สุดพิเศษ...
 A330-300 TOTAL 276 SEAT อาหาร HOT MEAL
 น้้าหนักโหลด 2 ชิ้น รวม 23 กิโลกรัม ถือขึ้นเครื่อง 12 กิโลกรัม
 พักปูซาน 3 คืน
 ชมแลนด์มาร์คที่สา้ คัญของปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน
หมู่เกาะออยุคโด หาดแฮอึนแด วัดแฮดงยงกุงซา สวนยงดูซาน
 ช้อปปิ้งตลาดนัมโพดง ตลาดปลาจากัลชี BIFF STREET

 อิ่มอร่อยจุใจ! อาหารครบ 10 มื้อ

เส้นทาง
โปรแกรมการเดินทาง
1
2
3
4
5

เช้า

เที่ยง

ค่้า

โรงแรมที่พัก

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
สนามบินกิมแฮ – หมู่เกาะออยุคโด – SKY WALK – หมู่บ้าน
วัฒนธรรมคัมชอน
สะพานควางอัน แดเคียว – ร้านเครื่องสําอาง – ชายหาดแฮอุนแด –
APEC HOUSE – วัดแฮดงยงกุงซา – น้ํามันสนเข็มแดง
สมุนไพรโสมเกาหลี – สวนยองดูซาน –ปูซานทาวเวอร์ – ตลาดนัมโพ
ดง – BIFF STREET – พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก – ตลาดปลาจา
กัลชี
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – อุทยานแทจงแด – DUTY FREE –
SUPER MARKET – สนามบินกิมแฮ – สนามบินสุวรรณภูมิ

CENTRAL PARK HOTEL
BUSAN หรือเทียบเท่า
CENTRAL PARK HOTEL
BUSAN หรือเทียบเท่า
CENTRAL PARK HOTEL
BUSAN หรือเทียบเท่า

โปรแกรมการเดินทาง
วันแรก
(1)
22.00 น.

กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตูทางเข้าที่ 5 เคาน์เตอร์ M สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)
พร้อมพบเจ้าหน้าที่ คอยอํานวยความสะดวกด้านสัมภาระและเอกสารการเดินทาง

วันที่สอง
(2)

กรุงเทพฯ – สนามบินกิมแฮ – หมู่เกาะออยุคโด – SKY WALK – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน

01.40 น.

นําท่านออกเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE662

08.35 น.

เดินทางถึงสนามบินกิมแฮ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ชม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลา
ท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ขอต้อนรับทุกท่านสู่ สาธารณะ
รัฐเกาหลีใต้
พาท่านชมวิว หมู่เกาะออยุคโด (Oryukdo Island) เรียงตัวกันออกจากฝั่งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็น
ได้ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่กับน้ําขึ้นน้ําลง ทําให้ได้ชื่อว่า ออยุคโด ที่
แปลว่า 5, 6 เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหินทั้งหมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อาศัย และมี
ประภาคารตั้งอยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ที่มีประภาคารอยู่
นอกจากนี้มีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื้นที่ทําด้วยกระจกหนา
50 mm เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยแข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเล
ใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่นี่เป็นอีก หนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซานสะพานเดินทะเล

จากนั้นพาท่านชม Sky walk อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo) แปลว่าเกาะสน เพราะ
ชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของ
หาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล เปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104
เมตร ในส่ ว นพื้ น ของสะพานสามารถมองเห็ น น้ํ า ทะเลผ่ านกระจกนิ ร ภั ย สกายวอร์ ค จะมี ลานหิ นใหญ่ ๆ ให้ ถ่ า ยรู ป
บรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์ สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทํารายการ เช่น We Got Married ทําให้
เป็นที่นิยมอย่างมากสําหรับคนเกาหลี

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูพูลโกกิ (BULGOGI)
พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี)
โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน เนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมา
สีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยน หมู่บ้านคัมชอนให้มสี ีสันโดดเด่นด้วยการทาสี
วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขาย
สินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึง
ทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน แห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น

ค่้า

รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร เมนูแฮมูลทัง (HAEMULTANG)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก CENTRAL PARK HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า

วันที่สาม
(3)
เช้า

สะพานควางอัน แดเคียว – ร้านเครื่องส้าอางค์ – ชายหาดแฮอุนแด – APEC HOUSE – วัดแฮดงยง
กุงซา – น้้ามันสนเข็มแดง
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านชม สะพานกวางอันแดเคียว (Busan Gwangandaegyo Bridge)
เป็นสะพานข้ามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตรจากเขต Namcheon-dong ไปที่ย่าน Centum
City เป็นสะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี เมื่ออยู่บนสะพานจะเห็นวิวมุมกว้างที่
สวยงาม ได้ ทั้ ง วิ ว เมื อ งปู ซ าน และท้ อ งทะเลของปู ซ าน ที่ มี ทั้ ง เกาะและชายหาด
มากมาย สะพานกวางอันแดเคียวเองก็เป็นหนึ่งในจุดยอดนิยมที่คนชมมาถ่ายรูปกัน
โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่มีการเปิดไฟที่สะพานอย่างสวยงาม
จากนั้นช้อปปิ้งต่อที่ ร้านเครื่องส้าอางค์ ขนาดใหญ่ที่มีเครื่องสําอางให้ลูกค้าได้เลือกสรรอย่างจุใจทุกชนิด และทุกแบรนด์
ไมว่าจะเป็นแบรนด์ยอดนิยมของเกาหลี อย่างเช่น Etude, The Face Shop, Skinfood, Missha เป็นต้น และแบรนด์ดังจาก
ประเทศต่างๆ ทั่วทุกมุมโลกในราคาที่ไม่แพง

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูชาบู ชาบู (SHABU SHABU)
แล้วพาท่านเยี่ยมชม นูรี มารู ตั้งอยู่ที่ทะเลแฮอุนแด เป็นอาคาร APEC HOUSE ที่ใช้ในการประชุม สุดยอดผู้นําเอเปก ครั้งที่
13 ในปี 2005 เป็นอาคารที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ อาคารทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุน หากมองจากอาคาร ออกมาแล้ว จะ
สามารถเห็นวิวของสะพานควางอันได้

จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหิน ริม

ชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้น โดยพระอาจารย์
Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความ
พิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกร สีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก
ไปสู่ทางเดินบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดํา ตั้ง
ตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาว เข้าสู่บริเวณตัววัด ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั่น
กันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้า ของวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความ
โกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลาราย
วัดแห่งนี้เป็น สถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี

นําท่านเลือกซื้อ น้้ามันสนเข็มแดง ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึ่งจะใช้ต้นสนเข็มแดงจากประเทศเกาหลี
เหนือนํามาผลิต โดยใช้เวลาค้นคว้าและวิจัยมาอย่างยาวนาน จนออกมาเป็นน้ํามันสนเข็มแดง การเจริญเติบโตของต้นสน
เข็มแดงจะเติบโตในพื้นทีส่ ูงบนภูเขา ในการผลิตน้ํามันสนหนึ่งแคปซูล จะต้องใช้ใบสนเข็มแดงประมาน 2.7 กิโลกรัม มาผ่าน
ขั้นตอนการสกัดให้เป็นน้ํามันและออกมาเป็นผลิตภัณฑ์น้ํามันสนเข็มแดง
ค่้า

รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร เมนูซัมเกทัง (SAMGYETANG)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก CENTRAL PARK HOTEL BUSAN หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่
(4)
เช้า

ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี – สวนยองดูซาน – หอคอยปูซาน – ตลาดนัมโพดง – BIFF STREET –
พิพิธภัณฑ์สาหร่าย+ชุดฮันบก – ตลาดปลาจากัลชี
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นพาท่านรู้จักและเข้าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรือราชาแห่งมวลสมุนไพร โสมถูกนํามาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลา
นานากว่า 2,000 ปี ในตํารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและ
ปอด ช่วยทําให้จิตใจสงบและเพิ่มพละกําลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบํารุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด
เสริม ประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง
นําท่านชม สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) สวนสาธารณะขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมืองปูซาน ชื่อยงดูซาน
(Yongdusan) มาจากการที่ผู้คนคิดว่าภูเขานี้มีลักษณะคล้ายกับหัวของมังกร และเชื่อว่ามีเทพสิงสถิตอยู่ที่ช่วยปราบศัตรู
ที่มารุกรานทางทะเลสวนแห่งนี้มีความสําคัญทางประวัติศาสตร์ของเกาหลีมากมายตั้งช่วยที่อยู่ภายใต้อาณานิคมของญี่ปุ่น
สงครามเกาหลี การปฏิวัติห ลายต่ อหลายครั้ง ทําให้มีอนุ สาวรี ย์ตั้งอยู่มากมายภายในสวนแห่งนี้ ยังมี หอคอยปูซาน
(Busan Tower) ซึ่งเป็นหนึ่งในแลนมาร์คของเมืองปูซาน ที่สูง 120 เมตร และเปิดให้ขึ้นไปชมวิวของเมืองได้โดยรอบที่จะ

สวยงามมาก โดยเฉพาะช่วงค่ํา ที่จะเห็นแสงสีของเมืองปูซานอย่างชัดเจน

เที่ยง
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูคาลบี้ (PORK KALBI)
นําท่ านเดิน ทางสู่ ตลาดนั มโพดง เป็น ถนนช้อ ปปิ้ง ที่โ ด่ง ดังและคึกมากอีกแห่ง ในปู ซาน ข้างๆกั บถนนแฟชั่น ควั งบก
(Gwangbok-dong Fashion Street) นักท่องเที่ยวนิยมจะมาเดินช้อปปิ้งและเดินเที่ยวเล่น
ชม BIFF STREET หรือ จตุรัสแห่งภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน เป็นย่านดังที่ใช้ในการจัดงานแสดงภาพยนตร์
นานาชาติเมืองปูซาน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับกับงานนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1996 เป็นต้นมาจนกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่ง
ใหม่ ที่รู้จักกันในชื่อ BIFF Square หรือที่ย่อมาจาก Busan International Film Festival โดยจะแบ่งออกเป็นสองส่วนใหญ่ๆ
คือ Star Street” กับ “Festival Street รวมกันเป็นถนนยาว 428 เมตร

จากนั้นพาชม ตลาดปลาจากัลชี (Jagalchi Market) ตั้งอยู่บนถนนริมทะเลใน Jung-gu ของปูซาน เป็นตลาดปลาและ
อาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี โดยคนขายส่วนใหญ่เป็นผู้หญิง แม่ค้าที่นี่จะถูกเรียกว่า Jagalchi Ajumma ซึ่ง “ajumma”
หมายถึงหญิงวัยกลางคน หรือหญิงที่แต่งงานแล้วในเกาหลีที่ตลาดจากัลซี มีอาหารทะเลหลากหลายชนิด ทั้งปลาทั้งสด ปลา
แห้ง เนื้อปลาวาฬ กุ้ง หอย ปู หรือหมึก ซึ่งในตลาดจะมีร้านอาหารทะเล ให้ได้ลิ้มลองทั้งแบบสดๆ และแบบปรุงสดใหม่

จากนั้นพาท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย การบอกเล่าเรื่องราวขั้นตอนความเป็นมาของสาหร่ายตั้งแต่เป็นหัวเชื้อจนถึง

ขั้นตอนการแพ็คใส่ถุงเลย ที่ประเทศเกาหลีใต้สาหร่ายเป็นที่นิยมมาก อาหารเกาหลีมีหลากหลายเมนูที่มีส่วนผสมของ
สาหร่ายอย่างเช่น บีบิมบับ (ข้าวยํา), คิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย), หรือในซุปและแนงมยอนส่วนมากจะมีส่วนผสมของสาหร่าย
พาทุกท่านใส่ชุดพื้นเมืองเกาหลี ชุดฮันบก เราเตรียมชุดฮันบกให้ยืมสวมใส่ตามสไตล์ที่ท่านชื่นชอบมากกว่า 100 ชุด และ
เตรียมยืมเครื่องประดับต่าง เพื่อให้ท่านได้เก็บภาพความประทับใจกัน

ค่้า

รับประทานอาหารค่า้ ณ ภัตตาคาร เมนูทัคคาลบี้ (TAKKALBI)
น้าท่านเข้าสู่ที่พัก CENTRAL PARK HOTEL BUSAN หรือ เทียบเท่า

วันที่ห้า
(5)
เช้า

ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู – อุทยานแทจงแด – DUTY FREE – SUPER MARKET – สนามบินกิมแฮ
– สนามบินสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
จากนั้นนําท่านเดินทางไปดูแลสุขภาพกันที่ ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู ซึ่งเป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบัน
ต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบํารุงตับและดูและตับของเรา ซึ่งจะเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน ท่าน
จะได้ชมการสาธิต การทดลองว่าสมุนไพรชนิดนี้มีคุณค่าเพียงใดต่อโลกใบนี้ ต้นไม้ ชนิดนี้เจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่
ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตรชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้
สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
จากนั้นพาท่านเดินชม อุทยานแทจงแด (Taejongdae) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง สวนแท
จงแดตั้งชื่อตามกษัตรย์ของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่
ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างต้นสน ดอกไม้นานาชนิด และหน้า ผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงที่ 250 เมตร โดยจะมี
ทางเดินรอบเกาะจึงเป็นที่ออกกําลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแด ประกอบไป
ด้วย Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด (Yeongdo Lighthouse) เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของ
สวนแห่งนี้,ลานชมวิวแทจองแด(Taejongdae Observatory)เป็นอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม,หน้า
ผาหินและชายหาดที่เป็นหินกรวด ที่เป็นสัญญลักษณ์หนึ่งของสวนแห่งนี้ ภายในสวนแทจงแดงจะมีการบริการโดยรถนํา
เที่ยวของอุทยาน “Danubi Train” แวะจอดตามสถานีให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับบรรยากาศ ความสวยงามของทะเล และหน้า
ผาสูงชัน เรียกว่ามาที่นี่ที่เดียวก็อิ่มเอมความประทับใจไปทั้งวันเลยทีเดียว

เที่ยง
บ่าย

20.35 น.
00.20 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนูทงคัตสึ (TONKUTSU)
จากนั้นนําท่านเพลิดเพลินกับการช้อปปิ้ง Duty Free ณ ห้างปลอดภาษีล๊อตเต้หรือชินเซเก ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าแบรนด์
เนมนําเข้าจากต่างประเทศมากมายหลากหลายชนิด รวมทั้งสินค้าแบรนด์เกาหลียอดนิยมที่ชาวเกาหลี ชาวจีน และชาวญี่ปนุ่
นิยมมาเลือกซื้อหากันมากมายจากนั้น พาท่านช้อปปิ้งต่อ ที่ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมือง
เกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น
ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสําอางชั้นนํา Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือก
ซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

น้าท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE661
เดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

รายละเอียดเที่ยวบิน
สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)
ขาไป
ขากลับ

KE662
KE661

BKK - PUS
PUS - BKK

01.40 – 08.35
20.35 – 00.20+1

อัตราค่าบริการ
ก้าหนดการเดินทาง
5 – 9 กรกฎาคม
12 – 16, 19 – 23, 26 – 30 กรกฎาคม
2 – 6, 9 – 13, 16 – 20, 23 – 27 สิงหาคม
30 สิงหาคม – 3 กันยายน
6 – 10 กันยายน
13 – 17 กันยายน

ผู้ใหญ่ พักห้องละ 2 ท่าน
ท่านละ
20,900
22,900

พักเดี่ยวเพิม่
ท่านละ
5,900
5,900

22,900

5,900

22,900
20,900

5,900
5,900

ราคาทัวร์ข้างต้นไม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง
ท่านละ 50,000 วอน (ประมาณ 1,500 บาท)
ขออนุญาตเก็บค่าทิปทุกท่านที่สนามบินไทย
กรุณาช้าระค่ามัดจ้าท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท)
 ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมือง (ต.ม.) ในการ เข้าออกทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิด
กฎหมาย การหลบหนีเข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆทั้งสิ้น เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัทแล้ว
การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้เนื่องจาก
สภาพ ลม ฟ้า อากาศ และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนั้นแต่จะค้านึงถึงความปลอดภัยในการ
เดินทาง และผลประโยชน์ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ โดยไม่ท้าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตั๋วเครื่องบินและที่พักในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้งและปรากฏว่าท่านไม่ร่วมทัวร์ในบางวัน

ทางบริษทั ฯ จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเที่ยวเอง 150 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็นจริง เพื่อทางผูจ้ ัดจะได้คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นทีพ่ อใจ
แล้วจึงวางมัดจ้าเพือ่ ประโยชน์ของท่านเอง ***

อัตราค่าบริการนี้รวม









ค่าตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป
น้ําหนักกระเป๋าไม่เกิน 23 กิโลกรัมต่อท่าน (2 ชิ้นรวม 23 กิโลกรัม) / ถือขึ้นเครื่องได้ 12 กิโลกรัม
ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จํานวน 3 คืน
บริการอาหารทุกมื้อตามรายการระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งและนําเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ชํานาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม






ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 50,000 วอนหรือ 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ
ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าน้ําหนักกระเป๋าส่วนเกินจาก 23 กิโลกรัมต่อท่าน
ค่าวีซ่าสําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

หมายเหตุ













บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเลื่อนการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงราคา ในกรณีที่ผู้เดินทางไม่ถึง 20 คนขึ้นไป
ในกรณีที่สายการบินประการปรับขึ้นภาษีน้ํามัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าภาษีน้ํามันเพิ่มตามความเป็นจริง
ตั๋วเครื่องบินที่ออกเป็นกรุ๊ปไม่สามารถเลื่อนวันเดินทางหรือขอคืนเงินได้
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลง หรือสลับรายการท่องเที่ยวตามความเหมาะสม ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย หรือเหตุการณ์ที่อยู่
เหนือการควบคุมของบริษัทฯ โดยบริษัทฯ จะคํานึงถึงความปลอดภัยและผลประโยชน์ของคณะผู้เดินทางเป็นหลัก
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้ง สิน หากเกิดเหตุการณ์สุดวิสัย เช่น ความล่าช้าจากสายการบิน การยกเลิกเที่ยวบิน การเมือง การ
ประท้วง การนัดหยุดงาน การก่อจลาจล ปัญหาจราจร อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ หรือทรัพย์สินสูญหายอันเนื่องมาจากความประมาทของ
ตัวท่านเอง หรือจากการโจรกรรม และอุบัติเหตุจากความประมาทของตัวท่านเอง
กรณีที่สถานที่ท่องเที่ยวใดๆ ที่ไม่สามารถเข้าชมได้เนื่องจากเหตุสุดวิสัย สภาพอากาศ เหตุการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมของบริษัทฯ
เป็นต้น บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่ท่านสละสิทธิ์ในการใช้บริการใดๆ หรือไม่เข้า ชมสถานที่ใดๆ ก็ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยว หรือไม่ เดินทางพร้อมคณะ ทาง
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งในประเทศไทย และในต่างประเทศมีปฏิเสธมิให้เดินทางเข้า -ออกตามประเทศที่ระบุ ไว้ เนื่องจากการ
ครอบครองสิ่งผิดกฎหมาย สิ่งของต้องห้าม เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตามบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืน
ค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดก็ตาม
กรณีที่ท่านใช้หนังสือเดินทางราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทางเพื่อการท่องเที่ยวกับคณะทัวร์ หากท่านถูกปฏิเสธใน การเข้า-ออกประเทศ
ใดๆ ก็ตาม ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์และรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
เมื่อท่านตกลงชําระเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดแล้ว ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ทั้งหมด

เงื่อนไขการช้าระเงิน
 ชําระค่ามัดจํา ท่านละ 5,000 บาท หลังจากทําการจองภายใน 3 วัน ช่วงเทศกาลวันหยุดยาว 10,000 บาท
 ชําระเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือภายใน 21 วัน ก่อนออกเดินทาง

เงื่อนไขการยกเลิก
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยึดมัดจําเต็มจํานวน
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21 วัน ทางบริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์เก็บค่าใช้จ่าย 100% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 กรณีกรุป๊ ที่เดินทางช่วงวันหยุด เทศกาลต่างๆ เช่น ปีใหม่ สงกรานต์ เป็นต้น ทางบริษัทฯ ต้องมีการการันตีมัดจําที่นั่งกับทางสายการ
บิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น Charter Flight และโรงแรมที่พกั ต่างๆ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่ามัดจําหรือค่าทัวร์ทงั้ หมด ไม่
ว่ายกเลิกกรณีใดก็ตาม
 เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตัว๋ ได้ เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน

ข้อแนะน้าเพิ่มเติม ส้าหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
1.
2.
3.
4.

ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษติดตัวไปด้วย
อาจจะต้องใช้ในบางกรณี
ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจํา ตัวข้าราชการ หรือใบรับรอง
การทํางานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
ผู้เดินทางที่ทําเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี
กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทั้งเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี

