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วันที่ 1

กรุ งเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)

21.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยาน สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกชัน้ 4 ประตูทางเข้ า3 เคาน์ เตอร์
F สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้ าหน้ าที่ของบริษัทฯ คอยให้ การต้ อนรับ จัดที่น่ ังแบบ 3-3 (ไม่ มีบริการ
อาหารบนเครื่ อง อิสระตามอัธยาศัย ทัง้ ไปและกลับ, นา้ หนักกระเป๋า 15 กก. จานวน 1 ใบ /ต่ อท่ าน)
**หมายเหตุ** เคาน์ เตอร์ เช็คอินจะปิ ดบริการก่ อนเวลาเครื่อง ออกอย่ างน้ อย 60 นาที และผู้โดยสาร
พร้ อม ณ ประตูขนึ ้ เครื่ องก่ อนเวลาเครื่ องออก 40 นาที (**ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกที่น่ ังบนเครื่ อง
เนื่องจากต้ องเป็ นไปตามระบบของสายการบิน )

วันที่ 2

ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Sunrise Park – เมืองอุลซานสวนแดวังกัม - Taehwagang Grand Park

00.50 น.
08.10 น.

บินลัดฟ้ าสู่ สาธารณรั ฐเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2252 บินตรงสู่ปูซาน
เดินทางถึงท่ าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน สาธารณรั ฐเกาหลีใต้ (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่ าไทย 2
ชั่วโมง กรุณาปรับนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่ านพิธีการ
ตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรแล้ ว ขอต้ อนรั บทุกท่ านสู่สาธารณรั ฐเกาหลีใต้
จากนัน้ นาท่ านเดินทางสู่ “Gamcheon Culture Village” หรือซานโตรินีแห่ งเกาหลีใต้ (Santorini) สถานที่
ท่ องเที่ยวที่สาคัญอีกแห่ งของเมืองปูซานเป็ นหมู่บ้านบนเขาที่ลดระดับสู่ทะเลและสีสันที่สวยงามของบ้ าน
แต่ ละหลังเป็ นเสน่ ห์ท่ ดี งึ ดูดให้ นักท่ องเที่ยวมาชื่นชมได้ เป็ นอย่ างดี ท่ านสามารถเพลิดเพลินกับซุ้มและ
ร้ านอาหารน่ ารักมากมายสไตล์ เกาหลี ตลอดทางเดินหมู่บ้านนีเ้ ป็ นหมู่บ้านดัง้ เดิม มีผ้ ูคนอาศัยอยู่จริง
และที่น่ ีโด่ งดังจากการเป็ นสถานที่ถ่ายทารายการ Running Man รายการชื่อดังของเกาหลีจนเป็ นแหล่ ง
ท่ องเที่ยวที่มีช่ ือเสียงในที่สุดนาท่ านสู่ Oryukdo Sunrise Park ชมความงามของทิวทัศน์ ท้องทะเลซึ่งมี
ทางเดินเป็ น Skywalk สูงถึง 35 เมตร ที่มีลักษณะเหมือนกีบม้ าพืน้ เป็ นกระจกสามารถมองเห็นด้ านล่ าง
ได้ มีความหนาถึง 55.49 มิลลิเมตร ทาให้ โครงสร้ างปลอดภัย Oryukdo Sunrise Park ถูกสร้ างขึน้ เมื่อ
วันที่ 12 กันยายน 2012 ซึ่งถือเป็ นจุดแบ่ งระหว่ างทะเลตะวันออกและภาคใต้

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บูลโกกิ
นาท่ านเข้ าสู่ เมืองอุลซาน เป็ นเมืองที่ใหญ่ เป็ นอันดับที่ 7 ของประเทศเกาหลีใต้ มีประชากร ตัง้ อยู่ทาง
ตะวันออกเฉียงใต้ ของประเทศ ทางใต้ ตดิ กับปูซาน ทางเหนือติดกับคย็องจู และทางตะวันออกติดกับ
ทะเลตะวันออก อุลซันเป็ นเมืองอุตสาหรรมของเกาหลีใต้ โดยเขตอุตสาหกรรมอุลซันเป็ นที่อยู่ของ
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เย็น
ที่พัก

วันที่ 3
เช้ า

บริษัทประกอบรถยนต์ ท่ ีใหญ่ ท่ สี ุดในโลกคือ บริษัทฮุนไดมอเตอร์ บริษัทต่ อเรื อที่ใหญ่ ท่ สี ุดในโลกซึ่ง
ดาเนินการโดยกลุ่มอุตสาหกรรมหนักฮุนได และการกลั่นนา้ มันที่ใหญ่ ท่ ีสุดในโลก
จากนัน้ พาท่ านสู่ สวนแดวังกัม (Daewangam Park ) เป็ นสวนสาธารณะ ริมทะเล ที่ตงั ้ อยู่บนชายฝั่ ง
ตะวันออก 1 กิโลเมตร ระหว่ างทางเดินไปชายทะเลจะผ่ านป่ าสน, ต้ นเชอร์ ร่ ี , แม็กโนเลียคามีเลีย, แอปริ
คอต และ Forsythia และมีแนวโขดหินที่สวยงาม Daewangam เป็ นเกาะหินขนาดใหญ่ ท่ มี ีลักษณะคล้ าย
มังกรเหินขึน้ สู่ท้องฟ้ าซึ่งมีเกาะหินกลางทะเล โดยมีสะพานเหล็กเชื่อมเพื่อชมทัศนียภาพอันสวยงามของ
ท้ องทะเล ณ เมืองอุลซาน มีตานานเล่ าว่ ากษัตริย์ Munmu ของอาณาจักรซิลลา ถูกฝั งอยู่ใต้ เกาะแห่ งนี ้
เพื่อปกป้ องราชอาณาจักรด้ วย
นาท่ านสู่ Taehwagang Grand Park ท่ านจะได้ สัมผัสกับป่ าไผ่ ซึ่งถูกโอบล้ อมไปด้ วยแม่ นา้ แทฮวากัม
ได้ รับชื่อว่ าเป็ น 1 ใน 12 สถานที่ ที่มีความสวยงาม ทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่สมบูรณ์ ท่ สี ุดของเมือง
อุลซาน ซึ่งเหมาะแก่ การ
พักผ่ อนและผ่ อนคลายเป็ นอย่ างยิ่ง
บริการอาหารเย็น เมนู Pork cutlet (จิมทัค) ไก่ อบซีอวิ๊ วุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพนื ้ เมืองดัง้ เดิม
โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรือ Dongbusan)

Ganjeolgot Cape – เมืองปูซาน - วัดแฮดง ยงกุงซา - Cosmetic Shop - Nurimaru APEC
House - Red Pine - สะพานแขวนควังอัน
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่ านเดินทางสู่ Ganjeolgot Cape เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ ขนึ ้ จุดแรกของเกาหลีใต้ สถานที่แห่ งนีเ้ หมาะ
สาหรั บคู่รักและครอบครั วไปเดินชมบรรยายกาศของท้ องทะเลที่สวยงาม ซึ่งที่น่ ีมีร้านกาแฟ ร้ านอาหารที่
ให้ ท่านได้ น่ ังชมวิวพร้ อมทานอาหารและจิบกาแฟ มีสนามหญ้ าให้ ว่ ิงเล่ นและแปลงดอกไม้ สวยๆให้
ถ่ ายรู ปริมทะเล รวมถึงยังมีรูปปั ้นเกี่ยวกับครอบครั วชาวประมงแม่ และลูกที่รอคอยสามีกลับจากทะเล
ขอแนะนาว่ าเป็ นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ ควรพลาดเมื่อมาเมืองอุลซาน
จากนัน้ นาท่ านสู่ “ เมืองปูซาน” นาท่ านสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และขอพรที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong
Yonggungsa Temple) ก่ อตัง้ ขึน้ ในปี 1376 โดยสร้ างอยู่บนโขดหินริมทะเลมองเห็นนา้ ทะเลสีฟ้าใสของ
ทะเลใต้ มีบรรยากาศที่ร่มรื่น แวดล้ อมด้ วยธรรมชาติท่ สี วยงาม ชื่อของวัดหมายถึงพระราชวังของมังกร
กษัตริย์ซ่ งึ ความเป็ นมาของวัดแห่ งนีก้ ็ดูลึกลับน่ าพิศวงดั่งชื่อที่ตัง้ ไว้ ในบริเวณวัดมีเจดีย์องค์ ใหญ่ ซ่ งึ มี
ผู้คนแวะเวียนไปสักการบูชาไม่ ขาดสายนอกจากนีย้ ังสามารถ ข้ ามสะพานหินและขึน้ บันได 108 ขัน้ ไปยัง
จุดชมวิวที่อยู่ด้านบนเพื่อดื่มด่ากับวิวทิวทัศน์ ท่ สี วยงามจนลืมความเหนื่อยเมื่อยล้ า ภาพของวัดกับแนว
โขดหินรูปร่ างแปลกตาสุดแล้ วแต่ จินตนาการของผู้มองและเกลียวนา้ วนที่หมุนวนอยู่เบือ้ งล่ างทาให้ เกิด
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เย็น

เป็ นภาพที่สวยงามน่ าประทับใจ ว่ ากันว่ าแต่ เดิมก่ อนที่จะสร้ างวัดพืน้ ที่ตรงนีม้ ี ความแห้ งแล้ ง ฝนไม่ ตก
ตามฤดูกาล กระทั่งพระภิกษุท่านหนึ่งได้ ฝันเห็นเทพเจ้ าแห่ งความเมตตาซึ่งสถิตอยู่ในท้ องทะเล บอกให้
สร้ างวัดบริเวณนีจ้ ึงจะเกิดความโชคดี และก็เป็ นดังนัน้ เมื่อวัดสร้ างเสร็จความแห้ งแล้ งที่เคยมีก็ช่ ุมฉ่าไป
ด้ วยนา้ ฝนและพืชไร่ อีกทัง้ หากมองไปด้ านหน้ าจะเห็นภูเขาและถ้ ามองไปด้ านหลังของวัดจะเห็นนา้ ทะเล
ชาวบ้ านจึงเชื่อว่ าหากอธิษฐานสวดมนต์ ในตอนเช้ าก็จะได้ รับการตอบจากเทพเจ้ าแห่ งความเมตตา
ในช่ วงเย็นนั่นเอง
บริการอาหารกลางวัน เมนู ข้ าวยาบิบิมบับ
นาท่ านช้ อปปิ ้ งร้ านเครื่องสาอางค์ ยอดนิยม Cosmetic Shop มีให้ ท่านเลือกซือ้ หลากหลายยี่ห้อ ซึ่งราคา
ถูกกว่ าที่เมืองไทยเกือบเท่ าตัวและบางผลิตภัณฑ์ ยังไม่ มีขายในไทย
นาท่ านเดินทางสู่ Nurimaru APEC House เป็ นอาคารรู ปทรงกลมดีไซน์ แปลกที่ตงั ้ อยู่ริมทะเล สร้ างขึน้
เพื่อใช้ ในการจัดงานประชุมผู้นา.APEC (APEC Summit) อยู่ท่ เี กาะดองแบกโซม(Dongbaekseom)ที่ขนึ ้ ชื่อ
เรื่ องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ปั จจุบันเป็ นอาคารอนุสรณ์ ของการประชุมในครั ง้ นัน้ และใช้ เป็ นศูนย์
ประชุมนานาชาติในวาระต่ างๆ รวมทัง้ จัดแสดงผลงานที่สะท้ อนถึงวัฒนธรรมดัง้ เดิมต่ างๆของเกาหลี
อาคารนูริมารู เอเปค นีม้ ีไฮไลท์ อยู่ท่ รี ะเบียงชมวิวบริเวณชัน้ 3 ซึ่งหันหน้ าเป็ นมุมกว้ างออกไปทางทะเล
ทาให้ มองเห็นเกาะออยุคโด(Oryukdo) และสะพานควังกัน(Gwangan)ที่สวยงามได้ อย่ างชัดเจน อยู่ใกล้ กับ
ชายหาด Haeundae Beach
นาท่ านเยี่ยมชม Red Pine เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนา้ มันสน ที่มีสรรพคุณช่ วยบารุงร่ างกาย ลดไขมัน
ช่ วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย
พาท่ านผ่ านชม สะพานแขวนควังอัน หรื อสะพานเพชรอยู่ใกล้ กับชายหาด Haeundae Beach สะพานนี ้
เปรียบเสมือนซานฟรานซิสโกแห่ งเกาหลี เป็ นสะพานที่ทอดยาวเหนือนา้ ทะเล เชื่อมโยงระหว่ างใจกลาง
เมืองสู่ชายหาด มีความยาวกว่ า 7.4 กิโลเมตร และเป็ นสะพานเชื่อมระหว่ าง HAEUNDAE-GU และ
SUYEONG-GU ให้ อยู่ใกล้ กันแค่ เอือ้ ม สะพานควังอัน เป็ นสัญลักษณ์ อีกแห่ งหนึ่งของเมืองปูซาน อีกทัง้
บริเวณท้ องทะเลแห่ งนีย้ ังเป็ นจุดชมวิวของท่ าเรื อยอร์ ช และไม่ ว่าคุณจะอยู่ส่วนไหนของปูซานก็สามารถ
มองเห็นสะพานควังอันได้ ทงั ้ ในระยะใกล้ หรือไกล ในยามค่าคืนจะมีแสงไฟส่ องสว่ างจากสะพานที่ส่อง
ประกายราวกับเพชร นอกจากนีย้ ังทาให้ คุณรู้ สึกถึงความโรแมนติก ด้ วยวิวทะเลทัง้ สองข้ างทางอีกด้ วย
บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู

ที่พัก

โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรือ Dongbusan)

วันที่ 4

Jinhae Gunhangje Festival – สมุนไพรโสมเกาหลี – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน – BIFF -

กลางวัน
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ตลาดนัมโพดง – ตลาดปลาชาลกาชิ
เช้ า

บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่ านเข้ าสู่ Jinhae Gunhangje Festival เทศกาลชมดอกซากุระ ที่ใหญ่ ท่ สี ุดของเกาหลี ท่ านจะได้
เพลิดเพลินกับการชมดอกซากุระที่งดงามปกคลุมไปทั่วทัง้ เมืองจินเฮ ซึ่งไฮไลท์ ของการชมเทศกาล
ซากุระนี ้ มีอยู่ 2 ที่ คือ Yeojwacheon Stream และ Gyeonghwa Station และแน่ นอนเราไม่ พลาดที่จะพา
ทุกท่ านไปชมความงามของดอกซากุระทัง้ 2 แห่ งนี ้ (ดอกซากุระจะบาน ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศ)
- Yeojwacheon Stream เส้ นทางที่คลอบคลุมไปด้ วยต้ นซากุระ ระยะทางกว่ า 1.5 กิโลเมตร มีสะพานไม้
ทอดยาวขนานไปกับต้ นซากุระสองข้ างทาง ท่ านจะได้ ด่ มื ด่ากับบรรยากาศสุดโรแมนติก
- Gyeonghwa Station ดอกซากุระที่เบ่ งบานอยู่สองขาทางของสถานีรถไฟ Gyeonghwa ระยะทาง 800
เมตร เวลาที่รถไฟวิ่งผ่ านแนวซากุ ระสีชมพูบานสะพรั่ งถือเป็ นอีกหนึ่ งไฮไลท์ ให้ ท่านได้ เก็บภาพสวยๆ
ขณะที่กลีบดอกซากุระร่ วงหล่ นปกคลุมไปทั่วแนวรถไฟ

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน เมนู ซัมเกทัง ไก่ ต๋ นุ โสม ของขึน้ ชื่อตัง้ แต่ ยุคสมัยราชวงศ์ โชซอนมีต้นตารั บมา
จากในวัง เป็ นเมนูอาหารเกาหลีท่ นี ิยมทานเพื่อบารุ งกาลังและเสริมสุขภาพ ภายในไก่ จะยัดไส้ สมุนไพร
ต่ างๆ เช่ น ข้ าวเหนียว รากโสม พริกไทยแดง เกาลัด พุทราจีน เป็ นต้ น กินพร้ อมกับเครื่องเคียง อาทิ
เส้ นแป้ งลักษณะคล้ ายเส้ นขนมจีน เหล้ าโสม พริกไทยดา เกลือ กิมจิ
จากนัน้ พาท่ านรู้ จักและเข้ าใจ สมุนไพรโสมเกาหลี หรื อราชาแห่ งมวลสมุนไพร โสมถูกนามาใช้ เพื่อ
สุขภาพเป็ นเวลานานากว่ า 2,000 ปี ในตารายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็ นสมุนไพรที่ช่วยเสริม
ความแข็งแรงให้ แก่ ระบบย่ อยอาหารและปอด ช่ วยทาให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่ วนรวม
สรรพคุณทางการแพทย์ ช่ วยบารุงหัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและ
ป้ องกันมะเร็ ง และเร็วๆ นี ้ โสมเกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลก โดยองค์ การยูเนสโก ทุกวันนี ้
ผลิตภัณฑ์ โสมเป็ นสิ่งที่ขาดไม่ ได้ สาหรั บผู้ท่ คี านึงถึงสุขภาพในปั จจุบัน
จากนัน้ นาท่ านเดินทางไปชม สวนยงดูซาน ตัง้ อยู่บนภูเขาในย่ านดาวน์ ทาวน์ ของปูซาน และยังเป็ นภูเขา
ที่มีช่ ือเสียงของเมืองปูซานอีกด้ วย โดยในช่ วงสมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตัง้ ถิ่น
ฐานบนภูเขาแห่ งนี ้ แต่ เกิดไฟไหม้ ครั ง้ ใหญ่ ถงึ สองครั ง้ ทาให้ ป่าไม้ ถูกทาลายไป ชาวบ้ านจึงช่ วยกันฟื ้ นฟู
โดยการปลูกต้ นไม้ ขนึ ้ มาทดแทน จนกลายเป็ นสวนสาธารณะในที่สุด และยังเป็ นที่ตงั ้ ของศาลเจ้ าที่สร้ าง
โดยชาวญี่ปุ่นในยุคตกเป็ นอาณานิคมของญี่ปุ่นนอกจากนี ้ ยังมี หอคอยปูซาน ที่ซ่ งึ เป็ นเหมือนสัญลักษณ์
ของเมือง อีกทัง้ ยังเป็ นจุดชมวิวที่จะทาให้ คุณเห็นปูซานแบบ 360 องศาอีกด้ วย **ราคาทัวร์ นีไ้ ม่ รวม
กุญแจและค่ าขึน้ ลิฟท์ **
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เย็น
ที่พัก

วันที่ 5
เช้ า

พาท่ านสู่ ถนนสายบันเทิงของเมืองปูซานที่เรี ยกกันว่ า BIFF (Busan International Film Festival) เป็ น
ศูนย์ กลางในการจัดงานภาพยนตร์ นานาชาติท่ รี ้ ู จักกันในนาม “เทศกาลหนังปูซาน” เริ่มเปิ ดในปี 1996
ปั จจุบันจะมีเทศกาลหนังช่ วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกที ในบริเวณนีย้ ัง เต็มไปด้ วย
ร้ านค้ า แหล่ งช้ อปปิ ้ งจานวนมาก
นาท่ านเดินทางสู่ ตลาดนัมโพดง (Nampodong Street) แหล่ งช้ อปปิ ้ งขนาดใหญ่ อีกแห่ งหนึ่งของเมืองปู
ซาน ที่น่ ีเต็มไปด้ วยร้ านค้ า เสือ้ ผ้ า เครื่องประดับ
เครื่องสาอาง ของฝาก ของที่ระลึก มากมายให้
ท่ านได้ ช้อปปิ ้ งอย่ างจุใจ อีกทัง้ ยังมีอาหารแบบ Local ให้ ท่านได้ เลือกทานแบบเต็มที่
พาท่ านแวะ ตลาดปลาชาลกาชิ สัมผัสชีวิตและอาชีพพืน้ เมืองของชาวพูซานดัง้ เดิม ซึ่งเป็ นที่ร้ ู จักตัง้ แต่
สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็ นต้ นมา ตลอดแนว
ท่ าเรื อประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน
เป็ นแหล่ งรวมขายส่ งปลาทุก ชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนามาประมูลกันในยามเช้ ามืด
และช่ วงสายยังสามารถซือ้ ในราคาปลีกที่ค่อนข้ างถูก
บริการอาหารเย็น เมนู บุฟเฟต์ บาบีคิวปิ ้ งย่ างสไตล์ เกาหลี เนือ้ หมู เนือ้ ไก่ เนือ้ วัว ปลาหมึก อาหาร
เกาหลี เติมไม่ อัน้
โรงแรมระดับ 3 ดาว (Hotel Ulsan หรือ Dongbusan)

ศูนย์ สมุนไพรบารุ งตับ – DUTY FREE – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - Lotte Dong Busan
บริการอาหารเช้ า ณ โรงแรม
นาท่ านชม ศูนย์ สมุนไพรบารุ งตับ ฮ็อตเกนามู ต้ นไม้ ชนิดนีเ้ จริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะและระดับสูงเหนือนา้ ทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลีร่ ุ นใหม่ นิยมนามารั บประทานเพื่อช่ วยดูแล
ตับให้ สะอาดแข็งแรงป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ ถูกทาลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้ าง
จากอาหารและยา จากนัน้ นาท่ านช้ อปปิ ้ งสินค้ าปลอดภาษี DUTY FREE ช้ อปปิ ้ งสินค้ าแบรนด์ เนม
มากมาย อาทิเช่ น นาฬิกา , แว่ นตา , เครื่องสาอาง , กระเป๋า , กล้ องถ่ ายรู ป และสินค้ า แบรนด์ เนม
อื่นๆอีกมากมายจากนัน้ นาท่ านเพลิดเพลินกับการแวะซือ้ ของฝากที่ ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต (ละลายเงินวอน)
สาหร่ าย ขนมต่ าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรี ยลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ป ขนม
โสม ชาโสม โคลนพอกหน้ าโสม ครีมล้ างหน้ าโสม เครื่องสาอางโสม เป็ นต้ น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ
เปเปโร (ป๊ อกกีเ้ กาหลี) ชินราเมง (มาม่ าเกาหลี) นมกล้ วย
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เที่ยง

อิสระอาหารเที่ยงตามอัธยาศัย
จากนัน้ นาท่ านสู่ Lotte Dong Busan แหล่ งช้ อปปิ ้ งที่มีความหลากหลายทัง้ เสือ้ ผ้ าแบรนด์ ดังแฟชั่น
ต่ างประเทศ อุปกรณ์ กีฬา เครื่องสาอาง และยังมีร้านขายของเล่ นสาหรับเด็ก เช่ นร้ านขายเลโก้
นอกจากนีย้ ังมีร้านค้ าพิเศษที่เป็ นสินค้ าท้ องถิ่นที่มีคุณภาพดีและราคาถูกตอบสนองความต้ องการของ
ลูกค้ า Lotte Dong Busan แห่ งนี ้ เป็ นแหล่ งรวมร้ านค้ าแบรนด์ ดังกว่ า 550 ร้ านค้ า
ได้ เวลาอันสมควรนาท่ านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ

20.25 น.
23.45 น.

เดินทางกลับกรุ งเทพฯโดย เที่ยวบินที่ 7C2251 (ไม่ มีบริการอาหารบนเครื่อง)
ถึงประเทศไทย สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ พร้ อมด้ วยความประทับใจ

โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย
่ นแปลงได้โดยมิตอ
้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
ทงนี
ั้ โ้ ดยคานึงถึงความปลอดภ ัยและประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็นสาค ัญ
ื เดินทางต้องเหลืออายุการใชง้ านได้ไม่นอ
***หน ังสอ
้ ยกว่า 6 เดือน
และเหลือหน้ากระดาษอย่างตา่ 2 หน้า ***

อ ัตราค่าบริการ
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พ ักร่วมก ับผูใ้ หญ่
(2+1)
เสริมเตียง
ไม่เสริมเตียง

ว ันเดินทาง

ผูใ้ หญ่ (2 ท่าน/
ห้อง)

พ ักเดีย
่ ว
(เพิม
่ )

29 มี.ค.-02 เม.ย. 2561

18,999 บาท/ท่าน

18,999 บาท/ท่าน

18,999 บาท/ท่าน

5,900

30 มี.ค.-03 เม.ย. 2561

18,999 บาท/ท่าน

18,999 บาท/ท่าน

18,999 บาท/ท่าน

5,900

หากมีการจองตว๋ ั ภายใน กรุณาแจ้งให้ทราบก่อนจองทุกครงั้
(มิฉะนนทางเราจะไม่
ั้
ร ับผิดชอบหากมีการเปลีย
่ นแปลงใดๆ)
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อัตรานีร้ วม
- ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้ อมคณะ กรณีอยูต่ อ่ ต้ องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
- ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
- ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้ องละ 2 ท่าน)
- ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
- ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. / ต่อท่าน (สายการบินอนุญาตให้ โหลดสัมภาระ 1 ชิ ้น ไม่เกิน 15 กิโลกรัม)
**ในกรณีเดินทางหลายท่ าน ไม่ สามารถนานา้ หนักกระเป๋ามาเฉลี่ยกันได้ **
- ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
- ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทางในท้ องถิ่น คุ้มครองในวงเงินไม่เกิน 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุวงเงิน
ท่านละ 500,000 บาท (ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์) ** คุ้มครองตัง้ แต่ อายุ 6 เดือน - 75 ปี เท่ านัน้ **
หมายเหตุ: กรณีผ้ เู ดินทางมีอายุ 76 ปี ขึ ้นไป คุ้มครองเพียง 50%
ของวงเงินคุ้มครอง และ สาหรับผู้เดินทาง อายุต่ากว่า 6 เดือน กรมธรรม์ไม่รับคุ้มครองใดๆ ทังสิ
้ ้น **
การประกันไม่ ค้ ุมครอง
กรณีที่เสียชีวิต หรื อ เจ็บป่ วยทางร่างกายด้ วยโรคประจาตัว, อาการที่เกี่ยวข้ องกับการติดยา, โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ , การบาดเจ็บ
จากความเสียหายโดยเจตนา, การฆ่าตัวตาย, เสียสติ, ตกอยูภ่ ายใต้ อานาจของสุรายาเสพติด, บาดเจ็บจากการทะเลาะวิวาท การ
แท้ งบุตร, นัดหยุดงาน และ อื่นๆตามเงื่อนไขในกรมธรรม์
อัตรานีไ้ ม่ รวม
- ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 1,200 บาท หรือ 40,000 วอน ต่ อท่ านตลอดทริป
(ชาระก่ อนการเดินทาง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ)
- ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์ แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
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- ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
- ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
- ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ต ต่างด้ าว กรุณาเตรี ยมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้ าว 3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้ าน(ถ้ ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ ้ว 2 รูป แล้ วทางบริษัทฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซา่ ให้ ท่าน โดย
จ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
- ค่าอาหารที่ลกู ค้ ารับประทานทานนอกเหนือหรื อเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกาหนด หากลูกค้ าไม่สามารถรับประทานอาหารที่ทาง
ทัวร์ จดั ให้ กรุณาเตรี ยมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้ วย
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
- กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระงวดแรก 5,000 บาท
- ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนันจะถื
้ อว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
กรณียกเลิกการเดินทาง
- แจ้ งล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 45 วันก่อนเดินทาง หักค่ามัดจา 3,000 บาท
- แจ้ งล่วงหน้ า 21 – 44 วันก่อนการเดินทาง หักค่ามัดจาท่านละ 5,000 บาท
- แจ้ งล่วงหน้ า 20 – 1 วัน ก่อนการเดินทาง หักค่าดาเนินการต่างๆ รวม 100 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้ าเมือง จะไม่ มีการคืนเงินทัง้ หมด
(ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาล, วันหยุดยาว ไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรื อเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ ***
กรุ๊ปที่เดินทางต้ องการันตีมดั จากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
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- จานวนผู้เดินทาง ขันต
้ ่า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ ้นไป
- หากต่ า กว่ า ก าหนด และ ผู้ เดิ น ทางทุ ก ท่ า นยิ น ดี ที่ จ ะช าระค่ า บริ ก ารเพิ่ ม เพื่ อ ให้ คณะเดิ น ทางได้ ทางเรายิ น ดี ที่ จ ะ
ประสานงานในการเดินทางตามความประสงค์
- ราคานี ้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านัน้
(นักท่ องเที่ยวต่ างประเทศ ชาระเพิ่มท่ านละ 4,000 บาท)
- เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสม โดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข องผู้
เดินทางเป็ นสาคัญ
- หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อ กรณี ที่ ท่ า นถูก ปฏิ เ 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 รมแรงงานทัง้
จากไทย และต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
- ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จา่ ยให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
- ถ้ าลูกค้ าไม่เข้ าร้ านค้ าช้ อปปิ ง้ ตามที่โปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้ าร้ านช้ อปร้ านละ 4,000 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
- ขอสงวนสิทธิ์สาหรับลูกค้ าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านัน้
- อาหารในแต่ละมื ้อหากว่าไม่ได้ ทาการระบุวา่ เป็ นบุฟเฟ่ ต์จะไม่สามารถเติมได้
- ทางบริ ษั ท ฯจะไม่ รั บ ผิ ด ชอบใดๆ ทัง้ สิ น้ หากเกิ ด สิ่ ง ของสู ญ หายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิ ด อุ บัติ เ หตุ ที่ เ กิ ด จาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
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- ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
- เมื่ อ ท่ า นตกลงช าระเงิ น ไม่ ว่ า ทั ง้ หมดหรื อ บางส่ ว นกั บ ทางบริ ษั ท ฯ ทางบริ ษั ท ฯ จะถื อ ว่ า ท่ า นได้ ยอมรั บ ในเงื่ อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
- ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใด ๆ ทังสิ
้ ้น หากหนังสือเดินทางของท่านเกิดการชารุด และไม่สามารถเดินทางได้
รับเฉพาะผู้มีวตั ถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ ที่จ่ายให้ กบั ผู้จดั เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาดและผู้จดั ได้ ชาระให้ กบั สายการ
บินและสถานที่ตา่ ง ๆ แบบชาระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนันหากท่
้
านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรื อใช้ บริ การตามรายการ ไม่ว่าด้ วย
สาเหตุใดหรื อได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรื อออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จดั ขอ
สงวนสิทธิ การคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทัง้ ค่าตัว๋ เครื่ องบินให้ แก่ท่านหากมีเพื่อนหรื อญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยว
ระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรื อปั ญหาต่าง ๆ ตลอดจนข้ อแนะนากรุ ณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ที่รับ ผิดชอบ หากท่านมีความ
จาเป็ นต้ องรับฝากของจากผู้อื่นเพื่อที่จะนาไปยังประเทศนัน้ ๆ หรื อนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนันว่
้ าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิด
กฎหมายซึง่ ของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขันประหารชี
้
วิต
เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรื อสิ่งของใดใด
*หมายเหตุท่ ีประเทศเกาหลีใต้ มีช่างภาพมาถ่ ายรู ปแล้ วมาจาหน่ ายวันสุดท้ ายลูกทัวร์ ท่านใดสนใจสามารถซือ้ ได้
โดยไม่ มีการบังคับลูกทัวร์ ทงั ้ สิน แต่ เป็ นการบอกกล่ าวล่ วงหน้ า
*โรงแรมที่ พั ก ที่ ป ระเทศเกาหลี ใ ต้ อ าจะมี ก ารสลั บ ปรั บ เปลี่ ยนขึ น้ อยู่ กั บ ความเหมาะสมเป็ นหลั ก โดยค านึ ง ถึ ง
ผลประโยชน์ ลู ก ค้ าเป็ นหลั ก ทั ว ร์ ครั ้ง นี ม้ ี วั ต ถุ ป ระสงค์ เ พื่ อ การท่ อ งเที่ ย วเป็ นหมู่ ค ณะเท่ า นั ้น ถ้ า ลุ ก ค้ า ต้ อ งการ
แยกตัวออกจากกรุ๊ ปทัวร์ ทางบริษัทจะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเที่ยวเองวันละ 5,000 บาท ต่ อท่ าน

ไม่เก็บค่าประกันการเดินทาง
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