กำหนดกำรเดินทำง 29 พฤษภำคม – 15 กรกฎำคม 2561
วันแรกของการเดิ นทาง
19.30-21.30 น

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้ อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริ เวณชัน้ 4 ชันผู
้ ้ โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ สายการบิน

EASTAR JET หน้ าเคาน์เตอร์ เช็คอิน ……. ใกล้ ประตูทางเข้ าหมายเลข …… โดยมีเจ้ าหน้ าที่จากบริ ษัทฯคอยให้ การต้ อนรับและ
อานวยความสะดวก ในเรื่ องของเอกสาร
ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึน้ เครือ่ งใส่กระเป๋ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิน้ (รวมกันไม่
เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ในถุงทีโ่ ปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึน้ ไปเพียงใบเดียวเท่ำนัน้ กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่
ทำจำกสัตว์ไม่ว่ำเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญำต ให้นำเข้ำประเทศเพือ่ ป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสียค่ำปรับ

22.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE922
*สงวนสิทธิ์กำรเปลี่ยนแปลงสำยกำรบิน เที่ยวบินโดยไม่ แจ้ งให้ ทรำบล่ วงหน้ ำ
*สำยกำรบิน LOW COST ไม่ เสริฟอำหำรบนเครื่อง นำ้ หนักกระเป๋ำ 15 กิโลกรัม /ท่ ำน/1ชิน้

วันที่สองของการเดิ นทาง

สนามบินนานาชาติ กิมแฮ –หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สะพานเดิ นทะเล - นัง่ กระเช้าลอยฟ้ า ปูซานทาวเวอร์ - โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท

06.30-09.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติ กิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี ใต้ (กรุ ณาปรั บเวลาของท่านให้ เร็ วขึน้ 2

ชัว่ โมง เพื่อให้ ตรงกับเวลาท้ องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้ ) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากร
เช้ ำ

ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมื องปูซาน
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จากนันพาท่
้
านสู่ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (Gamchoen Culture Village) หรื อเรี ยกว่า Korea’s Santorini (ซานโตริ
นี่เกาหลี)โดยชื่อเรี ยกนี ้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตงอยู
ั ้ ่บนเนินเขา เ รี ยงตัวสลับกันไปมา
สีสนั สดใส ในอดีตหมู่บ้านนี ้เคยเป็ นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี ้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวมี
การพัฒนาปรั บปรุ งทัศนียภาพ ให้ น่าอยู่มากยิ่งขึน้ โดยปรั บเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้ มีสีสนั โดดเด่นด้ วยการทาสี วาดภาพ ต าม
กาแพงและตัวบ้ าน ให้ ดูสดใส น่ารั ก บ้ านเรื อ นหลายหลังเปลี่ ยนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้ านขายสินค้ า ทังสิ
้ นค้ า
พื น้ เมื อ ง สินค้ าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้ านกาแฟ และได้ โ ด่งดังจากซีรี่ ย์เรื่ อ ง Running Man ที่ม าถ่ายทาที่นี่ จึงทาให้ หมู่บ้า น
วัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี ้เป็ นที่ร้ ู จกั มีนกั ท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ ้น
จากนันพาท่
้
านชม สะพำนเดินทะเล หรื อ Sky Walkway อยู่ในบริ เวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด
(Songdo)นัน้ แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนีม้ ีป่าสนอยู่บริ เวณปลาย
สุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็ นสถานที่ท่อ งเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถื อว่า
เป็ นแลนด์มาร์ คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล
เปรี ยบเสมื อ นเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104
เมตร ในส่วนพืน้ ของสะพานสามารถมองเห็นน ้าทะเลผ่านกระจกนิรภัย
สกายวอร์ คจะมี ลานหินใหญ่ ๆ ให้ ถ่ายรู ปบรรยากาศและสองข้ างทาง
มองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม นอกจากนี ้ยังเป็ นที่ถ่ายทารายการ เช่น We Got Married ทาให้ เป็ นที่นิยมอย่างมากสาหรับคนเกาหลี
จากนันพาท่
้
านนัง่ กระเช้ ำลอยฟ้ำ Busan Air Cruise ซึง่ จะพาทุกท่านได้ สมั ผัสกับทิวทัศน์ชายฝั่ งทะเลใต้ ที่สวยงาม
ของประเทศเกาหลีใต้ แบบ 360 องศากับกระเช้ าลอยฟ้า Busan Air Cruise
นับ ว่า เป็ นแลนด์ ม าร์ ค ใหม่ ล่ า สุด ในเมื อ งปูซ าน เปิ ดบริ ก ารเมื่ อ วัน ที่ 21
มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ที่บริ เวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air
Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ใช้ ระยะเวลาข้ ามฝั่ งตะวันออก
มายังฝั่ งตะวันตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ได้ ภายใน 8 นาที
เท่านัน้ และมีความสูงจากพืน้ ถึง 86 เมตร ทาให้ มองเห็นวิวของหาดซองโดไปถึงเกาะยองโดได้ อย่างสวยงาม (หมำยเหตุ นั่ ง
กระเช้ ำลอยฟ้ำ หรือ Cable Car ขึน้ อยู่กับสภำพอำกำศในแต่ ละวัน)
กลางวัน อาหารกลางวัน พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี ้ คือหมูหมักชิ ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี ฟั กทองอ่อน ถัว่ งอก
แครอท เห็ดและวุ้นเส้ นมาต้ มรวมกัน โดยสามารถทานได้ ทงแบบแห้
ั้
งและนา้ เครื่ องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้ นเส้ นปรุ งรส
สาหร่ าย กิมจิ เสริ ฟพร้ อมกับข้ าวสวยร้ อนๆ ท่านจะอิ่มอร่ อยกับเมนูอาหารนี ้อย่างแน่นอน

จากนัน้ พาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซำนทำวเวอร์ (Busan Tower) ตังอยู
้ ่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็ น
อุทยานแห่งชาติ ตังอยู
้ ่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็ นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี ้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น Landmark
สาคัญของเมือง สาหรับชันแรกของหอคอย
้
เป็ นบริ เวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดังเดิ
้ มของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ,
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เครื่ องปั น้ ดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็ นคู่รัก ทังชาวเกาหลี
้
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รัก
ส่วนมากจะเตรี ยมกุญแจมาคล้ องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้ มาคล้ องกุญแจที่นี่จะรักกัน
ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ, ราคาไม่รวมค่าขึ ้นลิฟต์) ส่วนด้ านบนสุดของหอคอยเป็ นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
ปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา
จากนันพาทุ
้
กท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็ นโบสถ์หรื อคริ สตจักร ที่
สวยที่สุดในเมืองปูซานแห่งหนึ่ง โบสถ์แห่งนีอ้ ยู่ติดริ มทะเล เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่
ชาวเมืองปูซานนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โบสถ์แห่งนี ้ได้ รับการประดับ
ประดาตกแต่งทังภายในและภายนอกด้
้
วยศิลปะผสมผสานอย่า งสวยงาม มีคุณค่า
ทังทางด้
้
านศิลปะ ด้ านความสวยงาม และด้ านจิตใจ วิวทิวทัศน์ โดยรอบตัวโบสถ์
งดงามตามธรรมชาติมีโขดหินลักษณะแปลกตาและล้ อมรอบด้ วยทะเลเป็ นสถานที่ที่ไม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน
จากนันพาท่
้
านช็อปปิ ง้ "ล็อตเต้ เอำท์ เลท"(Lotte Outlet) นับว่าเป็ น outlet mall ที่มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง
ซึง่ เป็ นศูนย์รวมของสินค้ าหลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้ วนามาขาย
ในราคาพิเศษ สินค้ าแบรนเนมด์ลดราคากันมากกว่าห้ าสิบเปอร์ เซ็นต์ ให้ ท่านได้ เลือก
ชม เลือกซื ้ออย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่ายได้ อย่างสบายใจ
ตังแต่
้ แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึง
แบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็ นต้ น
เย็น

อาหารเย็นพร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู แฮมุลทัง หรื อ ซุปอาหารทะเลที่มีรสชาติจดั จ้ าน ซึง่ เป็ นอาหารดังเดิ
้ มยอดนิยมของเกาหลี และในหมู่
นักท่องเที่ยวด้ วย นาอาหารจาพวกอาหารทะเลลงในหม้ อที่มีนา้ ซุปรสจัด เช่น ปู ปลาหมึก หอย กุ้ง พร้ อมเครื่ องต่าง ๆ เช่น ต้ น
กระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เต้ าหู้ เป็ นต้ น รับประทานกับ กิมจิ เครื่ องเคียงต่าง และข้ าวสวยร้ อนๆ อร่ อยอย่างลงตัว

ที่พกั

The Mark Haeundae OR SMLระดับ 3 ดาว หรื อ เทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง

เช้ า

ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ - เอเปค เฮ้าส์ จุดชมวิ วออยุคโด - ดาวทาวน์

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนัน้ พาท่า นเดิน ทางต่อ ที่ ร้ ำนน ำ้ มั น สนเข็ ม แดง มหัศจรรย์ แ ห่ง ธรรมชาติ ผ่ า นผลงานการวิจัย มากมายจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลี ใต้ มี สรรพคุณ ช่วยลดไขมันและนา้ ตาลในกระแสเลื อ ด
ป้องกันการเกิดเส้ นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้ างสารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและ
ทาให้ อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิ่งที่ได้ รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
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จากนันพาท่
้
านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็ นวัดที่สร้ างบนโขดหินริ มชายหาดที่
แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มกั จะสร้ างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376
ในช่วงรั ชสมัยของกษัตริ ย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนัน้ ในปี 1970 ได้ มีการบูรณะด้ วยความพิถีพิถันเพื่อให้ คงไว้ ซึ่ง
เอกลักษณ์และความงดงามแบบดังเดิ
้ ม จากประตูซ้ ุมมังกรสีทองอร่ าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบันไดหิน 108 ขัน้
เป็ นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริ เวณวัดประดิษฐาน
พระพุทธรู ปศักดิส์ ิทธิ์องค์สีดา ตังตระหง่
้
านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็ นสะพานที่ทอดยาวเข้ าสู่บริ เวณตัววัด ประกอบไปด้ วยวิหาร
และศาลาเรี ยงรายลดหลัน่ กันไปตามโขดหิน โดยบริ เวณด้ านหน้ าของวิหารหลัก มีเจดีย์สงู 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของ
ความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้ า และความสุข นอกจากนี ้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้ าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทอง
อร่ าม, ศาลาราย วัดแห่งนี ้เป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ิทธิ์คบู่ ้ านคูเ่ มืองของคนปูซาน เป็ นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี
จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่ องสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ที่
หมอ ศัลยกรรมเกาหลีร่ว มออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณ ฑ์บารุ งผิวหน้ า เครื่ องสาอางค์
หลากหลายแบรนด์ และอื่ นๆอี กมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc
นอกจากนี ย้ ังมี ครี มที่โด่งดัง อาทิเช่น ครี มเมื อกหอยทาก , เซรั่ มพิษงู , ครี มโบท็อ ก ,
Aloevera Gel . ครี มน ้าแตก , BB Cream , etc
กลางวัน อาหารกลางวันพร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู ทัคคาลบี ้ อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นาไก่ บาร์ บีคิว ผักต่างๆ ผัดร่ วมกับซอส
บาร์ บีควิ เกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานโดยห่อกับผักกาดแก้ วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนาข้ าวสวยและสาหร่ ายแห้ งมาผัด
รวมกับทัคคาลบี ้ หอม อร่ อย เสิร์ฟพร้ อมเครื่ องเคียง
พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็ นสถานที่จัดการ
ประชุม APEC เมื่อปี 2005 คาว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนคาว่า
(Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง "บ้ านที่สุด
ยอดผู้น าของโลกมารวมตัว กัน เพื่ อ ประชุม เอเปค" ที่ นี่ ตัง้ อยู่บ นเกาะทงแบค
(Dongbaekseom) มีภูมิทศั น์ที่สวยงามตามธรรมชาติ รายล้ อมด้ วยดอกไม้ และ
ต้ นสน เป็ นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปั ตยกรรมแบบดังเดิ
้ มของเกาหลี ที่คงความงดงามของ
ธรรมชาติ และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็ นห้ องประชุมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
ระเบียงของอาคารเป็ นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรี ยบเสมือน
“สะพานโกลเด้ นท์เกท” นับเป็ นสะพานที่สร้ างข้ ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km ถ่ายรู ปเก็บความ
ประทับใจได้ ณ จุดนี ้ (หมายเหตุ :สถานที่ทอ่ งเที่ยวบางแห่งขึ ้นอยู่กบั วันหยุดประจา)

จากนันน
้ าท่านชมวิว Oryukdo Island หรื อ หมู่เกำะออยุคโด เรี ยงตัวกันออกจากฝั่ งไปทางตอนใต้ ของเมืองปูซาน สามารถ
มองเห็นได้ ชดั เจนจากแผ่นดิน บางครัง้ จะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครัง้ จะเห็น 6 เกาะ ขึ ้นอยู่กบั น ้าขึ ้นน ้าลง ทาให้ ได้ ชื่อว่า ออยุคโด ที่
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แปลว่า 5 6 เกาะ เป็ นเกาะที่เป็ นหินทังหมดเป็
้
นหนึ่งในอนุสรณ์ ของชาติ มี เพียงเกาะเดียวที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อ าศัย และมี
ประภาคารตังอยู
้ ่ ประกอบไปด้ วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ที่มีประภาคารอยู่
นอกจากนี ้มีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้ างจากหน้ าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื ้นที่ทาด้ วยกระจกหนา 50 mm
เคลือบด้ วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็ นเส้ นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ ของเกาหลี
สามารถชมพระอาทิตย์ขึ ้นได้ ที่นี่เป็ นอีกหนึง่ จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ ้นอยู่กบั สภาพอากาศ)
จากนัน้ พาท่า นเดิน ทางสู่ ดำวทำวน์ ปู ซ ำน แหล่ ง ช้ อ ปปิ ้ง สิ น ค้ า ท้ อ งถิ่ น ชื่ อ ดัง อาทิเ สื อ้ ผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ อ งส าอาง
เครื่ องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ ง้ ที่เร้ าใจที่สดุ ของคุณ

เย็น

รับประทานอาหารเย็น บริ การท่านด้ วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ ง้ ย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื ้อหมูมา
หมักกับเครื่ องปรุ งจนเนื ้อนุ่ม แล้ วจึงนาไปย่างบนแผ่ นโลหะที่ถูกเผาจนร้ อน ตอนย่างเนื ้อนันจะย่
้ างเป็ นชิ ้นโตพอสมควร พอใกล้ สุก
แล้ วก็ต้องใช้ กรรไกรตัดเป็ นชิ ้นพอดีคา ทานกับเครื่ องเคียงจาพวกผัก กระเทียม

ที่พกั

The Mark Haeundae OR SML ระดับ 3 ดาว หรื อ เทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดิ นทาง

เช้ า

ชายหาดแฮอุนแด - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดิ วตี้ฟรี –
สนามบินนานานชาติ สวุ รรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้ า ณ โรงแรม
จากนันพาท่
้
านชม ชำยหำดแฮอุนแด (Haeundae Beach) เปรี ยบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็ นชายหาดที่ สวยงามและ
มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ คาว่า “แฮอุนแด Haeundae” ถูกตังชื
้ ่อโดย
นักปราชญ์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศ์ชิลลา ชายหาดมีความ
ยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื ้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็ นสถานที่สาหรับ
จัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทังปี
้ หาดนี ้เป็ นหาดกว้ างๆ
เม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทิวทัศน์งดงาม เหมาะสาหรับเก็บรู ปความประทับใจ
นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อน
จากนันน
้ าท่านชม ร้ ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นสมุนไพร
เมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มีรสเปรี ย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ า
ชา กาแฟ นา้ อัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อไขมันที่สะสมอยู่ ภายใน
ผนังของตับหรื อไต ช่วยให้ ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น ซึง่ ยังส่งผลดีตอ่ สุขภาพร่ างกายของท่านเอง
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จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่ ร้ ำนละลำยเงินวอนหรื อ Supermarket ที่นี่มีขนม พื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิ ด อาทิเช่น ขนมข้ าวพอง
ช็อ คโกแลตส้ ม กิ ม จิ ส้ ม อบแห้ ง มาม่ า วุ้ นเส้ น รวมไปถึงของใช้ ใ นครั ว เรื อ น เช่น ตะเกี ย บ ถ้ ว ยใส่ข้ า ว กะทะ ลูก บอลซัก ผ้ า
เครื่ องสาอางชันน
้ า Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ ท่านได้ เลือกซื ้อมากมาย พร้ อมทังมี
้ บริ การบรรจุกล่องตาม
เงื่อนไขของร้ าน
กลางวัน พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ ง เบคอนหมูรวมกันไว้ ในหม้ อ และ
จะเติมด้ วยนา้ ซุปร้ อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้ าน แล้ วต้ มจนเดือด จะทานพร้ อมกับข้ าวสวย เมนูชาบูชาบู ถือได้ ว่าเป็ นรายการ
อาหารที่ขาดไม่ได้ ในโปรแกรมทัวร์ เกาหลี เพราะรสชาติของน ้าซุป ผักต่างๆในหม้ อ ทาให้ เป็ นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใด
ทานรสจัดหน่อยก็สามารถเตรี ยมน ้าจิ ้มไปด้ วยเพื่อเพิ่มรสชาติได้
จากนันน
้ าท่านสู่ ศูนย์ โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี ้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเ จ้ าหน้ าที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับต้ นโสมและการปลูกโสม พร้ อมอธิบาย
คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ ท่านได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สุดและราคาถูก
กลับไปบารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
จากนันน
้ าท่านช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี ดิวตีฟ้ รี ( Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้ าปลอดภาษี ชนน
ั ้ าให้
ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า 500 ชนิด น ้าหอม เสื ้อผ้ า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ
หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ
ได้ เวลาอันสมควรนาท่านสู่สนามบินกิมแฮเพื่อเตรี ยมตัวเดินทางกลับกรุ งเทพฯ
17.30 – 20.00 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE921 พร้ อมความประทับใจ
21.30 – 00.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ ทา่ นถึงบ้ านอย่างปลอดภัย
****************************************************************************************************************************************
**กรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษัทฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆทังสิ
้ ้น ซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท*** ในกรณีเกิด
เหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้ าของสายการบิน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิ่งของสูญหายตามสถานที่
ต่างๆ ที่เกิดขึ ้นอยู่เหนือการควบคุมของบริ ษัท และเจ้ าหน้ าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้ เสียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดิน ทางไม่
สามารถเรี ยกร้ องค่าเสียหาย ว่าด้ วยกรณีใดๆทังสิ
้ ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้ จ่ายที่ลูกค้ าและบริ ษัทจ่ายไปแล้ ว
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อัตรำค่ ำบริกำร
พีเรียตเดินทำง

ผู้ใหญ่

เด็กไม่ เสริม
เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

มิถนุ ายน : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27,

13,900.-/คน

25-28,26-29
กรกฎาคม : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18
มิถนุ ายน :2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,27-30,30-3ก.ค.
กรกฎาคม : 4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17
มิถนุ ายน :1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,28-1ก.ค.,29-2ก.ค.
กรกฎาคม : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16

14,400.-/คน

4,900.-

14,900.-/คน

เงื่อนไขกำรให้ บริกำรกรณีสำรองที่น่ ัง
1. ราคาโปรโมชัน่ ชาระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้ รับ invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้ รับ invoice
2. ส่วนที่เหลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริ ษัท

ทางบัญชี
1. นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ/หรือ นายณัฏฐวีร ์ อมาตยกุล
ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา สุรวงษ์ บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 064-2-34250-9
2. ชื่อบัญชี นายพิสิฐเวท ตัง้ ตระการ และ นางสาวกาญจนา วรนิติเยาวภา
ธ. กสิกรไทย สาขา สานักงานสีลม บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บญ
ั ชี 789-2-33742-4
รำคำนีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้ อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้ องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ / ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ ้น
ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ์หวั หน้ าทัวร์ ไม่บนิ ขึ ้นไปพร้ อมกรุ๊ ปทัวร์ )
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
(กรณีมีการเคลมประกันเอกสารขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน)
้
รำคำนีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 700 บาท หรื อ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริ ป
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ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ต ต่างด้ าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่
4) สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6) รู ปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รู ป ผู้เดินทางเตรี ยมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซา่
ด้ วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า -ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารที่ลกู ค้ ารับประทานทานนอกเหนือหรื อเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกาหนด หากลูกค้ าไม่สามารถรับประทาน
อาหารที่ทางทัวร์ จดั ให้ กรุ ณาเตรี ยมอาหารสาเร็ จรู ปส่วนตัวสารองมาด้ วย
กรณียกเลิกกำรเดินทำง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
(ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรื อเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ***
กรุ๊ ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมำยเหตุ
จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ ้นไป โดยบริ ษัทจะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี ้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชาระเพิ่มท่าน
ละ 3,000 บาท)
เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้ อยกว่า 6 เดือนทาให้ ไม่สามารถเดินทางได้ ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น)
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาติ หรื อกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ ว
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั เิ หตุที่เกิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริ ษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย ฯลฯ ต้ องทาในวันทาการของบริ ษัทดังนี ้ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นันๆ
้ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของ
บริ ษัท
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัททังสิ
้ ้น เว้ นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอานาจขอบริ ษัท
กากับเท่านัน้
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หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ ภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุ ณาสอบถามที่เจ้ าหน้ าที่ทกุ ครัง้ ก่อนทาการออกตัว๋
เพื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้ า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจาก
สายการบิน โดยไม่ได้ แจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของทางบริ ษัท ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใช้ จ่ายให้ ใน
ทุกกรณี
ถ้ าลูกค้ าไม่เข้ าร้ านค้ าช้ อปปิ ง้ ตามที่โปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรั บเงินค่าเข้ าร้ านช็อปร้ านละ 3,000 บาท
ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึ ้นอยู่กบั ห้ องว่าง ณ วันเข้ าพัก และโรงแรมที่เข้ าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ ได้
ถ้ าลูกค้ ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์ หรื อการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้ องพักสาหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ ห้องพักได้
ขอสงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่านัน้
เมื่อท่ ำนตกลงชำระเงินไม่ ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่ วนกับทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ ำท่ ำนได้ ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้ อตกลงต่ ำงๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทัง้ หมด
***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครังจากกองตรวจคนเข้
้
าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมา
เป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม BUSAN PLUS
+ ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่ านัน้ เป็ นจานวนเงิน (5,000 บาท หรือ 150,000 วอน) หาก
ลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้ คืนเต็ม
จานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินประกันกรณี ลกุ ค้าไม่ผ่านกองตรวจคน
เข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้า
จะต้องเป็ นผู้ชาระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั ่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ
ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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