให ้ยกเวน้จะตกลงกนัเป็นกรณีพิเศษ 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีเกินกวา่สายการบินก าหนด 
 ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และค่าภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% 
 ค่าทปิพนักงานขับรถ ค่าทปิไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 45,000 วอน หรือ 1,400 บาท/ท่าน/ทปิ 

เงือ่นไขการเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทาง กรณีมีผูเ้ดินทางต ่ากวา่ 20 ท่านโดยจะแจง้ใหผู้เ้ดินทางทราบล่วงหนา้ก่อน
เดินทาง 15 วนั 



 

 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนโปรแกรมเพ่ือความเหมาะสมโดยมิตอ้งแจง้ล่วงหนา้ สาเหตุอนัเน่ืองมาจากการล่าชา้
ของสายการบิน, การนดัหยดุงาน, ภยัธรรมชาติ, การก่อวินาศภยั, การก่อจลาจล, อุบติัเหตุ ฯลฯโดยจะค านึงถึงผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึน หากท่านถูกปฏิเสธการเขา้เมือง อนัเน่ืองจากการกระท าท่ีส่อไปในทางผิด กฎหมาย
หรือการหลบหนีเขา้เมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทวัร์ท่ีช าระมาแลว้ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเกิดภยัพิบติัทางธรรมชาติ อาทิ สึนามิ แผน่ดินไหว ภูเขาไฟระเบิด 
อุทกภยั วาตภยั ฯลฯ อนันอกเหนือจากการควบคุมของบริษทัฯ โดยทางบริษทัฯ จะขอเกบ็เฉพาะค่าใชจ่้ายท่ีเกิดข้ึนตามจริง
เท่านั้น เช่น ค่ามดัจ าตัว๋เคร่ืองบิน, ค่าวีซ่าในกรณีท่ียื่นวีซ่าแลว้ และค่าวางมดัจ าหอ้งพกั ฯลฯ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนาม
โดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 บริษทัฯ จดัใหเ้ฉพาะลกูคา้ท่ีประสงคจ์ะไปท่องเท่ียวตามรายการของทวัร์ทุกวนัเท่านั้น  หากท่านไม่สามารถร่วมทวัร์ทุกวนั แค่
สมคัรมาร่วมทวัร์เพียงเพ่ือการใชต้ัว๋เคร่ืองบินและท่ีพกัในราคาพิเศษ  หากท่านไม่แจง้ และปรากฏวา่ท่านไม่รวมทวัร์ในบางวนั 
ทางบริษทัจะคิดค่าด าเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 300 USD 

 
การส ารองที่นั่งและช าระเงนิ 

 ยนืยันการส ารองที่นั่งกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมส่งส าเนาหนังสือเดนิทาง 

 ช าระเงินมดัจ าภายใน 3 วนันบัจากวนัท่ีจอง เงินมดัจ าถือเป็นการยืนยนัการจองของท่าน 
o เกาหลี ท่านละ 10,000 บาท 

 ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือทั้งหมด ช าระล่วงหนา้ 30 วนัก่อนเดินทาง 
 หากท่านไม่ช าระเงินค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือตามก าหนดวนัดงักล่าว ทางบริษทัฯ ถือวา่ท่านยกเลิกการเดินทางโดยไม่มีเง่ือนไข และ

ขอสงวนสิทธ์ิในการคืนเงินมดัจ า 
 หลงัจากส ารองท่ีนัง่เรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายจะนดัวนั-เวลา ไปรับหนงัสือเดินทางและเอกสารอ่ืนท่ีแจง้ไวใ้นโปรแกรม 

เพ่ือด าเนินการยื่นขอวีซ่า (ส าหรับประเทศท่ีตอ้งท าวีซ่า) 
 
 
ตัว๋เคร่ืองบิน 

 ตัว๋เคร่ืองบินแบบหมู่คณะ ตอ้งเดินทางไป-กลบัพร้อมกนั หากตอ้งการเล่ือนวนัเดินทางกลบั ท่านตอ้งช าระค่าใชจ่้ายท่ีสายการ
บินเรียกเก็บ และการจดัท่ีนัง่ของกรุ๊ปเป็นไปโดยสายการบินก าหนด ทางบริษทัฯ ไม่สามารถเขา้ไปแทรกแซงได ้

 ค่าภาษีสนามบิน, ค่าภาษีน ้ามนัเช้ือเพลิงและค่าประกนัวินาศภยัทางอากาศ คิดตามอตัราท่ีทางสายการบินแจง้ ณ วนัท่ีออกราคา
ขาย หากสายการบินมีการปรับข้ึนราคาในภายหลงั ถือเป็นค่าใชจ่้ายส่วนท่ีเพ่ิม ทางบริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกเกบ็ตาม
ความเป็นจริง ณ วนัท่ีออกตัว๋ 

 
โรงแรมและห้องพกั 

 หอ้งพกัในโรงแรมส่วนใหญ่เป็นแบบหอ้งคู่ (Twin / Double Room) ประเภทหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการวางรูปแบบของแต่ละ
โรงแรม กรณีผูร่้วมเดินทางในคณะของท่านจองหอ้งประเภทอ่ืนๆ อาจท าใหไ้ม่ไดห้อ้งพกัติดกนัตามท่ีตอ้งการ 



 

 

 โดยทัว่ไป โรงแรมอนุญาตใหมี้ผูเ้ขา้พกัใน 1 หอ้งมากท่ีสุด คือ 3 คนเท่านั้น 
 โรงแรมส่วนใหญ่ไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือมีจ านวนจ ากดั บางโรงแรมอาจจดัเป็นหอ้งพกัคู่ และเพ่ิมเตียง

เสริมให ้(Extra Bed) ถา้ไม่มีเตียงเสริมใหท่้านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 หากโรงแรมไม่มีหอ้งพกัแบบ 3 ท่าน (Triple Room) หรือไม่มีเตียงเสริมให ้ท่านจ าเป็นตอ้งแยกเป็นพกัหอ้งเด่ียว และตอ้งช าระ

ค่าหอ้งพกัเด่ียวเพ่ิมดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีการจดัประชุมนานาชาติ (Trade Fair) หรืองานเทศกาลต่างๆ เป็นผลใหค่้าโรงแรมสูงข้ึน 3-4 เท่าตวัจากราคาตน้ทุน

ท่ีคิดไว ้บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการปรับเปล่ียนหรือยา้ยไปพกัเมืองใกลเ้คียงเพ่ือความเหมาะสมของโปรแกรม 

 
กระเป๋าและสัมภาระเดนิทาง 

 น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่ีโหลดลงใตท้อ้งเคร่ือง สายการบินอนุญาตท่านละ 1 ใบ น า้หนักไม่เกนิ 20 กโิลกรัม (ส าหรับผูโ้ดยสาร
ชั้น Economy Class) หากสมัภาระมีน ้าหนกัเกิน สายการบินมีสิทธ์ิเรียกเก็บค่าระวางน ้าหนกัเพ่ิมได ้

 กระเป๋าสมัภาระท่ีสายการบินอนุญาตใหน้ าข้ึนเคร่ืองได ้ตอ้งมีน ้าหนกัไม่เกิน 7 กิโลกรัม และมีความกวา้ง+ยาว+สูง ไม่เกิน 115 
เซนติเมตร หรือ 25 เซนติเมตร (9.75 น้ิว) x 56 เซนติเมตร (21.5 น้ิว) x 46 เซนติเมตร (18 น้ิว) 

 ในบางรายการทวัร์ ท่ีตอ้งมีบินดว้ยสายการบินภายในประเทศ น ้าหนกัของกระเป๋าอาจจะถูกก าหนดใหต้ ่ากวา่มาตรฐานได ้ทั้งน้ี
ข้ึนอยูก่บัขอ้ก าหนดของแต่ละสายการบิน ซ่ึงผูเ้ดินทางตอ้งเป็นผูรั้บผิดชอบค่าใชจ่้ายเอง 

 
 

  
**ตั้งแต่วนัที ่01 พฤษภาคม 2558 เป็นต้นไป  ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเกบ็ค่าประกนัส าหรับท่านทีต้่องสงสัยว่า แอบแฝงมา 

เป็นนักท่องเทีย่ว เนื่องจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับการแจ้งเตอืนมาจากกรมตรวจคนเข้าเมอืงเกาหล ีและสายการบนิ เพราะมลูีกค้าที ่

เดนิทางไปเกาหล ีเพือ่จุดประสงค์อืน่ เช่น ไปท างานในประเทศเกาหล ีโดยบริษัทฯ จ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพือ่ให้ลูกค้าเดนิทาง ไป-

กลบั พร้อมกรุ๊ป เป็นจ านวนเงนิ  100 ดอลล่า (3,300บาท)  และจะคนืให้เมือ่ลูกค้าเดนิทางกลบัถงึประเทศไทยพร้อมกรุ๊ป และผ่าน การ

ตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหล ีดงันั้นทางบริษัทฯจงึใคร่ขอความร่วมมอืมา ณ ทีน่ีด้้วยค่ะ 


