กําหนดการเดินทาง

เดือนกรกฎาคม-ตุลาคม 2562

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

19.00 น.

คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตู .....
เคาน์เตอร์ ..... สายการบิน JIN AIR (JL) เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การตอนรับ อํานวยความ
สะดวก และหัวหน้าทัวร์ให้คําแนะนําเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเดินทาง

22.55 น.

นําท่านเดินทาง สู่เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ012
(บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มบนเครื่อง) *ใช้เวลาเดินทางประมาณ 4.45-5 ชั่วโมง*

วันที่สอง

สนามบินกิมแฮ-เมืองอุลซาน-สวนแทวังกัม-สวนสาธารณะแทฮวากัง-แหลม Ganjeolgot

06.10 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ กิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาเร็วกว่าไทย 2 ช.ม.) หลัง
ผ่านขั้นตอนการตรวจหนังสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้อยแล้ว
นําท่านเดินทางสู่ เมืองอุลซาน เป็นเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 7 ของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากร
ตั้ งอยู่ ท างตะวั น ออกเฉี ยงใต้ ข องประเทศ ทางใต้ ติ ด กั บ ปู ซานทางเหนื อ ติ ด กั บ คย็อ งจู และทาง
ตะวันออกติดกับทะเลตะวันออก อุลซันเป็นเมืองอุตสาหรรมของเกาหลีใต้ โดยเขตอุตสาหกรรมอุล
ซันเป็นที่อยู่ของบริษัทประกอบรถยนต์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือ บริษัทฮุนไดมอเตอร์บริษัทต่อเรือที่
ใหญ่ที่สุดในโลกซึ่งดําเนินการโดยกลุ่มอุตสาหกรรมหนักฮุนได และการกลั่นน้ํามันที่ใหญ่ที่สุดใน
โลก
จากนั้นนําท่านเดินสู่ สวนแดวังกัม Daewangam Park เป็นสวนสาธารณะ ริมทะเล ที่ตั้งอยู่บน
ชายฝั่ ง ตะวั น ออก 1 กิ โ ลเมตร ระหว่ า ง
ทางเดินไปชายทะเลจะผ่านป่ าสน, ต้ น
เชอร์รี่, แม็กโนเลียคามีเลีย , แอปริคอต
และ Forsythia
และมี แ นวโขดหิ น ที่
สวยงาม Daewangam เป็นเกาะหินขนาด
ให ญ่ ที่ มี ลั ก ษณะค ล้ า ยมั ง ก รเ หิ น ขึ้ น สู่
ท้ อ งฟ้ า ซึ่ ง มี เ กาะหิ น กลางทะเล โดยมี
สะพานเหล็ ก เชื่ อ มเพื่อ ชมทั ศ นี ย ภาพอั น
สวยงามของท้องทะเล ณ เมืองอุลซาน มี
ตํ า นานเล่ า ว่ า กษั ต ริ ย์ Munmu
ของ
อาณาจั ก รซิ ล ลา ถู ก ฝั ง อยู่ ใ ต้ เ กาะแห่ ง นี้
เพื่อปกป้องราชอาณาจักรด้วย

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู หม้อไฟสไตล์เกาหลี จะใช้เนื้อหมูหั่นชิ้น
บางๆ ปูอัด หั่นยาวๆ เกี๊ยวกุ้ง เกี๊ยวหมู ใส่ผักสารพัดชนิดลงไปทั้งเห็ดเข็มทอง เห็ดฟาง เห็ดหอม
ถั่วงอก กระหล่ําปลี ผักกาดขาว ใส่ลงไปในหม้อ แล้วเติมด้วยน้ําซุปร้อนๆ ต้มต่อจนเดื อด ก่อนจะ
เริ่มรับประทาน ก็จะนําอุด้งลงต้มอีกครั้ง พอสุกก็ตักมาทานกับข้าวสวย กิมจิ และน้ําจิ้ม
จากนั้นนําท่านเดินทางสู่ ป่าไผ่แทฮวากัม Taehwagang Grand Park ท่านจะได้สัมผัสกับป่า
ไผ่ซึ่งถูกโอบล้อมไปด้วยแม่น้ําแทฮวากัม ได้รับชื่อว่าเป็น 1 ใน 12 สถานที่ ที่มีความสวยงามทาง
ธรรมชาติ และระบบนิเวศที่สมบูรณ์ที่สุดของเมืองอุลซาน ซึ่งเหมาะแก่การพักผ่อนและผ่อนคลาย
เป็นอย่างยิ่ง
นําท่านเดินทางสู่ แหลม Ganjeolgot เป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นจุดแรกของเกาหลีใต้ สถานที่แห่ง
นี้ เ หมาะสํ า หรั บ คู่ รัก และครอบครั ว ไปเดิ นชมบรรยายกาศของท้ อ งทะเลที่ ส วยงาม เพื่ อ พัก ผ่อ น
หย่อนใจ ซึ่งที่นี่มีร้านกาแฟ ร้านอาหารที่ให้ท่านได้นั่งชมวิวพร้อมทานอาหาร และจิบกาแฟ มีสนาม
หญ้ า ให้ วิ่ ง เล่ น และแปลงดอกไม้ ส วยๆ ให้ ถ่ า ยรู ป ริ ม ทะเล รวมถึ ง ยั ง มี รู ป ปั้ น เกี่ ย วกั บ ครอบครั ว
ชาวประมงแม่ และลูกที่รอคอยสามีกลับจากทะเล และสถานที่แห่งนี้ยังเคยถ่ายทํารายการวาไรตี้
Love Me Actually อีกด้วย ขอแนะนําว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อมาเมืองอุลซาน

ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค ไก่อบซีอิ๊ววุ้นเส้น เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมือง
ดั้งเดิม เป็นไก่ผัดรวมกับวุ้นเส้น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดํา เนื้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ายกับไก่
พะโล้สูตรเกาหลี ทานกับข้าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
นําท่านเข้าสู่ที่พัก : BUSAN TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม

สะพานเดินทะเล ซองโด สกายวอล์ค+กระเช้าลอยฟ้า BUSAN AIR CRUISE-หมู่บ้าน
วัฒนธรรมคัมชอน-นูริมารุ เอเปค เฮาส์-ผ่านชม สะพานควางอันแดเคียว

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นําท่ านสู่ สะพานเดิ นทะเล ซองโด สกายวอล์ ค (Songdo Skywalk) อยู่ในบริเ วณของ
ชายหาดซองโด คําว่า ซองโด นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของ
หาด สะพานเดินทะเลเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ซึ่ งถื อ ว่ า เป็ นแลนด์ มาร์ ค ของหาดซองโดเลยที เ ดี ย ว
ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่
บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ใน
ส่ ว นพื้ น ของสะพานสามารถมองเห็ น น้ํ า ทะเลผ่ า น
กระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูป
บรรยาก าศ แล ะสองข้ า งทา งมองเห็ น วิ ว ทิ ว ทั ศ น์
สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทํ ารายการ เช่น We
Got Married ทําให้เป็นที่นิยมอย่างมากสําหรับคนเกาหลี
พิเ ศษ!! นํ า ทุก ท่ านนั่ ง กระเช้ า ลอยฟ้ า BUSAN AIR CRUISE มี ระยะทางยาวถึ ง 1.62
กิโลเมตร ความสูงจากพื้น 86 เมตร ให้ท่านได้สัมผัสกับทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามแบบ 360
องศา *การเปิดให้บริการกระเช้าลอยฟ้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของแต่ละวัน
นํ า ท่ า นสู่ หมู่ บ้ า นวั ฒ นธรรมคั ม ชอน (Gamcheon Culture Village) หรื อ Korea’s
Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี) โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัม
ชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บน เนินเขา เรียง
ตั ว สลั บ กั น ไปมาสี สั น สดใส ในอดี ต
หมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้
ลี้ ภั ย สงครามเกาหลี จนในปี 2009
รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเทีย
่ ว
มีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่า
อ ยู่ ม า ก ยิ่ ง ขึ้ น โ ด ย ป รั บ เ ป ลี่ ย น
หมู่ บ้ า นคั ม ชอนให้ มี สี สั นโดดเด่ นด้ ว ย
การทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตั ว
บ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุด ก็เป็นร้านขาย
สินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running
Man ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึงทําให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน แห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลี
และต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น
กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้ าวยํา บิบิ มบั บ+ซุป เป็น อาหารเกาหลี ตามธรรม
เนียมเก่าแก่ดั้งเดิม ในวันหยุดที่สําคัญ เช่น เทศกาลชูซอก ในปัจจุบันเป็นอาหารที่รู้จักกันแพร่หลาย
มากขึ้น ซึ่งจัดได้ว่าเป็นอาหารที่มีความสมดุล และมีสารอาหารครบถ้วน เพราะมันมีผักต่างๆ พร้อม
กับเนื้อสัตว์หมัก มีพริกเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้าไปเพื่ อเพิ่มรสชาติและทําให้ส่วนผสมต่างๆ เข้ากัน
อย่างลงตัว
นําท่านสู่ นูริมารุ เอเปค เฮาส์ (Nurimaru APEC House) ซึ่งเคยเป็นสถานที่จัดการประชุม
APEC เมื่อปี 2005 คําว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลว่า โลก ส่วนคําว่า (Maru) แปลว่า การประชุม
สุดยอด และ APEC House ก็หมายถึง บ้านที่สุดยอดผู้นําของโลกมารวมตัวกันเพื่อประชุมเอเปค
ที่ นี่ตั้ งอยู่บ นเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มี ภู มิ ทั ศ น์ ที่ ส วยงามตามธรรมชาติ รายล้ อ มด้ ว ย
ดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรม
แบบดั้ งเดิ มของเกาหลี ที่ ค งความงดงามของธรรมชาติ และความทั น สมั ยที่ ผ สมผสานกั นอย่า ง
กลมกลืน ถูกจัดเป็นห้องประชุมที่มีชอ
ื่ เสียงระดับนานาชาติ ระเบียงของอาคารเป็น จุดชมวิวชมความ
งดงาม ของสะพานกวางฮันเดกโย Gwangandaeyeo Bridge เปรียบเสมือน สะพานโกลเด้นท์เกท
นับเป็นสะพานที่สร้างข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4 Km ถ่ายรูปเก็บ
ความประทับใจได้ ณ จุดนี้
นําท่านผ่านชม สะพานควางอันแดเคียว (Gwangandaegyo Bridge) เป็นสะพานแห่งแรกใน
เกาหลีที่ทอดข้ามทะเล ที่เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาด และศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า
7.4 ก.ม. โดยช่วงกลางของสะพานระยะทาง 0.9 กิโลเมตร อีกทั้งยังเป็นสะพานข้ามทะเลที่ยาว
ที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รับการออกแบบสร้างเป็นสะพานแขวน ใช้เวลาถึง 4 ปี ตั้งแต่ปี 19942003 จึงสร้างเสร็จสมบูรณ์ ใช้งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็น

สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของเมืองปูซาน ทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช
เกาะชื่อดังออยุคโด ภูเขาฮวังยองซาน ชายหาดควางอัลลี เกาะดองแบกโซม และเนินเขาดัลมาจิ
ยามค่ําคืน สะพานแห่งนี้สว่างสไวไปด้วยไฟที่แสนอบอุ่นและโรแมนติก
ค่ํา

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี้ หมู่ย่างเกาหลี เป็นเนื้อหมูหมักเครื่องปรุงคล้ายๆ
กับ บุลโกกิ แต่เนื้อจะหั่นแผ่นโตและหนากว่า เวลาจะรับประทานต้องนํามาย่างบนตะแกรงเตาถ่าน
จนสุก และใช่กรรไกรตัดให้เป็นชิ้นเล็กๆ พอคํา รับประทานกับข้าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อผักแล้ว
จิ้มน้ําจิ้ม
นําท่านเข้าสู่ที่พัก : BUSAN TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่สี่

โบสถ์คริสตจักร ชุคซอง-วัดแฮดง ยงกุงซา-คอสเมติก ช็อป-ล็อตเต้ เอาท์เล็ต มอลล์-ศูนย์
สมุนไพบํารุงตับ+น้ํามันสนเข็มแดง-สวนยงดูซาน+ปูซาน ทาวเวอร์ -ถนนนัมโพดง+BIFF
Square

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านเดินทางสู่ โบสถ์คริสตจักร ชุคซอง (Jukseong Church) เป็นโบสถ์ที่สวยที่สุดในเมือง
ปูซานแห่งหนึ่ง โบสถ์แห่งนี้อยู่ติดริมทะเล เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปูซานนักท่องเที่ยวนิยม
เดินทางมาท่องเที่ยว โบสถ์แห่งนี้ได้รับการประดับประดาตกแต่งทั้งภายใน และภายนอกด้วยศิลปะ
ผสมผสานอย่างสวยงาม มีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์
โดยรอบตัวโบสถ์งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหินลักษณะแปลกตา และล้อมรอบด้วยทะเล
นําท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ มี ดัม คอสเมติก (MIDAM Cosmetic Shop) ประเภทเวช
สําอางค์ ที่หมอศัล ยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่ น
ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า เครื่องสําอางค์ หลากหลายแบรนด์
และอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น B2B, Closee Dr., Rojukiss,
etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก
, เซรั่มพิษงู, ครีมโบท็อก, Aloevera Gel. ครีมน้ําแตก, BB
Cream, etc.
นํ า ท่ า นช้ อ ปปิ้ ง ล็ อ ตเต้ เอาท์ เ ล็ ท
มอลล์ (LOTTE
OUTLET MALL) นับว่าเป็น OUTLET MALL ที่มีพื้นที่
ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง เป็นศูนย์รวมสินค้าหลากหลายแบรนด์ ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต
แล้วนํามาขายในราคาพิเศษ มีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า และมีสินค้าราคาถูก หลากหลาย
แบรนด์ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องใช้ในบ้าน นาฬิกา แว่นตา ฯลฯ ทั้งแบรนด์เกาหลี
และแบรนด์ดังๆ มากมาย อาทิเช่น Adidas, Nike, New Balance, MCM, Armami, Calvin Klein,
DKNY, Guess, Escada ฯลฯ

เที่ยง

บริ ก ารอาหารกลางวั น ณ ภั ต ตาคาร เมนู แฮมุ ล ทั ง ซี ฟู้ ด หม้ อ ไฟ คล้ า ยต้ ม ยํ า ทะเลของ
เมืองไทย แต่ความเข้มข้นน้อยกว่า เป็นการนําอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก ปลา หอย ปู และผัก
ชนิดต่างๆ เช่นผักกาด กะหลําปลี หัวไชเท้า เห็ดเข็มทอง มาต้มรวมกันในกะทะบนเตาแก๊ส ทานกับ
น้ําจิ้มแบบเกาหลี และเครื่องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย
นํ า ท่ า นนมั ส การสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ คู่ เ มื อ ง แห่ ง ทะเลตะวั น ออก วั ด แฮดง ยงกุ ง ซา (Haedong
Yonggungsa Temple) ก่อตั้งขึ้นในปี 1376 โดยสร้างอยู่บนโขดหินริมทะเล มองเห็นน้ําทะเลสี
ฟ้าใสของทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้อมด้วยธรรมชาติ ที่สวยงาม
ราวกับภาพวาด ที่แต่งแต้มโดยจิตรกรฝีมือเอก ชื่อของวัด หมายถึง พระราชวังของมังกรกษัตริย์ ซึ่ง
ความเป็นมาของวัดแห่งนี้ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อที่ตั้งไว้ ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ใหญ่ซึ่งมีผู้คนแวะ
เวียนไปสักการะบูชาไม่ขาดสาย ทําบุญขอพรกับรูปปั้น 12 นักษัตร ผ่านซุ้มประตูมั งกรทอง ผ่า น
อุโมงค์เล็กๆ เข้าไปก็จะพบกับทางเดิน และบันไดหิน 108 ขั้น ไปยังจุดชมวิวที่อยู่ด้านบน เพื่อดื่ม
ด่ํากับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้า ภาพของวัดกับแนวโขดหินรูปร่างแปลกตา
สุ ด แล้ ว แต่ จิ นตนาการของผู้ ม อง และเกลี ยวน้ํ า วนที่ ห มุ น วนอยู่เ บื้ อ งล่ า ง ทํ า ให้ เ กิ ด เป็ นภาพที่

สวยงามน่าประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก
ความโกรธ ความเศร้า และความสุข ความงดงามขององค์เจ้าแม่กวนอิมที่วัดแฮดง ยงกุงซา และ
ภายในวัดก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ได้กราบไหว้ขอพรมากมาย
นําท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรบํารุงตับ ฮอกเก็ตนามู ให้ท่านได้ชมศูนย์สมุนไพรที่ได้รับการจด
ลิขสิทธิ์เป็นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการ
บํ า รุ ง และดู แ ลตั บ ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ช่ ว ยขั บ ล้ า งดี ท็ อ กสารพิ ษ ออกจากร่ า งกาย เช่ น
แอลกอฮอล์ สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ จากนั้นนําท่านชม ศูนย์น้ํามันสนเข็มแดง ปัจจุบันชาว
เกาหลี รุ่น ใหม่ นิ ยมรั บ ประทานเพื่ อ ล้ า งสารพิ ษ ในร่ า งกาย ล้ า งไขมั น ในเส้ นเลื อ ดทั่ ว ทั้ งร่ า งกาย
ป้องกันไขมันอุดตันในเส้นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้, แอลกอฮอล์, กาแฟ, บุหรี่, สารตกค้างจาก
อาหาร และยา เป็นต้น
นําท่านเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน
สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ
ตั้ ง อยู่ บ นเนิ น เขาใจกลางเมื อ ง เป็ น สถานที่ พั ก ผ่ อ นหย่ อ นใจ
หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สําคัญของ
เมื อ งปู ซาน สํ า หรั บ ชั้ นแรกของหอคอย เป็ นบริ เ วณขายของที่
ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ,
เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่
ส่ ว นมากจะเป็ นคู่ รั ก ทั้ งชาวเกาหลี และนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ
คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐาน
ของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่ จะ
รั ก กั น ยาวนานตลอดไป ส่ ว นด้ า นบนสุ ด ของหอ คอยเป็ น จุ ด
สําหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา
นําท่านเดินทางสู่ย่าน Nampodong Street ที่นี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็นแหล่ง
ชอปปิ งสิ นค้ า มากมายในใจกลางเมื อ งปู ซาน ที่ น่า จะถู ก อกถู ก ใจขาชอปไม่ น้อ ย ที่ นี่เ ต็ ม ไปด้ ว ย
ร้านค้าให้ขาชอปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับใน
กรุงโซล รวมไปถึงร้านเครื่องสําอาง ร้านอาหาร และร้านกาแฟ
นําท่านสู่ถนนสายบันเทิง BIFF STREET (Busan International Film Festival) เป็น
ศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนาม “เทศกาลหนังพูซาน” ที่รู้จักกันไปทั่ว
โลก ซึ่งจะเต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์มากมาย ถนนอาหารสตรีทฟู้ดแห่งปูซาน ถนนเส้นนี้ก็มีสินค้า
แฟชั่นให้ เลือกซื้อ แต่ที่มากกว่านั้ นคือ อาหารรถเข็นริมทาง เป็ นที่ชื่นชอบของวั ยรุ่นเกาหลี และ
นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก
ค่ํา

**เพื่อสะดวกต่อการช้อปปิ้ง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
นําท่านเข้าสู่ที่พัก : BUSAN TOURIST HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า

ศูนย์โสม-ดิวตี้ฟรี-ถนนซ็อมย็อน- ร้านละลายเงินวอน-สนามบินกิมแฮ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรโสมเกาหลี สินค้ายอดนิยมอันดับหนึ่ง ที่รัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดา
สมุ น ไพรทั้ ง หมดของเกาหลี โสม จั ด เป็ น สมุ น ไพรที่ ค นนิ ย มใช้ กั น มากที่ สุ ด เพราะเชื่ อ ว่ า โสม
สามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค และปรับสมดุลในร่างกาย โสมอายุ 6 ปี เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
ไม่ทํ า ให้ ร้ อ นใน สมัยโบราณโสมถือ เป็ นของล้ํ า ค้า ยิ่งกว่ า ทอง โสมเกาหลีจึ งจั ด ว่า เป็ นสินค้ า ที่ มี
คุณภาพ และได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชี วิตของโสม พร้ อมเลือ กซื้อ โสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาล
รับรอง ใช้บํารุงร่างกาย ราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า และเหมาะที่จะเป็นของฝากของที่ระลึก แก่คน
ที่ท่านรักอีกด้วย

นําท่านช้อปปิ้ง สินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีชั้นนํา
ให้ท่า นเลื อกซื้ อมากมายกว่ า 500 ชนิด อาทิเช่ น น้ํ าหอม เสื้อผ้ า เครื่อ งสํา อาง กระเป๋ า นาฬิก า
เครื่องประดับ หลากหลาย แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior, Chanel, Prada, Louis Vuitton, MCM,
Rolex ฯลฯ
เที่ยง

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บลูโกกิ หมูผัดซอสบาร์บีคิวเกาหลี ปรุงสุกใช้เทคนิค
การย่างแบบดั้งเดิม นํามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะร้อน พร้อมผักและเครื่องเคียงต่างๆ เวลากิน
ให้ กิ น กั บ ผั ก กระเที ย ม และพริ ก ห่ อ เป็ น คํ า แล้ ว จิ้ ม
น้ําจิ้ม
นําท่านสู่ ถนนซ็อมย็อน ระยะทางยาวกว่า 330 เมตร
ที่ เ ต็ ม ไปด้ ว ยร้ า นอาหารหลากหลายให้ เ ลื อ กชิ ม ทั้ ง
อาหารพื้นเมือ งและอาหารนานาชาติ ร้ า นคาเฟ่ใ ห้ นั่ง
ชิลล์ ร้านขายสินค้ามากมายหลายประเภทให้เลือกซื้อ
รวมไปถึงสถานบันเทิงต่างๆ ได้แก่ โรงภาพยนตร์ โรง
ละคร เป็นต้น
นําท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอน (Super Market) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด
อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน
เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสําอางชั้นนํา Etude, Skinfood และของฝาก
ของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
ได้เวลานําท่านเดินทางสู่ สนามบินกิมแฮ

19.05 น.

ออกเดินทางกลับสู่ประเทศไทย โดยสารการบิน JIN AIR เที่ยวบินที่ LJ011

22.30 น.

ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ .....

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่ํากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **

**รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ**

**เวลานัดหมายและเคาท์เตอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่อนวันเดินทาง**

**กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้
ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเทีย
่ วบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวัน
เดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน**

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

8 - 12 กรกฎาคม 2562
10 - 14 กรกฎาคม 2562
12 - 16 กรกฎาคม 2562
19 – 23 สิงหาคม 2562
21 – 25 สิงหาคม 2562

*ไม่มีราคาเด็ก*

ราคาทัวร์ (บาท/ท่าน)
พักห้องละ 2-3 ท่าน

เดือนกรกฎาคม 2562
13,888
13,888
13,888
เดือนสิงหาคม 2562
13,888
13,888

พักเดียว*เพิ่ม
(บาท / ท่าน)

ที่นั่ง

4,900

25

4,900

25

4,900

25

4,900

25

4,900

25

4,900
13,888
26 – 30 สิงหาคม 2562
4,900
13,888
28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2562
4,900
13,888
30 สิงหาคม – 3 กันยายน 2562
4,900
13,888
เดือนกันยายน 2562
1 – 5 กันยายน 2562
4,900
14,888
2 – 6 กันยายน 2562
4,900
14,888
4 – 8 กันยายน 2562
4,900
14,888
17 – 21 กันยายน 2562
4,900
14,888
22 – 26 กันยายน 2562
4,900
14,888
24 – 28 กันยายน 2562
4,900
14,888
25 – 29 กันยายน 2562
4,900
14,888
29 กันยายน – 3 ตุลาคม 2562
4,900
14,888
เดือนตุลาคม 2562
1 – 5 ตุลาคม 2562
4,900
14,888
2– 6 ตุลาคม 2562
4,900
15,888
7 – 11 ตุลาคม 2562
4,900
14,888
9 – 13 ตุลาคม 2562
4,900
15,888
13 – 17 ตุลาคม 2562
4,900
14,888
16 – 20 ตุลาคม 2562
4,900
15,888
21 – 25 ตุลาคม 2562
4,900
14,888
23 – 27 ตุลาคม 2562
4,900
15,888
28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562
4,900
14,888
*กรุ๊ปต้องมีผู้เดินทางไม่ต่ํากว่า 15 ท่านขึ้นไป*
23 – 27 สิงหาคม 2562

25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25

เงื่อนไขการสํารองที่นั่ง
กรุ ณาจองพร้ อ มชํ าระมัด จํา 5,000 บาท ภายใน 1-3 วัน *ช่ ว งเทศกาล มั ดจํ า 10,000 บาท *หากเป็ นราคา
โปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวนเท่านั้น
ส่วนที่เหลือชําระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
ราคารวม
*ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ํามันทุกแห่ง ไป-กลับ พร้อมคณะ
*ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุห้องละ 2-3 ท่าน
*ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
*ค่าพาหนะและนําเที่ยวตามรายการ
*ค่าเข้าชมสถานทีต
่ ามรายการ
*น้ําดื่มวันละ 1 ขวด
*ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.
*ค่าประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคาไม่รวม
*ค่าทําหนังสือเดินทางและค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ตต่างด้าว
*ค่าใช้จา่ ยส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรีด,มินิบาร์ในห้อง และอื่นๆ
*ค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่าน ละ 40,000 วอน (1,400 บาท)/ทริป/ต่อท่าน
*ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ แล้วแต่ความพึงพอใจในบริการ
*ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหก
ั ณ ที่จา
่ ย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริษัท หรือต้องการใบกํากับภาษี )
*ค่าน้ําหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด
กรณียกเลิกการเดินทาง

* ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มค
ี า่ ใช้จ่าย
* ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจํา 50%
* ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
* ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุ
ในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คน
ื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น กรณีเจ็บป่วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ง
จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป
แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่า นละ 10,000 บาท และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่
สามารถเรียกคืนได้คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจํา
เงื่อนไขการเดินทาง
* รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสําคัญ
* หนั งสื อ เดิ น ทางต้ อ งมีอ ายุ เ หลื อ ใช้ งานไม่น้อ ยกว่ า 6 เดื อ น และบริ ษัท ฯรั บ เฉพาะผู้ มี จุ ด ประสงค์ เ ดิ นทางเพื่ อ
ท่องเที่ยวเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลือ พาสปอร์ต น้อยกว่า 6 เดือ น ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น
* ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน,การประท้วง,การนั ดหยุดงาน,การ
ก่ อ จลาจล หรื อ กรณี ที่ ท่ า นถู ก ปฏิเ สธ การเข้ า หรื อ ออกเมื อ งจากเจ้ า หน้ า ที่ ต รวจคนเข้ า เมื อ ง หรื อ เจ้ า หน้ า ที่ ก รม
แรงงานทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
* ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ชําระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
**ทัวร์เกาหลีทุกโปรแกรม ผู้เดินทางจะต้องอยู่กับกรุ๊ปเที่ยวตามโปรแกรมที่กําหนดเท่านั้น ไม่สามารถแยกตัวออก
จากโปรแกรมเพื่อไปทําอย่างอื่นได้ หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่วา่ จะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใช้จ่ายใน
การแยกตัวออกจากทัวร์ตามที่แลนด์กาํ หนด และการชําระเงินเข้ามาถือว่าผู้ซื้อได้ศก
ึ ษาโปรแกรมและยอมรับเงื่อนไข
การให้บริการเป็นที่เรียบร้อย**
*** ทัวร์นี้จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเทีย
่ วตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น บริษัทฯ ขอสงวน
สิทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรือ ไม่เที่ยวตามรายการที่บริษัทกําหนด บริษัทขอปรับท่าน
ละ 300 USD***
*ร้านช้อปปิ้งที่ทางรัฐบาลให้ทัวร์ลง ตามที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ขอความร่วมมือลูกทัวร์ลง ทุกร้านซื้อไม่ซื้อไม่ว่ากัน
ทางบริษัทฯ ไม่มีนโนบายบังคับซื้อแต่อย่างใด ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของลูกค้า
* ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิด
จากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
* ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้
หากท่านต้องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ เพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณาเลือกซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศ
ประเภทที่สามารถเลื่อนวันและเวลาในการเดินทางได้ ทั้งนี้เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้าหรือการเปลี่ยนแปลง
เวลาของเที่ยวบินหรือการเปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน (ความล่าช้า
ของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบินรวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการ
บินพิจารณาสถานการณ์แล้วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผลทางด้านความ
ปลอดภัยเป็นต้น) โปรดเข้าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้จ่ายต่างๆ ได้ในทุกกรณี
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด
*เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมด หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด

**เมื่อออกตั๋วแล้ว หากท่านมีเหตุบางประการทําให้เดินทางไม่ได้ ไม่สามารถขอคืนค่าตั๋วได้
เนื่องจากเป็นนโยบายของสายการบิน**

ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกค้าชาวไทยเท่านั้นทีเ่ ดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ป
*ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติชําระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท*
หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่
ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
หมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ อัตราค่าบริการนี้ เป็นการเดินทางตั้งแต่
20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน

**ในกรณีทผ
ี่ ู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่านตรวจคนเข้าเมืองในการ เข้า-ออก
ทั้งประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ หรือการถูกปฎิเสธในกรณีอื่นๆ ทุกกรณี
ทางบริษท
ั ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆทิ้งสิ้น*

