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TRENDY BUSAN  

เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR 
           สายการบนิในเครือของ KOREAN AIR 

โปรแกรมจดัเต็ม 5วนั 3 คนื พกัเคยีงจู 1 คนื / ปูซาน 2 คนื 

 
 
 
 

 
ไฮไลท์โปรแกรม 

 บินตรงกรุงเทพฯ – ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) โดยสายการบิน JIN AIR(LJ) 
ฟรีนํ้าหนกักระเป๋าขาไป – กลบั 15 กิโลกรัม/ ถือข้ึนเคร่ือง 7 กิโลกรัม 

 พกัโรงแรมระดบั 3 ดาว ระดบัมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเชา้ พกัเคยีงจู 1 คนื + ปูซาน  2  คนื 
 เท่ียวครบทุกไฮไลท ์เมืองเคียงจูท่ี UNESCO ข้ึนทะเบียนใหเ้ป็นมรดกโลก วดัพลูกกุซา ถํ้าซ็อคคูรัม 

TEDDY BEAR MUSEUM หอดูดาวชมซงแด หมู่บา้นกมัชอน อุทยานแทจงแด อุทยานยงดูซาน ตลาดปลาจากลัชิ  
ชายหาดแฮอึนแด อาคารนูริมารู ORYUKDO SKYWALK  JEONPO CAFÉ STREET 

 ชอ้ปป้ิงจุใจเมืองพซูาน DUTY FREE ซุปเปอร์มาเกต็ 

ก าหนดการเดนิทาง  เดอืนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561 

 
 

วนัที ่1 กรุงเทพฯ – ปูซาน (สนามบินกมิแฮ ประเทศเกาหลใีต้) 
 

21.00 น. คณะพร้อมกนัท่ีจุดนดัหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผูโ้ดยสารระหวา่งประเทศ ชั้น 4  
เคาน์เตอร์ D(**อาจมีการเปล่ียนแปลง) สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเขา้หมายเลข 2) โดยมี
หวัหนา้ทวัร์และเจา้หนา้ท่ีของบริษทัฯ รอตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกก่อนข้ึนเคร่ือง 

LJ012 BKK - PUS 22.55-06.10+1 
LJ011 PUS - BKK 18.30-21.55 
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วนัที ่2      สนามบินกมิแฮ – เมืองเคยีงจู – วดัพลุกกุซา - ถ า้ซ็อคคูรัม – TEDDY BEAR MUSEUM –  
                 หอดูดาวชมซงแด – GYEONGJU PALACE และ WOLJI POND 

 

00.50 น. บินลดัฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)  
08.10 น. เดินทางถึง สนามบินกมิแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้หมายเหตุ: เวลาทอ้งถ่ินเร็วกวา่ประเทศไทย 2 ชัว่โมง 

(กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถ่ิน เพือ่ความสะดวกในการนัดหมาย)  
หลงัจากผา่นการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากรเกาหลี  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองเคยีงจู เดินทางประมาณ 2 ชัว่โมง เมืองหลวงของอาณาจกัรชิลลามากวา่พนัปี จึงเป็นศูนย์
รวมของอาคาร วดั และโบราณวตัถุ เป็นเมืองท่ีมีความงดงามทั้งทางธรรมชาติและโบราณสถานท่ีเก่าแก่นบัร้อย
ปี เป็นเมืองท่ีองคก์ารยเูนสโกข้ึ้นทะเบียนให้เป็นเมืองมรดกโลกและให้ฉายาว่า “Museum Without Walls 
พิพิธภณัฑไ์ร้กาํแพง” เพราะทุกส่ิงในเมืองน้ีลว้นมีเร่ืองราวประวติัศาสตร์เกาหลี นาํท่านเดินทางชม วดัพุลกกุซา 
ถือไดว้า่เป็นผลงานช้ินสุดยอดในยคุทองของพทุธศาสนา สมยัอาณาจกัรชิลลา ถูกสร้างข้ึนจากความศรัทธาและ
เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาของชาวชิลลา สถาปัตยกรรมทางศาสนาท่ีงดงามเหล่าน้ี ตามแบบอย่างของศิลปะ
สมยัชิลลาส่ิงท่ีถือว่าเป็นหน่ึงในสัญลกัษณ์ของวดัน้ีก็คือ บนัไดท่ีตั้งอยู่ดา้นหน้าทางเขา้ตวัวดั ซ่ึงมีอยู่ 33 ขั้น 
ทอดยาวข้ึนไปสู่ดา้นบน ช่ือกนัว่าเป็นเคร่ืองหมายแทนสวรรค ์33 ชั้น บนัไดท่ีดา้นหน้าน้ีมีอยู่ 2 บนัได คือ 
สะพานเมฆขาว และ สะพานเมฆฟ้า  จากนั้นนาํท่านชม ถ า้ซ็อคคูรัม เป็นถํ้าหินแกรนิตท่ีแกะสลกัพระพุทธรูป
ขนาดใหญ่ท่ีรายลอ้มด้วยพระโพธ์ิสัตว์และเทพยาดา ผนังถํ้ าแกะสลักสวยงามแสดงถึงอัจฉริยะภาพทาง
สถาปัตยกรรมองคก์ารยเูนสโกป้ระกาศใหถ้ํ้าซ็อคคูรัมเป็นมรดกโลกทางดา้นวฒันธรรมอนัลํ้าค่าของโลก  

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั 
นาํท่านชม TEDDY BEAR MUSEUM พิพิธภณัฑตุ์๊กตาหมีใน Gyeongju, Gyeongsangbuk-do เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั พิพิธภณัฑจ์ะใชตุ้๊กตาหมีขนาดใหญ่และขนาดเลก็หลายร้อยตวัเพื่อแสดงถึง
ประวติัความเป็นมาของมนุษยชาติ (รวมถึงอายุของไดโนเสาร์) รวมถึงอาณาจกัร Silla ในห้องจดัแสดง
นิทรรศการท่ีแตกต่างกนัหลายแห่ง พิพิธภณัฑย์งัมีโรงภาพยนตร์ 3 มิติหอศิลป์งานแสดงสินคา้ใตน้ํ้ าและร้าน
ขายของกระจุกกระจิก นาํท่านชม หอดูดาวชมซงแด จดัเป็นหอคอยเก่าแก่ท่ีสุดในโลกสร้างในศตวรรษท่ี 7 
ตามความเช่ือทางพุทธศาสนาปัจจุบนั ยงัปรากฏใหเ้ห็นจนทุกวนัน้ี มีลกัษณะเป็นรูปขวด สร้างดว้ยหิน เป็นท่ี
ช่ืนชมของนักโบราณคดีทัว่โลก นาํท่านเดินเขา้ชม พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace และ  
Wolji Pond เป็นท่ีตั้งของพระราชวงัรองซ่ึงใชเ้ป็นพระราชวงัของมกฎุราชกมุารและอาคารอ่ืน ๆ อีกทั้งยงัเป็น
หอ้งจดัเล้ียงสาํหรับงานสาํคญัระดบัชาติและผูเ้ขา้ชมท่ีสาํคญัอีกดว้ย หลงัจากการล่มสลายของ Silla ตามดว้ย 
Goryeo และ Joseon สถานท่ีน้ีมีช่ือว่า 'Anapji' แทน ต่อมาช้ินส่วนจากเคร่ืองป้ันดินเผาท่ีแกะสลกัตวัอกัษร 
"Wolji" ถูกคน้พบในปี 1980 และพบว่า Wolji มีความหมายของบ่อสะทอ้นดวงจนัทร์ ดงันั้นช่ือ 'Anapji' จึง
เปล่ียนเป็นปัจจุบนั - 'พระราชวงั Donggung และ Wolji Pond' 
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 ค า่         รับประทานอาหารค ่า  
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั GYEONGJU HANWA RESORT หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่3  เมืองเคยีงจู – เมืองปูซาน - ศูนย์ศึกษาธรรมชาต ินักดอง – หมู่บ้านกมัชอน – อุทยานแห่งชาตแิท
  จงแด – อุทยานยงดูซาน  – BUSAN TOWER(ไม่รวมลฟิท์) – ตลาดปลาจากลัชิ 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางสู่ ศูนย์ศึกษาธรรมชาตนัิกดอง (Nakdong Estuary Eco-Center) เป็นสถานท่ีเรียนรู้เก่ียวกบั
ระบบนิเวศในธรรมชาติอยูภ่ายในอาคาร 3 ชั้น ท่ีมีส่วนจดัแสดง, หอ้งทดลอง, หอ้งสมุด, ลานชมวิว และ
หอ้งดูภาพยนตร์ อยูท่ี่เขต Saha-gu เมืองปูซาน ศูนยศึ์กษาธรรมชาตินกัดองมีกิจกรรมเพื่อเสริมสร้าง
ประสบการณ์ในการเรียนรู้เก่ียวกบัระบบนิเวศ เช่น แมลง ตนัไม ้ ท่ีราบลุ่มนํ้า นกและไข่ของนกชนิดต่างๆ 
รวมทั้งมีพื้นท่ีสวนกวา้งใหญ่ท่ีสามารถมาปิกนิก เดินศึกษาธรรมชาติ และสวนดอกไมด้ว้ย จากนั้นนาํท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านกมัชอน ในปูซาน ไม่ไดเ้ป็นแหล่งท่องเท่ียวแห่งใหม่อยา่งท่ีหลายคนคิด หมู่บา้นแห่งน้ีถูก
คน้พบเม่ือปี 1950 ในขณะนั้นไดช่ื้อวา่เป็นเมืองสลมั ท่ีบรรดาเหล่าผูอ้พยพจากสงครามเกาหลีมารวมตวั
อาศยัอยูก่นั รวมไปถึงนกับวช อีกดว้ย จึงเรียกหมู่บา้นแห่งน้ีมาวา่ แทกกึโด (คลา้ยหมู่บา้นศาสนา) ในปี 2009 
ทางหมู่บา้นกมัชอน ไดเ้ชิญบรรดาศิลปินนกัเรียนและจิตรกรมาช่วยกนัตกแต่งหมู่บา้นข้ึนมาใหม่ เพื่อเป็นจุด
สนใจและดึงดูดผูค้นใหม้าเท่ียวมากข้ึน ศิลปินนบัสิบมาช่วยกนัตกแต่ง เสริมจินตนาการใหก้บัหมู่บา้นแห่งน้ี
ดว้ยสีพาสเทลหลากสีสนั จนทัว่ทั้งหมู่บา้นมีสีสนัสดใส จึงไดช่ื้อเล่นมาวา่ “ซานโตรีนีแห่งเกาหลี” จากนั้น
นาํท่านชม อุทยานแทจงแด แหล่งท่องเท่ียวท่ีมีช่ือเสียงมากอีกแห่งหน่ึงในเมืองพซูาน ท่ีน่ีท่านจะไดส้มัผสั
กบัความสวยงามของทะเลและหนา้ผาสูงชนั พร้อมสวนสาธารณะท่ีหนาแน่นไปดว้ยตน้ไมสี้เขียว และส่ิง
สนัทนาการต่างๆ มากมาย ไม่วา่จะเป็นสระวา่ยนํ้าท่ีสามารถมองเห็นทะเล ร้านคา้ขายของขบเค้ียว และร้าน
ขายของท่ีระลึก ววิทิวทศัน์รอบๆ อุทยานน้ี จะมองเห็นหินผาและประภาคารสีขาวสวยงาม 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั 
นาํท่านเดินทางสู่ อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) ตั้งอยูใ่นตวัเมืองปูซาน และเป็นหน่ึงใน 3 ภูเขาท่ีเป็นท่ี
นิยมมากท่ีสุด ท่ีมาของช่ือ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลกัษณะรูปร่างของภูเขาท่ีเหมือนกบัหัวมงักร 
ซ่ึงหนัหนา้เขา้สู่ฝ่ังทะเล เพื่อป้องกนัและกาํจดัศตัรูท่ีมาจากทะเลนัน่เอง ในระหว่างสงครามเกาหลี ผูอ้พยพพา
กนัหนีข้ึนมาสร้างบา้นเรือนอาศยักนับนภูเขา และเกิดเหตุการณ์ไฟไหมค้ร้ังใหญ่ถึง 2 คร้ัง ทาํให้ตน้ไมบ้น
ภูเขาถูกไฟเผาทาํลาย จึงมีความพยายามในการฟ้ืนฟูปลูกตน้ไมข้ึ้นมาใหม่ และจดัสร้างเป็นสวนสาธารณะ
ข้ึนมาจากนั้นนําทุกท่านไปยงั หอคอยปูซาน ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของเมืองปูซานท่ีตั้ งอยู่สูง 69 เมตรเหนือ
ระดบันํ้ าทะเลท่ีความสูง 120 เมตรดา้นบนของหอคอยถูกสร้างข้ึนตามแบบบลัดากินจากเจดีย ์Dabotap ใน 
Bulguksa Templeหอคอยแห่งน้ีมีทศันียภาพยามคํ่าคืนท่ีสวยงามและมีทิวทศัน์อนังดงาม เน่ืองจากบนหอคอย
นั้นจะมองเห็นทศันียภาพรอบตวัเมืองปูซาน  
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  จากนั้นนาํท่านสู่ตลาดอาหารทะเลท่ีใหญ่ท่ีสุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยู่ท่ีเมืองปูซาน และอยู่ติดกบัทะเล มี
ช่ือวา่  Jagalchi Market ( จากลัชีชีจงั) หรือ ตลาดปลาจากลัชี  สามารถพบเห็นเหล่าบรรดา “จากลัชี อาจุมม่า” 
คือผูห้ญิงท่ีลงไปดาํนํ้ าหาปลามาขายดว้ย ท่ีตลาดแห่งน้ีมีอาหารทะเลสดๆ มากมาย รวมไปถึงปูยกัษ ์ท่ีเรียก
ไดว้า่มาปูซานทั้งที ตอ้งมากินใหไ้ด ้

ค า่      รับประทานอาหารค ่า  
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั KUKJE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่4  วดัแฮดงยงกงุซา – COSMETIC SHOP – RED PINE – DUTY FREE– ชายหาดแฮอนึแด – 
อาคารนูริมารู -- BUSAN CINEMA CENTER 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านเดินทางต่อ วัดแฮดงยงกุงซา ตั้งอยู่บนชายฝ่ังตะวนัออกเฉียงเหนือของเมืองพูซานเป็นวดัท่ีสร้างบน
เหล่าโขดหินริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ท่ีมกัจะสร้างอยูต่ามเชิงเขา วดัแห่งน้ี
ถูกสร้างข้ึนโดยพระอาจารย ์Naong เม่ือปี 1376 ในช่วงรัชสมยัของกษตัริย ์Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo 
จากนั้นในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟูและปรับปรุงอีกคร้ัง ดว้ยความพิถีพนั เพื่อให้คงไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความงดงาม
แบบดั้งเดิมจากประตูซุม้มงักรสีทองอร่าม เดินผา่นอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดินและบนัไดหิน 108 ขั้น เป็น
จุดสาํหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงๆไปสู่บริเวณท่ีประดิษฐานพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิ
องคสี์ดาํ ซ่ึงตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน และเม่ือเดินทางไปตามสะพานท่ีทอดเขา้สู่บริเวณตวัวดั ท่ีประกอบไป
ดว้ยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดยบริเวณดา้นหนา้ของวิหารหลกัมีเจดียสู์ง 3 ชั้น และ
สิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก,ความโกรธ,ความเศร้าและความสุข นอกจากน้ีภายในวดัยงัมีองคเ์จา้
แม่กวนอิม, พระสังกจัจายน์องคสี์ทองอร่าม,ศาลเจา้ และอ่ืนๆ วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิและสวยงาม 
จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ COSMETIC SHOP ศูนยร์วมเคร่ืองสาํอางแบรนด์ดงัเกาหลี เช่น ROJUKISS, 
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือในราคาพิเศษจากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ร้านสมุนไพร 
RED PINE เป็นผลิตภณัฑ ์ท่ีสกดัจากนํ้ ามนัสน ท่ีมีสรรคุณช่วยบาํรุงร่างกาย ลดไขมนั ช่วยควบคุมอาหาร
และรักษาสมดุลในร่างกาย และนาํท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ถือว่าเป็น OUTLET MALL ท่ีมีขนาดใหญ่
แห่งหน่ึงของเกาหลี แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้แบรนด์เนมแห่งใหม่ของเมืองพูซาน ซ่ึงมีร้านคา้มากกว่า 150 ร้าน 
และมีสินคา้ราคาถูกหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเส้ือผา้ กระเป๋า รองเทา้ นาฬิกา เช่น Armani, Calvin 
Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั 
จากนั้นนาํท่านสู่ ชายหาดแฮอนึแด ไดช่ื้อว่าเป็นชายหาดท่ีมีช่ือเสียงมากท่ีสุดของเกาหลี มีหาดทรายสีขาวยาว
ถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกวา้งของชายหาด 40-50 เมตร มีนํ้ าทะเลสะอาดใส สีเขียวสวยงาม ชายหาดน้ีนั้น
เรียกกนัตามนกัปราชญท่์านหน่ึงท่ีเดินทางไปตามท่ีต่างๆแลว้เกิดความประทบัใจกบัความงดงามของชายหาด
แห่งน้ีจนสลกัคาํว่า “Hae Un Dae” ลงบนหินตั้งแต่ยคุ Silla ประมาณปีค.ศ. 857 จนผูค้นต่างเรียกชายหาดแห่ง



 
PUSAN 5D 3N 2018 

น้ีตามคาํของท่าน จากนั้นเดินทางชม อาคารนูริมารู (Nurimaru APEC House)เป็นอาคารรู้ทรงกลมดีไซน์
แปลกท่ีตั้งอยูริ่มทะเล สร้างข้ึนเพื่อใชใ้นการจดังานประชุมผูน้าํ APEC (APEC Summit) อยูท่ี่เกาะดองแบก
โซม(Dongbaekseom)ท่ีข้ึนช่ือเร่ืองความสวยงามของวิวทิวทศัน์ ท่ีปัจจุบนัเป็นอาคารอนุสรณ์ของการประชุม
ในคร้ังนั้น และใชเ้ป็นศูนยป์ระชุมนานาชาติในวาระต่างๆ รวมทั้งจดัแสดงผลงานท่ีสะทอ้นถึงวฒันธรรม
ดั้งเดิมต่างๆของเกาหลี อาคารน้ีถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ทั้งหมดใชก้ระจกกนักระสุน หากมองจากอาคารจะ
สามารถเห็นวิวสะพานควางอนัอีกดว้ย จากนั้นนาํท่านเดินทางชม ศูนย์ภาพยนตร์ปูซาน เป็นสถานท่ีจดังาน 
เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน( Busan International Film Festival, BIFF)ท่ีเป็นหน่ึงในงานท่ีใหญ่และดงั
ท่ีสุดงานหน่ึงของเกาหลีใต้ ทาํให้อาคารรูปทรงแปลกประหลาด ท้าทายแรงโน้มถ่วงแห่งน้ีกลายเป็น
สญัลกัษณ์หน่ึงของงานน้ีดว้ย  ศูนยภ์าพยนตร์ปูซานประกอบไปดว้ยอาคาร 3 อาคารคือ Cine Mountain ท่ีเป็น
อาคารหลกั มีโรงภาพยนตร์ 3 โรงและโรงละคร 1 โรง, Biff Hill และ Double Cone ซ่ึงท่ีน่ีเป็นท่ีแรกในโลกท่ี
มีการนาํเอาโรงภาพยนตร์และโรงละครมารวมไวใ้นอาคารเดียวกนั 

ค า่      รับประทานอาหารค ่า  
นาํท่านเขา้สู่ท่ีพกั KUKJE HOTEL หรือเทียบเท่า 

 

วนัที ่5  ศูนย์โสมรัฐบาล – ออยุคโด สกายวอร์ค – ฮ็อกเกต็นามู – JEONPO CAFÉ STREET –  
                   ซุปเปอร์มาเกต็ 

 

เช้า         รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
นาํท่านชม ศูนย์โสมรัฐบาล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมท่ีอาย ุ 6 ปี ซ่ึงถือวา่มีคุณภาพดีท่ีสุด ให้
ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมคุณภาพและราคาถูกกวา่ไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบาํรุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือ
เป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นนาํท่านเดินทางสู่ ออยุคโด สกายวอร์ค (Oryukdo Skywalk) สร้าง
จากหนา้ผายืน่ออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื้นท่ีทาํดว้ยกระจกหนา 50 มิลลิเมตร เคลือบดว้ยสาร
กนักระสุนเพือ่เพิ่มความปลอดภยัเขง็แรง อยูต่รงแนวท่ีเป็นเสน้แบ่งระหวา่งทะเลตะวนัออกและทะเลใตข้อง
เกาหลี สามารถชมพระอาทิตยข้ึ์นได ้ท่ีน่ีเป็นอีกหน่ึงจุดชมวิวท่ีมีช่ือเสียงของเมืองปซูาน และนาํท่านเดินทาง
สู่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ตน้ไมช้นิดน้ีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาท่ีปราศจากมลภาวะและระดบัสูง
เหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมลด็พนัธ์ุของสมุนไพรออ๊ตเกตนามูน้ี เป็นท่ีนิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมี
ผลช่วยดูแลตบัใหแ้ขง็แรงป้องกนัโรคตบัแขง็ไม่ถูกทาํลายจาการด่ืมแอลกอฮอล ์ กาแฟ บุหร่ี สารตกคา้งจาก
อาหาร และยา 

 

กลางวนั  รับประทานอาหารกลางวนั 
 นาํท่านชม JEONPO CAFÉ STREET ถนนท่ีมาพร้อมกบัคาเฟ่ท่ีมีสไตลแ์ละดนตรีเป็นอยา่งมาก  

ไดเ้วลานาํท่านสู่สนามบินกิมแฮ  นาํท่านสู่สนามบิน ระหวา่งทางพาท่านแวะละลายเงินวอนท่ีร้านคา้สนามบิน 
SUPER MARKET ซ่ึงท่านสามารถเลือกซ้ือสินคา้เกาหลีไดอี้กรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหม่ีซินราเมียน 

http://www.chilloutkorea.com/haeundae-dongbaekseom-island/
http://www.chilloutkorea.com/haeundae-dongbaekseom-island/


 
PUSAN 5D 3N 2018 

(มาม่าสไตลเ์กาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโกพ้าย นํ้ าจ้ิมปรุงรสหมูยา่งเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสาํเร็จรูป ผลไมต้าม
ฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลบัเมืองไทย 

20.25 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) 
บริการอาหารและเคร่ืองด่ืมบนเคร่ือง 

23.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
เมนูอาหาร 

1. ชาบู ชาบู   สุก้ีสไตลเ์กาหลี บนหมอ้ไฟร้อนๆ ประกอบดว้ย ผกัสดชนิดต่างๆ และเน้ือหมูสไลดน์ํ้ าซุปร้อนๆ และเส้น
อูดง้ซ่ึงขาดไม่ไดใ้นการทาน ชาบู ชาบู พร้อมขา้วสวย 

2. พุลโกกิหมูสไลด์ท่ีผ่านการหมักด้วยเคร่ืองปรุงจนได้ท่ี นํามาผดัรวมกับผกัสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ 
รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

3. โอซมั พุลโกกิ ประกอบดว้ยปลาหมึกสด และหมูสไลดท่ี์ผา่นการหมกัดว้ยเคร่ืองปรุงจนไดท่ี้ นาํมาผดัรวมกบัผกัสด
นานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียง และขา้วสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าล้ิมลอง 

4. บุฟเฟ่ตบ์าบีคิวป้ิงยา่ง + ซีฟู้ ด สไตลเ์กาหลี ใหท่้านเลือกสรรทั้ง เน้ือววั หมูติดมนัสไลด ์หมูหมกั ซีฟู้ ดตกัรับประทาน
แบบไม่อั้น ทานไดจ้นอ่ิม พร้อมเคร่ืองเคียงผกัสด กิมจิ และอ่ืนๆอีกมากมาย 

5. พิบิมพพั พลุโกกิ ทาํจากขา้วสวยผสมกบัเน้ือหมูหัน่เป็นช้ินเลก็ๆ ผกัปรุงรสและไข่ จะคลุกกบัโคชูจงั  
(ซอสพริกรสเผด็) กไ็ดถ้า้ตอ้งการ เสิร์ฟพร้อมหมูผดัวุน้เสน้ และหอมใหญ่ มีนํ้ าขลุกขลิกออกรสหวานเลก็นอ้ย 

6. ซัมเคทงั หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตาํหรับชาววงับาํรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตวั บรรจุอยู่ในหมอ้เหล็กร้อนๆ 
ภายในตวัไก่จะยดัไสด้ว้ยขา้ว และของบาํรุงต่างๆ อาทิ เมด็พุทราแหง้ รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสดว้ยพริกไทยดาํ และ
เกลือ รับประทานพร้อมเคร่ืองเคียงท่ีเรียกว่า กกัตุกี (ทาํจากหัวไชเทา้ดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี
พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซมัจูหรือเหลา้ดองโสม 

7. ทงกสัซึ หรือ หมูชุปแป้งทอด ทาํจากเน้ือหมูหัน่เป็นแผน่ หมกัดว้ยเกลือและพริกไทย โรยแป้งบาง ๆ ชุบแป้ง 
ชุบเกลด็ขนมปังแลว้ทอดจนสุก รับประทานกบัขา้วสวย, กะหลํ่าใบ หรือซุปเตา้เจ้ียว 

เดือน อตัราค่าบริการ ท่านละ 

 
พฤษภาคม 23-27 , 25-29 , 30พ.ค.-03มิ.ย.2561 13,888 

 
มิถุนายน 

01-05 , 6-10 , 8-12 ,13-17 , 15-19 , 20-
24 , 22-26 , 27มิ.ย.-01ก.ค. , 29มิ.ย.-03

ก.ค.2561 
13,888 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%88%E0%B8%B3%E0%B9%83%E0%B8%9A
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B8%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%A7&action=edit&redlink=1
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เงือ่นไขการจองและการให้บริการ 

1. ในการจองคร้ังแรก มดัจาํท่านละ 5,000 บาท หรือชาํระทั้งหมด  
2. ส่วนท่ีเหลือชาํระก่อนเดินทาง 15 วนั ในกรณีท่ีไม่ชาํระเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด ขอสงวนสิทธ์ิในการบอกยกเลิกการเดินทาง 
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะตอ้งส่งแฟกซ์ หรือ อีเมล ์ ใบจองทวัร์ใหเ้จา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายช่ือของผูเ้ดินทางท่ีสะกดตรง

ตามหนงัสือเดินทาง 
4. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ หากลูกคา้ตอ้งการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือไม่เท่ียวตามรายการท่ีบริษทักาํหนด บริษทัขอปรับท่านละ 300 USD 

การยกเลกิ 
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ กต่็อเม่ือไดแ้ฟกซ์ หรือ อีเมล ์การยกเลิกใหก้บัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย  
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วนัทาํการข้ึนไป  คืนเงินทั้งหมด 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วนัทาํการข้ึนไป เกบ็ค่าใชจ่้าย ท่านละ 5,000 บาท 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วนัทาํการ เกบ็ค่าใชจ่้าย 50% ของราคาทวัร์ 
 ยกเลิกการเดินทางนอ้ยกวา่ 1 - 6 วนัทาํการ  เกบ็ค่าใชจ่้ายทั้งหมด 100 % ของราคาทวัร์ 

 พกัเดี่ยวเพิม่ ท่านละ 6,900 

ราคาทวัร์รวม ราคาทวัร์ไม่รวม 

1. ค่าตัว๋เคร่ืองบินไป-กลบัตามเส้นทางท่ีระบุในรายการ
ชั้นทศันาจรไป-กลบัพร้อมคณะ  
กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
2. ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ 
3. ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
4. ค่าท่ีพกัตามระบุในรายการ พกัหอ้งละ 2 ท่าน  
ตามโรงแรมท่ีระบุ หรือเทียบเท่า 
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ 
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 
7. ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 1ใบ / 15 กก. 
8. ค่าหวัหนา้ทวัร์นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ 
9. ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง 
       -  การชดเชยอุบติัเหตุส่วนบุคคลกรณี เสียชีวิต สูญเสีย   
อวยัวะ สายตาหรือ ทุพพลภาพถาวรส้ินเชิง 1,000,000 บาท 
- การรักษาพยาบาลต่ออุบติัเหตุแต่ละคร้ัง 500,000  บาท  
(เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 

1. ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่า
โทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร 
และเคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่ง
เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
2. ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 7 USD ต่อคน
ต่อวนั  หรือ ท่านละ 50,000 วอน หรือ 1,500 บาท ต่อท่าน
ตลอดทั้งทริป  
3. ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่่าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงนิในนามบริษัท หรือต้องการใบก ากบัภาษี) 
ค่านํ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด 
(ปกติ 15 กก.) 
4. ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ตต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3)ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4)
สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5)สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6)รูปถ่าย
สี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วซ่ีาให้
ท่านโดยจ่ายค่าบริการต่างหาก(สาํหรับหนงัสือเดินทางต่าง
ดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ย
ตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
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2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีท่ีเจ็บป่วยหรือมีเหตุจากร่างกายท่ีไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาท่ีจองได ้การยกเลิกการเดินทา
จะตอ้งแสดงใบรับรองแพทยจ์ากโรงพยาบาลให้กบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายขายทั้งน้ีบริษทัฯขอสงวนสิทธ์ิพิจารณาในการคืนเงินให้กบัลูกคา้
เป็นกรณีไป  
3. ในกรณีท่ีเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมืองปฏิเสธการเขา้-ออกนอกประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั บริษทัขอสงวน
สิทธ์ิไม่คืนค่าทวัร์ไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน 
4. ในกรณีกรุ๊ปท่ีเดินทางช่วงวนัหยุด หรือ เทศกาล บริษทัฯไดมี้การการันตีมดัจาํ หรือ ซ้ือขายแบบมีเง่ือนไขกบัสายการบิน 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลาํ), EXTRA FLIGHT (เท่ียวบินพิเศษท่ีเพ่ิมเขา้มาช่วงวนัหยดุ หรือ 
เทศกาลดงักล่าว) บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่ามดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
1. บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีท่ีจาํนวนผูเ้ดินทาง ตํ่ากวา่  15 ท่าน(ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัฯ จะแจง้

ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 7 วนั ก่อนการเดินทาง  
2. เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของ 

ผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
3. หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่นอ้ยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว

เท่านั้น 
4. ทางบริษทัฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทั้งส้ิน อนัเน่ืองมาจากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การ

ประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภยัธรรมชาติ (โดยบริษทัฯจะดาํเนินการประสานงานเพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลกูคา้)  

5. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีท่ีท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ เช่น ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจากความ
ประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

7. เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯจะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไขขอ้ตกลงต่างๆแลว้ 
ตามท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

8. บริษัทขอสงวนสิทธ์ิเฉพาะลูกค้าทีมี่วตัถุประสงค์เพือ่การท่องเทีย่วเท่าน้ัน    
 

 

 

 

 


