
 

 

 

 

  

 

 
 

 
 
 

 
 

Day Highlight 
Meal Hotel 

*หรือเทยีบเท่า 3 ดาว B L D 

1 พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ - ปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้    - 

2 
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ– วดัดงฮวาซา – Daegu Otgol Village - 
สวนสนุก E world & 83 Tower - ถนนดงซองโน 

   
Daegu Crystal Hotel 

หรือเทยีบเท่า 

3 
หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน- สะพานเดินทะเล Sky Walkway- สวนริมทะเล 
แทจงแด –หมู่เกาะออยคุโด –โบสถ ์Jukseong- Lotte Premium Outlet 

   No. 25 Signature Hotel 
Daecheon 

หรือเทยีบเท่า 4 
ร้านน ้ ามนัสนเข็มแดง -วดัแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – 
สะพานกวางอนัแดเคียว – ปูซานทาวเวอร์ – ยา่นนมัโพดง 

   

5 Duty Free – ศูนยส์มุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – ศูนยโ์สม – กรุงเทพฯ     

WONDERFUL KOREA 
เกาหล ีแทก ูปูซาน 

5 วนั  3 คนื 
ราคาเร่ิมต้น 

14,900.- 
บาท / ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง : กรกกฏาคม – ตุลาคม 2562 



 

 

วนัที่หน่ึง พบกนัที่สนามบินสุวรรณภูม ิ- ปูซาน ประเทศเกาหลใีต้ 

20.00 น.   คณะพร้อมกนัท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ  อาคารผู้ โดยสารขาออก ช้ัน 4  สายการบินจินแอร์ ทางเข้าที่ ...... แถว ..... 
เจา้หนา้ท่ีจากบริษทั คอยตอ้นรับและอ านวยความสะดวก 

22.55 น.     ออกเดินทางสู่ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบินจินแอร์ LJ012 (มอีาหารบริการบนเคร่ืองเป็น BOX SET) 

วนัที่สอง เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ– วัดดงฮวาซา – Daegu Otgol Village - สวนสนุก E world & 83 Tower - ถนน
ดงซองโน 

06.10 น.     ถึง สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้(เวลาทอ้งถ่ินเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่โมง) หลงัจากพิธีการตรวจ
คนเขา้เมืองและศุลกากรแลว้  ไกด์ทอ้งถ่ินคอยตอ้นรับทุกท่าน จากนั้นพาท่านเดินทางไปยงัเมืองแทก ูเพ่ือชม วัดดงฮ
วาซา (Donghwasa Temple) เป็นวดัเก่าแก่มีอายกุวา่ 1,500 ปี สร้างในสมยักษตัริยโ์ซจิ แห่งอาณาจกัรชิลลา ภายในมีอ
มิตาภะพุทธเจา้ และพระพุทธรูปหินพระศรีศากยมุนีอยู่ดา้นนอก อีกหน่ึงไฮไลท์ก็คือ ยคัซายอแรแดพุล Yaksa-
yeoraedaebul พระขนาดใหญ่ท่ีสร้างข้ึนเพ่ือเป็นศูนยร์วมใจของผูม้าสวดมนต ์ท าบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากน้ี 
ยงัมีหอคอยหิน โคมไฟหิน รูปป้ันสิงโต และดอกไมท่ี้ประดบัฐานพระพุทธรูป ดา้นหลงัพระพุทธรูป เป็นหมู่หินท่ี
โอบรอบสวยงามมาก นบัเป็นผลงานประติมากรรมหินระดบัโลก  จากนั้นพาท่านชม หมู่บ้านอซกล (Otgol hanok 
village) หมู่บา้นเก่าแก่ ท่ีมีประวติัศาสตร์ยาวนานกว่า 400 ปี และเป็นท่ีรู้จกักนัดี ในฐานะ สถานท่ีถ่ายท ารายการช่ือ
ดงัอย่าง RunningMan และซีรียเ์ร่ือง Jekyll and Hyde ในหมู่บา้น มีความเงียบสงบและร่มร่ืน เหมาะแก่การ เดินเล่น 
พกัผอ่น   ทั้งสูดอากาศบริสุทธ์ิ และชมทศันียภาพ อนัสวยงาม  

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูบุลโกก ิ
พาท่านยอ้นวยัเด็กกบัเคร่ืองเล่นสุดมนัส์ ณ สวนสนุก E-WORLD ซ่ึงไดรั้บความนิยมสูงสุดและใหญ่ท่ีสุดเป็นอนัดบั 
3 ของประเทศเกาหลีใต ้เพลิดเพลินไปกบัโซนความสนุกท่ีมาดว้ยกนัถึง 4 ธีม หน่ึงในนั้นรังสรรค์มาเพ่ือเด็ก ๆ 
โดยเฉพาะ เตม็อ่ิมกบัเคร่ืองเล่นและกิจกรรมกวา่ 30 ชนิดท่ีมีใหเ้ลือกเขา้ร่วม เคร่ืองเล่นท่ีนิยมมากท่ีสุดกคื็อ "สกายจัม๊ 
" หรือเรียกวา่ " หอสูง" วิธีการเล่นคือกระโดดทา้ทายความมนัส์  เหมาะส าหรับเดก็เลก็เร่ือยไปจนถึงวยัรุ่นท่ีเนน้ความ
ทา้ทายเรียกเสียงกร้ีด ลัน่ทัว่เมืองแทกแูน่นอน  แต่ถา้หากกลวัความสูงบนสกายจัม๊ก็หนัไปจบัตาดูความหวานแหว๋ว
ผสมผสานกบัความโรแมนติก ท่ีเทศกาลดอกไมต้ามฤดูกาล อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตลย์ุโรป หลงัจากเล่น
เคร่ืองเล่นท่ีสวนสนุกเสร็จ เชิญทุกท่านสัมผสัความโรแมนติก ตามรอยซีร่ีส์ดงัหลายเร่ืองกนัท่ีน่ี หอคอยแทก ูหรือท่ี
ช่ือวา่ 83 Tower บนเนินเขาเลก็ๆซ่ึงสามารถข้ึนลิฟทไ์ปบนชั้น 83 **ค่าบริการไม่รวมค่าลิฟท*์* เม่ือถึงแลว้ จะพบกบั
ทศันียภาพเมืองแทกแูบบเกือบ 360 องศาก็จะปรากฏอยู่ตรงหนา้อย่างกวา้งขวาง ยงัมองเห็นสวนสนุก E-World จาก
ดา้นบนหอคอยไดท้ั้งหมด ดา้นบนมีกลอ้ง ส่องทางไกลใหบ้ริการกนัฟรีๆ และไฮไลทว์ดัใจของชั้น 83 คือมีบริการ 
บนัจ้ีจัม๊ไวใ้ห้เหล่าผูก้ลา้ไปวดัใจกนัท่ีน่ีจากนั้นพาท่านไปยงั ถนนดงซองโน(Dongseongno street) แหล่งชอ้ปป้ิงใจ
กลางเมืองแทกู หรือเรียกไดว้่าเป็นเมียงดงแห่งแทก ู(ใหญ่กว่าเมียงดงถึง 5 เท่า!!) อพัเดทเทรนดแ์ฟชัน่ท่ีหลากหลาย
ไดท่ี้น่ี อีกทั้งยงัมีสินคา้ท่ีหลากหลาย ทั้งเคร่ืองส าอาง เส้ือผา้ รองเทา้ เคร่ืองประดบั คงถูกใจนกัชอ้ปทั้งหลายในราคา
ท่ีไม่แพง แลว้กย็งัมีร้านอาหาร และร้านคาเฟ่มากมายอีกดว้ย 

ค ่า              รับประทานอาหารค ่า - เมนูทงคัตสึ 
  จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั Daegu Crystal Hotel หรือเทียบเท่า 



 

 

 
 

วนัที่สาม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออยุคโด – โบสถ์ 
Jukseong-   Lotte Premium Outlet 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร  
พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ี
เกาหลี) โดยช่ือเรียกน้ีมาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนหมู่บา้นท่ีตั้งอยู่บนเนินเขาเรียงตวั 
สลบักนัไปมา สีสัน สดใสในอดีตหมู่บา้นน้ีเคยเป็นท่ีอยูอ่าศยัของของผูล้ี้ภยัสงครามเกาหลีจนในปี2009รัฐบาลเกาหลี
ไดส่้งเสริมการท่องเท่ียว มีการพฒันาปรับปรุงทศันียภาพใหน่้าอยู่มากยิ่งข้ึนโดยปรับเปล่ียนหมู่บา้นคมัชอนให้มีสี
สันโดดเด่นดว้ย การทาสีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหดู้สดใส น่ารัก บา้นเรือน หลายหลงัเปล่ียนเป็นสตูดิโอ
และแกลลอร่ี บางจุดก็เป็นร้านขายสินคา้ ทั้งสินคา้พ้ืนเมือง สินคา้สมยัใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซี
ร่ียเ์ร่ือง Running Man ท่ีมาถ่ายท าท่ีน่ี จึงท าให้หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน แห่งน้ีเป็นท่ีรู้จกัมีนกัท่องเท่ียวชาวเกาหลี
และต่างประเทศมาเท่ียวกนัมากข้ึน แลว้พาท่านชม สะพานเดินทะเล หรือ Sky walk way อยู่ในบริเวณของ ชายหาด
ซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดน้ีมีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด 
สะพานเดินทะเล เป็นสถานท่ีท่องเท่ียว แห่งใหม่ ซ่ึงถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตวัสะพานยื่น
ออกไปในทะเล เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพ้ืนของสะพาน
สามารถมองเห็น น ้ าทะเลผ่านกระจกนิรภยั สกายวอร์ค จะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองขา้งทาง
มองเห็นวิวทิวทศัน์สวยงาม  นอกจากน้ียงัเป็นท่ีถ่ายท า รายการ เช่น We Got Married ท าให้เป็นท่ีนิยมอย่างมาก
ส าหรับคนเกาหลี 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูทัคคัลบี (ไก่ผดัซอสสีแดง)  
จากนั้นพาท่านเขา้สู่  สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ท่ีเกาะยงโด ทางตะวนัตกเฉียงใตข้องใจกลางเมือง 
สวนแทจงแดตั้งช่ือตามกษตัรยข์องเกาหลีช่ือ TaeJong Mu-Yeol ท่ีชอบเดินทางมาท่ีน่ีเพ่ือยิงธนู มีขนาดพ้ืนท่ีประมาณ 
1,100 ไร่ประกอบไปดว้ยตน้ไมสี้เขียวอย่างตน้สน ดอกไมน้านาชนิด และหนา้ผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงท่ี 250 
เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็นท่ีออกก าลงักาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแท
จงแด ประกอบไปดว้ย  Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็นจุดชม
วิว ท่ีสูงท่ีสุดของสวนแห่งน้ี,ลานชมวิวแทจองแด(Taejongdae Observatory)เป็นอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ท่ีเป็น
จุดชมวิว ท่ีสวยงาม,หนา้ผาหินและชายหาดท่ีเป็นหินกรวดท่ีเป็นสัญลกัษณ์หน่ึงของสวนแห่งน้ีภายในสวนแทจงแด 
จะมีการบริการ โดยรถน าเท่ียวของอุทยาน “Danubi Train” แวะจอดตามสถานีใหท่้านไดล้งไปสัมผสักบับรรยากาศ 
ความสวยงามของทะเล และหนา้ผาสูงชนั เรียกวา่มาท่ีน่ีท่ีเดียวก็อ่ิมเอมความประทบัใจไปทั้งวนัเลยทีเดียว น าท่านชม
วิว Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโด เรียงตวักนัออกจากฝ่ังไปทางตอนใตข้องเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้



 

 

ชดัเจนจากแผ่นดิน บางคร้ังจะเห็นวา่มี 5 เกาะ บางคร้ังจะเห็น 6 เกาะ ข้ึนอยู่กบัน ้าข้ึนน ้าลง ท าใหไ้ดช่ื้อว่า ออยุคโด ท่ี
แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะท่ีเป็นหินทั้งหมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ท่ีใหญ่ท่ีสุดท่ีมีคนอยู่อาศยั 
และมีประภาคารตั้ งอยู่  ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ  Deungdaedo ท่ี มี
ประภาคารอยู ่นอกจากน้ีมีทางเดินลอยฟ้า ออยคุโด สร้างจากหนา้ผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ  35 เมตร มีพ้ืนท่ี
ท าดว้ยกระจกหนา 50 mm เคลือบดว้ยสารกนักระสุนเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยัเขง็แรง อยูต่รงแนวท่ีเป็นเสน้แบ่งระหวา่ง
ทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้องเกาหลี สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นไดท่ี้น่ีเป็นอีก หน่ึงจุด ชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปู
ซาน (ชมทางเดินลอยฟ้าข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่โบสถ์ Jukseong เป็นโบสถ์หรือ
คริสตจกัร ท่ีสวยท่ีสุดในเมืองปูซานแห่งหน่ึงโบสถแ์ห่งน้ีอยูติ่ด ริมทะเลเป็นสถานท่ี ศกัด์ิสิทธ์ิท่ีชาวเมืองปูซาน และ
นกัท่องเท่ียวนิยมเดินทางมาท่องเท่ียว โบสถแ์ห่งน้ีไดรั้บการ ประดบัประดา ตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ดว้ยศิลปะ
ผสมผสาน อย่างสวยงามมีคุณค่าทั้งทางดา้นศิลปะ ดา้นความ สวยงามและดา้นจิตใจวิว ทิวทศัน์ โดยรอบ ตวัโบสถ ์
งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหินลกัษณะแปลกตา และลอ้มรอบดว้ยทะเลเป็นสถานท่ีท่ีไม่ควรพลาด เม่ือเดินทางมา
เมืองปูซาน น าท่านชอ้ปป้ิง Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซ่ึงมีร้านคา้หลากหลายกว่า 150 ร้านคา้  
และมีสินคา้ราคาถกู หลากหลายแบรนด ์ ไม่วา่จะเป็นเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองใชใ้นบา้น นาฬิกา แวน่ตา ฯลฯทั้ง
แบรนด์เกาหลี และแบรนด์ดังๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , 
DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 

ค ่า               รับประทานอาหารค ่า - เมนูหมูย่างสไตล์ปูซาน 
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั No.25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่า 

 

วนัที่ส่ี ร้านน ้ามันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว  – ปูซานทาว
เวอร์ – ย่านนัมโพดง 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร  
พาท่านเดินทางต่อท่ี ร้านน ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยั
แห่งชาติ โซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด เส้นเลือด  ตีบ 
แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าใหอ้ายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิง ท่ี
ไดรั้บความนิยม จากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก จากนั้นพาท่านนมสัการพระท่ี วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong 
Yonggungsa Temple) เป็นวดัท่ีสร้างบนโขดหิน ริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลีท่ีมกัจะ
สร้างอยู่ตามเชิงเขาวดัแห่งน้ีถูกสร้างข้ึน โดยพระอาจารย ์Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมยัของกษตัริย ์Uwang แห่ง
ราชวงศ ์Goryeo จากนั้นในปี 1970 ไดมี้การบูรณะ ดว้ยความพิถีพิถนัเพ่ือใหค้งไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบ



 

 

ดั้งเดิม จากประตูซุม้มงักร สีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค ์ขนาดเลก็ ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความ
งดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐานพระพุทธรูป ศกัด์ิสิทธ์ิ องค์สีด า ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็น
สะพานท่ีทอดยาว เขา้สู่บริเวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวิหาร และศาลา เรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณ
ดา้นหนา้ ของวิหารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสัญลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และ
ความสุข นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิม, พระสังกจัจายน์องคสี์ทองอร่าม, ศาลาราย วดัแห่งน้ีเป็น 
สถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของคนปูซาน จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ Midam Cosmetic 
ประเภทเวชส าอางค์ท่ีหมอศัลยกรรมเกาหลี ร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า เคร่ืองส าอางค์ 
หลากหลายแบรนด์ และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อาทิ
เช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครีมน ้าแตก , BB Cream , etc 

เที่ยง  รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูจมิดกั (ไก่พะโล้ผดัวุ้นเส้นเส้นแบน) 
แลว้พาท่านเยี่ยมชม นูรีมารู APEC HOUSE ตั้งอยู่ท่ีทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC ท่ีใชใ้นการประชุม สุดยอดผูน้ า
เอเปก คร้ังท่ี 13 ในปี 2005 เป็นอาคารท่ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารทั้งหมดใชก้ระจกกนักระสุน หากมองจาก
อ า ค า ร  อ อ ก ม า แ ล้ ว  จ ะ ส า ม า ร ถ เ ห็ น วิ ว ข อ ง ส ะ พ า น ค ว า ง อั น ไ ด้  ส ะ พ า น ก ว า ง อั น แ ด เ คี ย ว 
(BusanGwangandaegyoBridge) เป็นสะพาน ขา้มทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต Namcheon-dong ไปท่ียา่น Centum 
City เป็นสะพานขา้มทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีเม่ืออยู่บนสะพานจะเห็นวิวมุมกวา้ง ท่ีสวยงามไดท้ั้ง วิวเมืองปูซาน
และท้องทะเลของปูซานท่ีมีทั้ งเกาะ และชายหาด มากมาย จากนั้ นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ 
(BusanTower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็น
สถานท่ีพกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส าคญัของเมืองส าหรับชั้นแรกของ
หอคอย เป็นบริเวณ ขายของท่ีระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, เคร่ืองป้ันดินเผา, 
ตุ๊กตา และอ่ืนๆ อีกมากมาย คนท่ีมาเท่ียว ท่ีน่ีส่วนมากจะเป็น คู่รักทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ ส่วนมาก จะ
เตรียมกญุแจ มาคลอ้งตรง ท่ีราวระเบียงรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือว่าคู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกุญแจท่ีน่ีจะรักกนั 
ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนดา้นบนสุด ของหอคอย เป็นจุดส าหรับชมวิวทิวทศัน์ ของเมืองปูซาน 
แบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท)์ จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ย่านนัมโพดง แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน ช่ือดงั 
อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางเคร่ือง ประดบั  NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ช้
อปป้ิง ท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ 

ค ่า            รับประทานอาหารค ่า - เมนูKOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI 
 จากน้ันน าท่านเข้าสู่ที่พกั No.25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่า 

 
 



 

 

วนัที่ห้า Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เกต็ –ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ 

เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร  
น าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ดวิตีฟ้รี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคา้ปลอดภาษีชั้นน าใหท่้านเลือกซ้ือ มากมายกว่า 
500  ชนิด  น ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั หลากหลาย แบรนดด์งั อาทิเช่น Dior ,Chanel , 
Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ จากนั้นน าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดี
ส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ี
สะสม อยู่ภายในผนงัของตบั หรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่าน
เอง 

เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูชาบู ชาบู 
 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนม  พ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนม

ขา้วพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ สม้อบแหง้ มาม่า วุน้เส้น รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ 
ลกูบอลซกัผา้  เคร่ืองส าอางชั้นน า Etude , Skinfood  และของฝากของท่ีระลึกมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย พร้อมทั้งมี
บริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center)  ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบาลรับรอง
คุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  ภายในจะมีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัตน้โสม
และการปลูกโสม พร้อมอธิบาย คุณสมบติัและผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโสม ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด
และราคาถกู กลบัไปบ ารุงร่างกาย หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ  

19.05 น.         เหินฟ้ากลบัสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินจนิแอร์ เที่ยวบินที่  LJ011 (มอีาหารบริการบนเคร่ืองเป็น BOX SET) 
22.30 น.         ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมโิดยสวสัดิภาพ 

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

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

 

น ้ำหนกักระเป๋ำโหลด 15 กโิลกรมั ถอืขึน้เครือ่ง 10 กโิลกรมั 

 

บรษิทัจะแจง้ไฟลท์และเวลำทีแ่น่นอนอกีคร ัง้กอ่นเดนิทำง  
หำกลูกคำ้เดนิทำงมำจำกตำ่งจงัหวดัดว้ยเคร ือ่งบนิภำยในประเทศ 

*****กรุณำแจง้เจำ้หน้ำทีก่อ่นท ำกำรจองคะ่***** 

 
 

FLIGHT DETAILS 
 LJ012 BKK-PUS 23.30 - 06.45+1 

LJ011 PUS-BKK 18.30 - 21.55 



 

 

อตัราค่าบริการ / ท่าน 

ก าหนดการเดินทาง 
ผู้ใหญ่ พกั 

ห้องละ 2 ท่าน 
เด็กอายุต ่ากว่า 12 ปี 

พกัเดี่ยว 
เพิม่ท่านละ 

11 – 15 กรกฎาคม 2562 14,900 5,900 

13 – 17 กรกฎาคม 2562  

(วนัเข้าพรรษา) 
15,900 5,900 

15 – 19  สิงหาคม 2562 14,900 5,900 

17 – 21  สิงหาคม 2562 14,900 5,900 

22 – 26 สิงหาคม 2562 14,900 5,900 

24 – 28 สิงหาคม 2562 14,900 5,900 

29 – 02 กนัยายน 2562 14,900 5,900 

31 – 04 กนัยายน 2562 14,900 5,900 

05 – 09 กนัยายน 2562 15,900 5,900 

19 – 23 กนัยายน 2562 15,900 5,900 

21 – 25 กนัยายน 2562 15,900 5,900 

26 – 30 กนัยายน 2562 15,900 5,900 

28 – 02 ตุลาคม 2562 15,900 5,900 

10 – 14 ตุลาคม 2562  

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 
16,900 5,900 



 

 

12 – 16 ตุลาคม 2562  

(วนัคล้ายวนัสวรรคต ร.9) 
16,900 5,900 

17 – 21 ตุลาคม 2562 15,900 5,900 

19 – 23 ตุลาคม 2562  

(วนัปิยมหาราช) 
16,900 5,900 

**เดก็ทารก ราคา 3,000 บาท/ท่าน 

**หมายเหตุ : ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 20 ท่าน 

**กรณตีัดกรุ๊ปเหมา เร่ิมต้นเพิม่ 1,000 บาท ส าหรับกลุ่มลูกค้าทัว่ไป หากลูกค้าเป็นขายตรง/นักเรียน/นักศึกษาป.โท/ราชการ 

ต้องเช็คราคาแลนด์กบัเจ้าหน้าทีอ่กีคร้ัง 

**ราคานีส้ าหรบัลกูคา้ทีถ่อืพาสปอรต์ไทยเทา่น ัน้!! ** 
***หนังสือเดินทางจะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวนัเดนิทาง*** 

 
อตัรานีร้วม 
 ค่าตัว๋โดยสารเคร่ืองบินไป-กลบั ชั้นประหยดั (ตัว๋กรุ๊ป) ตามเสน้ทางท่ีระบุในรายการ  
 ค่าโรงแรมท่ีพกัตามรายการระบุ (สองท่านต่อหน่ึงหอ้ง) 
 ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการระบุ 
 ค่าอาหาร และเคร่ืองด่ืมตามรายการระบุ 
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ 
 น ้าด่ืมท่านละ 1  ขวด / คน / วนั 
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง (ข้ึนอยูก่บัการผนัแปรของภาษีน ้ามนั ณ วนันั้นๆ) 
 ค่ามคัคุเทศกข์องบริษทัจากกรุงเทพฯ คอยอ านวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ  
 ค่าประกนัอุบติัเหตุคุม้ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 
อตัรานีไ้ม่รวม 
 ค่าท าหนงัสือเดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมแจง้เขา้ - ออกของบุคคลต่างดา้ว ค่าวีซ่าเขา้ประเทศของบุคคลต่างดา้ว (ถา้มี) 
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษส าหรับบุคคลต่างดา้ว หรือยื่นวีซ่าเร่งด่วน ซ่ึงบริษทัฯ จะเรียกเกบ็เพ่ิมเป็นกรณีตามจริง  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวัเช่น ค่าโทรศพัท ์โทรสาร โทรเลข ค่าซกัรีด ค่าอาหาร-เคร่ืองด่ืมนอกเหนือจากรายการ  
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในหอ้งพกั และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ท่ีไม่ไดร้ะบุไวใ้นรายการ 



 

 

 ค่าน ้าหนกักระเป๋าเกินพิกดั (สายการบินก าหนดใหไ้ม่เกินท่านละ 15 กก.) 
 ค่าทิปมคัคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน (กรณีจ่ายเป็นเงนิวอนกรุณาเช็คเรท ณ วนัเดนิทางค่ะ) 
 ค่าใชจ่้ายอนัเน่ืองมาจากความล่าชา้ของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั, การเมือง หรือ ภยัธรรมชาติ ฯลฯ 
 ค่าภาษมูีลค่าเพิม่ 7% และค่าภาษกีารบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษ)ี 

 
หมายเหตุ  

 รายการ และราคาส าหรับผูร่้วมเดินทางผูใ้หญ่อยา่งนอ้ย 30 ท่าน เดินทางไป และกลบัพร้อมคณะ 
 รายการน้ีเป็นเพียงขอ้เสนอท่ีตอ้งไดรั้บการยืนยนัจากบริษทัฯ อีกคร้ังหน่ึง หลงัจากไดส้ ารองท่ีนัง่กบัสายการบิน และโรงแรมท่ี

พกัในต่างประเทศเป็นท่ีเรียบร้อย อยา่งไรกต็ามรายการน้ีอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม 
 ราคาน้ีคิดตามราคาตัว๋เคร่ืองบินในปัจจุบนั หากราคาตัว๋เคร่ืองบินปรับสูงข้ึน บริษทัฯ สงวนสิทธ์ิท่ีจะปรับราคาตัว๋เคร่ืองบิน ตาม

สถานการณ์ดงักล่าว 
 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรือสูญหาย ส าหรับกระเป๋าเดินทาง หรือของมีค่าส่วนตวัของท่าน

ระหวา่งการเดินทาง 
 บริษทัฯ จะไม่รับผดิชอบ และขอสงวนสิทธ์ิในการไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดนิทางมไิด้รับอนุญาตให้เดนิ

ทางเข้า หรือออกนอกประเทศ อนัเนื่องมาจากการพจิารณาของเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมอืง หรือ มส่ิีงผดิกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดนิทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอืน่ๆ 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงนิไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ด้วยเหตุอนัเน่ืองมาจากความผดิพลาด ความล่าช้า การ
เปลีย่นแปลงบริการของสายการบิน บริษทัขนส่ง หรือหน่วยงานที่เกีย่วข้อง เหตุการณ์ทางการเมอืง การจลาจล ภัยธรรมชาต ิอนั
นอกเหนือจากความควบคุม 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วน ในกรณีที่ผู้เดนิทางไม่ใช้บริการบางส่วนหรือทั้งหมด โดยความ
สมคัรใจของผู้เดนิทางเอง และ/หรือไม่เดนิทางไปพร้อมคณะ และ/หรือไม่ปรากฏตวัในวนัเดินทาง 

 บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดบางประการในทวัร์น้ีไดต้ามความเหมาะสม ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัเวลา การจราจร 
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยัอ่ืนๆ ท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ทั้งน้ี เพ่ือความปลอดภยั และประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

 บริษทัฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใชจ่้ายเพ่ิมเติมท่ีเกิดข้ึนทางตรง หรือทางออ้ม เช่น การเจบ็ป่วย การถกูท าร้าย การสูญหาย หรือจาก
อุบติัเหตุต่างๆ 

 มคัคุเทศก ์พนกังาน และตวัแทนของบริษทัฯ ไม่มีสิทธ์ิในการใหค้ าสญัญาใดๆ ทั้งส้ินแทน บริษทัฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูมี้อ  านาจของบริษทัฯ ก ากบัเท่านั้น 

 เดก็ หมายถึง ผูท่ี้มีอายนุอ้ยกวา่ 12 ปี 
 หนังสือเดินทางจะต้องมอีายุเหลอืมากกว่า 6 เดอืน นับจากวันเดนิทาง 
 *.*.*. น า้หนักกระเป๋าคนละ 15 กโิล คนละ 2ใบ เท่าน้ัน *.*.*. 

 
เงือ่นไขการให้บริการ 

1. การจองคร้ังแรก มดัจ าท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วนัหลงัการจอง และช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วนั 
หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวนัหยดุยาวช าระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วนั   



 

 

(การไม่ช าระเงินค่ามดัจ า หรือช าระไม่ครบ หรือเชค็ธนาคารถกูระงบัการจ่ายไม่วา่ดว้ยสาเหตุใดใด ผูจ้ดัมีสิทธิยกเลิกการจดั 

หรือยกเลิกการเดินทาง)  

2. ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ 
บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

 

การยกเลกิ 

 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัข้ึนไป คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 10,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วนั เกบ็ค่าใชจ่้าย 80% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนั เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์  

**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้* 

 กรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยดุหรือเทศกาลท่ีตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบินหรือผา่นตวัแทนในประเทศหรือต่างประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ : รายการทัวร์สามารถเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม 

 
 

 
 


