TRENDY BUSAN
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR
สายการบินในเครือของ KOREAN AIR
โปรแกรมจัดเต็ม 5วัน 3 คืน พักเคียงจู 1 คืน / ปูซาน 2 คืน







ไฮไลท์ โปรแกรม
บินตรงกรุงเทพฯ – ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) โดยสายการบิน JIN AIR(LJ)
ฟรี น ้าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้ อมอาหารเช้ า พักเคียงจู 1 คืน + ปูซาน 2 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เมืองเคียงจูที่ UNESCO ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นมรดกโลก วัดพูลกุกซา ถ ้าซ็อคคูรัม
TEDDY BEAR MUSEUM หอดูดาวชมซงแด หมู่บ้านกัมชอน อุทยานแทจงแด อุทยานยงดูซาน ตลาดปลาจากัลชิ
ชายหาดแฮอึนแด อาคารนูริมารู ORYUKDO SKYWALK JEONPO CAFÉ STREET
ช้ อปปิ ง้ จุใจเมืองพูซาน DUTY FREE ซุปเปอร์ มาเก็ต
กาหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม – มิถนุ ายน 2561
วันที่ 23-27 พ.ค. / 25-29 พ.ค. / 30 พ.ค.-3 มิ.ย. / 1-5 มิ.ย. / 20-24 มิ.ย. ไฟล์ ทดังนี ้
LJ012
BKK - PUS
22.55-06.10+1
LJ011
PUS - BKK
19.05-22.30
วันที่ 7-11 มิ.ย. / 9-13 มิ.ย. / 14-18 มิ.ย. / 16-20 มิ.ย. / 23-27 มิ.ย. / 28 มิ.ย.-2 ก.ค.
30 มิ.ย.-4 ก.ค. ไฟล์ ทดังนี ้
LJ012
BKK - PUS
23.30-06.45+1
LJ011
PUS - BKK
18.30-21.55

วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ปูซาน (สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ )

21.00 น.

คณะพร้ อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์เตอร์ D(**อาจมีการเปลีย่ นแปลง) สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้ าหมายเลข 2) โดยมี
หัวหน้ าทัวร์ และเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ รอต้ อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ ้นเครื่ อง

วันที่ 2
00.50 น.
08.10 น.

สนามบินกิมแฮ – เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซา - ถา้ ซ็อคคูรัม – TEDDY BEAR MUSEUM –
หอดูดาวชมซงแด – GYEONGJU PALACE และ WOLJI POND

บินลัดฟ้าสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
เดินทางถึง สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้ องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2
ชัว่ โมง (กรุณาปรับนาฬิกาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง เมืองหลวงของอาณาจักรชิลลามากว่าพันปี จึงเป็ น
ศูนย์รวมของอาคาร วัด และโบราณวัตถุ เป็ นเมืองที่มีความงดงามทังทางธรรมชาติ
้
และโบราณสถานที่เก่าแก่
นับร้ อยปี เป็ นเมื องที่องค์ การยูเนสโก้ ขึ ้นทะเบียนให้ เป็ นเมื องมรดกโลกและให้ ฉายาว่า “Museum Without
Walls พิพิธภัณฑ์ไร้ กาแพง” เพราะทุกสิง่ ในเมืองนี ้ล้ วนมีเรื่ องราวประวัติศาสตร์ เกาหลี นาท่านเดินทางชม วัด
พุล กุกซา ถื อได้ ว่าเป็ นผลงานชิน้ สุดยอดในยุคทองของพุทธศาสนา สมัยอาณาจักรชิลลา ถูกสร้ างขึ ้นจาก
ความศรั ทธาและเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวชิลลา สถาปั ตยกรรมทางศาสนาที่งดงามเหล่านี ้ ตาม
แบบอย่างของศิลปะสมัยชิลลาสิง่ ที่ถือว่าเป็ นหนึง่ ในสัญลักษณ์ของวัดนี ้ก็คือ บันไดที่ตงอยู
ั ้ ด่ ้ านหน้ าทางเข้ าตัว
วัด ซึง่ มีอยู่ 33 ขัน้ ทอดยาวขึ ้นไปสูด่ ้ านบน ชื่อกันว่าเป็ นเครื่ องหมายแทนสวรรค์ 33 ชัน้ บันไดที่ด้านหน้ านี ้มี
อยู่ 2 บันได คือ สะพานเมฆขาว และ สะพานเมฆฟ้า จากนันน
้ าท่านชม ถา้ ซ็อคคูรัม เป็ นถา้ หินแกรนิตที่
แกะสลักพระพุทธรู ปขนาดใหญ่ที่รายล้ อมด้ วยพระโพธิ์ สตั ว์และเทพยาดา ผนังถ ้าแกะสลักสวยงามแสดงถึง
อัจฉริ ยะภาพทางสถาปั ตยกรรมองค์การยูเนสโก้ ประกาศให้ ถ ้าซ็อคคูรัมเป็ นมรดกโลกทางด้ านวัฒนธรรมอันล ้า
ค่าของโลก
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชม TEDDY BEAR MUSEUM พิพิธภัณฑ์ต๊ กุ ตาหมีใน Gyeongju, Gyeongsangbuk-do เป็ นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิพิธภัณฑ์จะใช้ ต๊ กุ ตาหมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายร้ อยตัวเพื่อแสดง
ถึงประวัติความเป็ นมาของมนุษยชาติ (รวมถึงอายุของไดโนเสาร์ ) รวมถึงอาณาจักร Silla ในห้ องจัดแสดง
นิทรรศการที่แตกต่างกันหลายแห่ง พิพิธภัณฑ์ยงั มีโรงภาพยนตร์ 3 มิติหอศิลป์ งานแสดงสินค้ าใต้ น ้าและร้ าน

ค่า
วันที่ 3
เช้ า

ขายของกระจุกกระจิก นาท่านชม หอดูดาวชมซงแด จัดเป็ นหอคอยเก่าแก่ที่สดุ ในโลกสร้ างในศตวรรษที่ 7
ตามความเชื่อทางพุทธศาสนาปั จจุบนั ยังปรากฏให้ เห็นจนทุกวันนี ้ มีลกั ษณะเป็ นรูปขวด สร้ างด้ วยหิน เป็ นที่
ชื่นชมของนักโบราณคดีทั่วโลก นาท่านเดินเข้ าชม พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace และ
Wolji Pond เป็ นที่ตงของพระราชวั
ั้
งรองซึง่ ใช้ เป็ นพระราชวังของมกุฎราชกุมารและอาคารอื่น ๆ อีกทังยั
้ งเป็ น
ห้ องจัดเลี ้ยงสาหรับงานสาคัญระดับชาติและผู้เข้ าชมที่สาคัญอีกด้ วย หลังจากการล่มสลายของ Silla ตาม
ด้ วย Goryeo และ Joseon สถานที่นี ้มีชื่อว่า 'Anapji' แทน ต่อ มาชิ ้นส่วนจากเครื่ อ งปั น้ ดินเผาที่แกะสลัก
ตัวอักษร "Wolji" ถูกค้ นพบในปี 1980 และพบว่า Wolji มีความหมายของบ่อสะท้ อนดวงจันทร์ ดังนันชื
้ ่อ
'Anapji' จึงเปลีย่ นเป็ นปั จจุบนั - 'พระราชวัง Donggung และ Wolji Pond'
รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั GYEONGJU HANWA RESORT หรื อเทียบเท่า
เมืองเคียงจู – เมืองปูซาน - ศูนย์ ศึกษาธรรมชาติ นักดอง – หมู่บ้านกัมชอน – อุทยานแห่ งชาติแท
จงแด – อุทยานยงดูซาน – BUSAN TOWER(ไม่ รวมลิฟท์ ) – ตลาดปลาจากัลชิ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ ศึกษาธรรมชาตินักดอง (Nakdong Estuary Eco-Center) เป็ นสถานที่เรี ยนรู้
เกี่ยวกับระบบนิเวศในธรรมชาติอยูภ่ ายในอาคาร 3 ชัน้ ที่มีสว่ นจัดแสดง, ห้ องทดลอง, ห้ องสมุด, ลานชมวิว
และห้ องดูภาพยนตร์ อยูท่ ี่เขต Saha-gu เมืองปูซาน ศูนย์ศกึ ษาธรรมชาตินกั ดองมีกิจกรรมเพือ่ เสริ มสร้ าง
ประสบการณ์ในการเรี ยนรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศ เช่น แมลง ตันไม้ ที่ราบลุม่ น ้า นกและไข่ของนกชนิดต่างๆ
รวมทังมี
้ พื ้นที่สวนกว้ างใหญ่ที่สามารถมาปิ กนิก เดินศึกษาธรรมชาติ และสวนดอกไม้ ด้วย จากนันน
้ าท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านกัมชอน ในปูซาน ไม่ได้ เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อย่างที่หลายคนคิด หมู่บ้านแห่งนี ้
ถูกค้ นพบเมื่อปี 1950 ในขณะนันได้
้ ชื่อว่าเป็ นเมืองสลัม ที่บรรดาเหล่าผู้อพยพจากสงครามเกาหลีมารวมตัว
อาศัยอยูก่ นั รวมไปถึงนักบวช อีกด้ วย จึงเรี ยกหมู่บ้านแห่งนี ้มาว่า แทกึกโด (คล้ ายหมู่บ้านศาสนา) ในปี
2009 ทางหมู่บ้านกัมชอน ได้ เชิญบรรดาศิลปิ นนักเรี ยนและจิตรกรมาช่วยกันตกแต่งหมู่บ้านขึ ้นมาใหม่ เพื่อ
เป็ นจุดสนใจและดึงดูดผู้คนให้ มาเที่ยวมากขึ ้น ศิลปิ นนับสิบมาช่วยกันตกแต่ง
เสริ มจินตนาการให้ กบั
หมู่บ้านแห่งนี ้ด้ วยสีพาสเทลหลากสีสนั จนทัว่ ทังหมู
้ ่บ้านมีสสี นั สดใส จึงได้ ชื่อเล่นมาว่า “ซานโตรี นีแห่ง
เกาหลี” จากนันน
้ าท่านชม อุทยานแทจงแด แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากอีกแห่งหนึง่ ในเมืองพูซาน ที่นี่
ท่านจะได้ สมั ผัสกับความสวยงามของทะเลและหน้ าผาสูงชัน พร้ อมสวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้ วยต้ นไม้
สีเขียว และสิง่ สันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสระว่ายน ้าที่สามารถมองเห็นทะเล ร้ านค้ าขายของ
ขบเคี ้ยว และร้ านขายของที่ระลึก วิวทิวทัศน์รอบๆ อุทยานนี ้ จะมองเห็นหินผาและประภาคารสีขาวสวยงาม

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) ตังอยู
้ ่ในตัวเมืองปูซาน และเป็ นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่
เป็ นที่นิยมมากที่สดุ ที่มาของชื่อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นัน้ มาจากลักษณะรู ปร่ างของภูเขาที่เหมือนกับ
หัวมังกร ซึง่ หันหน้ าเข้ าสูฝ่ ั่งทะเล เพื่อป้องกันและกาจัดศัตรู ที่มาจากทะเลนัน่ เอง ในระหว่างสงครามเกาหลี
ผู้อพยพพากันหนีขึ ้นมาสร้ างบ้ านเรื อนอาศัยกันบนภูเขา และเกิดเหตุการณ์ ไฟไหม้ ครัง้ ใหญ่ถึง 2 ครัง้ ทาให้
ต้ นไม้ บนภูเขาถูก ไฟเผาทาลาย จึงมี ความพยายามในการฟื ้นฟูป ลูกต้ นไม้ ขึ ้นมาใหม่ และจัดสร้ างเป็ น
สวนสาธารณะขึ ้นมาจากนันน
้ าทุกท่านไปยัง หอคอยปูซาน ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปูซานที่ตงอยู
ั ้ ่สงู 69
เมตรเหนือระดับน ้าทะเลที่ความสูง 120 เมตรด้ านบนของหอคอยถูกสร้ างขึ ้นตามแบบบัลดากิ นจากเจดีย์
Dabotap ใน Bulguksa Templeหอคอยแห่งนี ้มี ทศั นียภาพยามค่าคืนที่สวยงามและมีทิวทัศน์ อันงดงาม
เนื่องจากบนหอคอยนันจะมองเห็
้
นทัศนียภาพรอบตัวเมืองปูซาน
จากนันน
้ าท่านสูต่ ลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศเกาหลี ตังอยู
้ ท่ ี่เมืองปูซาน และอยู่ติดกับทะเล มี
ชื่อว่า Jagalchi Market ( จากัลชีชีจงั ) หรื อ ตลาดปลาจากัลชี สามารถพบเห็นเหล่าบรรดา “จากัลชี อา
จุมม่า” คือผู้หญิ งที่ลงไปดาน ้าหาปลามาขายด้ วย ที่ตลาดแห่งนี ้มีอาหารทะเลสดๆ มากมาย รวมไปถึงปู
ยักษ์ ที่เรี ยกได้ วา่ มาปูซานทังที
้ ต้ องมากินให้ ได้
ค่า รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั KUKJE HOTEL หรื อเทียบเท่า
วันที่ 4
วัดแฮดงยงกุงซา – COSMETIC SHOP – RED PINE – DUTY FREE– ชายหาดแฮอึนแด – อาคารนู
ริมารู -- BUSAN CINEMA CENTER
เช้ า
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางต่อ วัดแฮดงยงกุงซา ตังอยู
้ บ่ นชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองพูซานเป็ นวัดที่สร้ างบน
เหล่าโขดหินริ มชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มกั จะสร้ างอยูต่ ามเชิงเขา วัดแห่งนี ้
ถูกสร้ างขึ ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริ ย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo
จากนันในปี
้
1970 ถูกฟื น้ ฟูและปรับปรุงอีกครัง้ ด้ วยความพิถีพนั เพื่อให้ คงไว้ ซึ่งเอกลักษณ์ และความงดงาม
แบบดังเดิ
้ มจากประตูซ้ ุมมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสูท่ างเดินและบันไดหิน 108 ขัน้ เป็ น
จุดสาหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงๆไปสูบ่ ริ เวณที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์
องค์สดี า ซึง่ ตังตระหง่
้
านอยูบ่ นโขดหิน และเมื่อเดินทางไปตามสะพานที่ทอดเข้ าสูบ่ ริ เวณตัววัด ที่ประกอบไป
ด้ วยวิหารและศาลาเรี ยงรายลดหลัน่ กันไปตามโขดหิน โดยบริ เวณด้ านหน้ าของวิหารหลักมีเจดีย์สงู 3 ชัน้
และสิงโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุก,ความโกรธ,ความเศร้ าและความสุข นอกจากนี ้ภายในวัดยังมี

องค์เจ้ าแม่กวนอิ ม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่ าม,ศาลเจ้ า และอื่นๆ วัดแห่งนี ้เป็ นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ และ
สวยงาม จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ COSMETIC SHOP ศูนย์ รวมเครื่ อ งสาอางแบรนด์ ดังเกาหลี เช่น
ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อในราคาพิเศษจากนันน
้ าท่านเดินทางสู่
ร้ านสมุนไพร RED PINE เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน ้ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่ างกาย และนาท่านเดินทางสู่ DUTY FREE ถือว่าเป็ น OUTLET MALL
ที่มีขนาดใหญ่ แ ห่งหนึ่งของเกาหลี แหล่งช้ อ ปปิ ง้ สิน ค้ าแบรนด์ เนมแห่ง ใหม่ ของเมื อ งพูซาน ซึ่งมี ร้ านค้ า
มากกว่า 150 ร้ าน และมีสนิ ค้ าราคาถูกหลากหลายแบรนด์ ไม่วา่ จะเป็ นเสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า นาฬิกา เช่น
Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
จากนันน
้ าท่านสู่ ชายหาดแฮอึนแด ได้ ชื่อว่าเป็ นชายหาดที่มีชื่อเสียงมากที่สดุ ของเกาหลี มีหาดทรายสีขาว
ยาวถึง 1.5 กิ โลเมตรและมี ความกว้ างของชายหาด 40-50 เมตร มี น ้าทะเลสะอาดใส สีเขียวสวยงาม
ชายหาดนีน้ นเรี
ั ้ ยกกันตามนักปราชญ์ ท่านหนึ่งที่เดินทางไปตามที่ต่างๆแล้ วเกิดความประทับใจกับความ
งดงามของชายหาดแห่งนี ้จนสลักคาว่า “Hae Un Dae” ลงบนหินตังแต่
้ ยุค Silla ประมาณปี ค.ศ. 857 จน
ผู้คนต่างเรี ยกชายหาดแห่งนี ้ตามคาของท่าน จากนันเดิ
้ นทางชม อาคารนูริมารู (Nurimaru APEC House)
เป็ นอาคารรู้ ทรงกลมดีไซน์ แปลกที่ตงอยู
ั ้ ่ริมทะเล สร้ างขึ ้นเพื่อใช้ ในการจัดงานประชุมผู้นา APEC (APEC
Summit) อยูท่ ี่เกาะดองแบกโซม(Dongbaekseom)ที่ขึ ้นชื่อเรื่ องความสวยงามของวิ วทิวทัศน์ ที่ปัจจุบนั เป็ น
อาคารอนุสรณ์ของการประชุมในครัง้ นัน้ และใช้ เป็ นศูนย์ประชุมนานาชาติในวาระต่างๆ รวมทังจั
้ ดแสดงผล
งานที่สะท้ อนถึงวัฒนธรรมดังเดิ
้ มต่างๆของเกาหลี อาคารนี ้ถูกออกแบบมาเป็ นพิเศษ ทังหมดใช้
้
กระจกกัน
กระสุน หากมองจากอาคารจะสามารถเห็นวิวสะพานควางอันอี กด้ วย จากนันน
้ าท่านเดินทางชม ศูนย์
ภาพยนตร์ ปูซาน เป็ นสถานที่จัดงาน เทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติปูซาน( Busan International Film
Festival, BIFF)ที่ เ ป็ น หนึ่ง ในงานที่ ใ หญ่ แ ละดัง ที่ สุดงานหนึ่ง ของเกาหลีใต้ ท าให้ อ าคารรู ป ทรงแปลก
ประหลาด ท้ าทายแรงโน้ มถ่วงแห่งนี ้กลายเป็ นสัญลักษณ์หนึง่ ของงานนี ้ด้ วย ศูนย์ภาพยนตร์ ปูซานประกอบ
ไปด้ วยอาคาร 3 อาคารคือ Cine Mountain ที่เป็ นอาคารหลัก มีโรงภาพยนตร์ 3 โรงและโรงละคร 1 โรง, Biff
Hill และ Double Cone ซึง่ ที่นี่เป็ นที่แรกในโลกที่มีการนาเอาโรงภาพยนตร์ และโรงละครมารวมไว้ ในอาคาร
เดียวกัน
ค่า รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้ าสูท่ ี่พกั KUKJE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5

เช้ า

ศูนย์ โสมรัฐบาล – ออยุคโด สกายวอร์ ค – ฮ็อกเก็ตนามู – JEONPO CAFÉ STREET –
ซุปเปอร์ มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึง่ รับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่ามีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ให้
ท่านได้ เลือกซื ้อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุงร่างกาย หรื อสามารถซื ้อ
เป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ ออยุคโด สกายวอร์ ค (Oryukdo Skywalk)
สร้ างจากหน้ าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพื ้นที่ทาด้ วยกระจกหนา 50 มิลลิเมตร เคลือบ
ด้ วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข็งแรง อยูต่ รงแนวที่เป็ นเส้ นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและ
ทะเลใต้ ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ ้นได้ ที่นี่เป็ นอีกหนึง่ จุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน และนา
ท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และระดับสูงเหนือน ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊ อตเกตนามูนี ้ เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่น
ใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับให้ แข็งแรงป้องกันโรคตับแข็งไม่ถกู ทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่
สารตกค้ างจากอาหาร และยา

กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชม JEONPO CAFÉ STREET ถนนที่มาพร้ อมกับคาเฟ่ ที่มีสไตล์และดนตรี เป็ นอย่างมาก
ได้ เวลานาท่านสูส่ นามบินกิมแฮ
นาท่านสูส่ นามบิน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้ า
สนามบิน SUPER MARKET ซึง่ ท่านสามารถเลือกซื ้อสินค้ าเกาหลีได้ อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่
ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊ อคโก้ พาย น ้าจิ ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตนุ๋ โสมสาเร็ จรูป
ผลไม้ ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
20.25 น. เดินทางกลับสูก่ รุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
23.45 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้ อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. ชาบู ชาบู สุกี ้สไตล์เกาหลี บนหม้ อไฟร้ อนๆ ประกอบด้ วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื ้อหมูสไลด์น ้าซุปร้ อนๆ และเส้ นอู
ด้ งซึง่ ขาดไม่ได้ ในการทาน ชาบู ชาบู พร้ อมข้ าวสวย
2. พุล โกกิ ห มู ส ไลด์ ที่ ผ่ า นการหมัก ด้ ว ยเครื่ อ งปรุ ง จนได้ ที่ น ามาผัด รวมกั บ ผัก สดนานา ชนิ ด บนกระทะร้ อนๆ
รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียง และข้ าวสวยร้ อนๆ มีกลิน่ หอมน่าลิ ้มลอง
3. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้ วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้ วยเครื่ องปรุ งจนได้ ที่ นามาผัดรวมกับผักสด
นานา ชนิดบนกระทะร้ อนๆ รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียง และข้ าวสวยร้ อนๆ มีกลิน่ หอมน่าลิ ้มลอง
4. บุฟเฟ่ ต์บาบีคิวปิ ง้ ย่าง + ซีฟดู้ สไตล์เกาหลี ให้ ทา่ นเลือกสรรทัง้ เนื ้อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซีฟดู้ ตักรับประทาน
แบบไม่อนั ้ ทานได้ จนอิ่ม พร้ อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
5. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้ าวสวยผสมกับเนื ้อหมูหนั่ เป็ นชิ ้นเล็กๆ ผักปรุงรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั
(ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็ได้ ถ้าต้ องการ เสิร์ฟพร้ อมหมูผดั วุ้นเส้ น และหอมใหญ่ มีน ้าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้ อย
6. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ตุ๋นโสม อาหารตาหรั บชาววังบารุ งสุขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอ ยู่ในหม้ อ เหล็กร้ อ นๆ
ภายในตัวไก่จะยัดไส้ ด้วยข้ าว และของบารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ ง รากโสม เก๋ากี ้ ปรุงรสด้ วยพริ กไทยดา และ
เกลือ รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้ าดอง) และเส้ นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี
พร้ อมทังเสิ
้ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้ าดองโสม
7. ทงกัสซึ หรื อ หมูชุปแป้งทอด ทาจากเนื ้อหมูหนั่ เป็ นแผ่น หมักด้ วยเกลือและพริ กไทย โรยแป้งบาง ๆ ชุบแป้ง
ชุบเกล็ดขนมปั งแล้ วทอดจนสุก รับประทานกับข้ าวสวย, กะหลา่ ใบ หรื อซุปเต้ าเจี ้ยว
เดือน

พฤษภาคม

มิถุนายน

อัตราค่ าบริการ

ท่ านละ

23-27 , 25-29 , 30พ.ค.-03มิ.ย.2561

13,888

01-05 ,7-11 , 9-13 ,14-18 , 16-20 ,
20-24 , 23-27 , 28มิ.ย.-02ก.ค. , 30มิ.ย.04ก.ค.2561

13,888

พักเดี่ยวเพิ่ม ท่ านละ

6,900

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้ นทางที่ระบุใน
รายการชันทั
้ ศนาจรไป-กลับพร้ อมคณะ
กรณีอยูต่ อ่ ต้ องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 1ใบ / 15
กก.
8. ค่าหัวหน้ าทัวร์ นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
ในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุสว่ นบุคคลกรณี
เสียชีวิต สูญเสีย อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพ
ถาวรสิ ้นเชิง 1,000,000 บาท
การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครัง้
500,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้ อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ
(หากท่านต้ องการสัง่ เพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์
แล้ วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 7
USD ต่ อคนต่ อวัน หรือ ท่ านละ 50,000 วอน
หรือ 1,500 บาท ต่ อท่ านตลอดทัง้ ทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย
3% (กรณีออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรือ
ต้ องการใบกากับภาษี)
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบิน
กาหนด (ปกติ 15 กก.)
4. ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว กรุณาเตรี ยม
เอกสารคือ 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 ว
ทางบริ ษัทฯจะเป็ นผู้ดาเนินการยื่นวีซา่ ให้ ทา่ นโดยจ่าย
ค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้ าว
เจ้ าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่ องแจ้ งเข้ า-ออกด้ วย
ตนเองก่อนจะยื่นวีซา่ )

1.
2.
3.
4.

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
ในการจองครัง้ แรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อชาระทังหมด
้
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณีที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิทธิ์ในการบอก
ยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้ องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ ให้ เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย พร้ อมกรอกรายชื่อของผู้
เดินทางที่สะกดตรงตามหนังสือเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ หากลูกค้ าต้ องการขอแยกออกจากกรุ๊ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษัทขอปรับ
ท่านละ 300 USD
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ตอ่ เมื่อได้ แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้ กบั เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ ้นไป
คืนเงินทังหมด
้

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ ้นไป
เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์

ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การ
ยกเลิกการเดินทาจะต้ องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้ กับเจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขายทั ้งนี ้บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์
พิจารณาในการคืนเงินให้ กบั ลูกค้ าเป็ นกรณีไป
3. ในกรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า-ออกนอกประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆทั ้งสิ ้น
4. ในกรณีกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษัทฯได้ มีการการันตีมัดจา หรื อ ซื ้อขายแบบมีเงื่อนไขกับ
สายการบิน รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่ม
เข้ ามาช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาลดังกล่าว) บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
หมายเหตุ
1. บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณีที่จานวนผู้เดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผู้ใหญ่) ขึ ้นไป โดย
บริ ษัทฯ จะแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง

2.

3.
4.

5.

6.
7.
8.

เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ ต ามความเหมาะสมโดยค านึ ง ถึ ง
ผ
ล
ป
ร
ะ
โ
ย
ช
น์
ข
อ
ง
ผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯ รับ เฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทาง
เพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
ทางบริ ษัทฯขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบค่าเสียหายใดๆทังสิ
้ ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสาย
การบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษัทฯจะดาเนินการ
ประสานงานเพื่อให้ เกิดประโยชน์สงู สุดแก่ลกู ค้ า)
ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิไม่คืนเงิน ในกรณีที่ทา่ นใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ,
ไม่ทานอาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
ทางบริ ษัทฯสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่
เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่ อ ท่า นตกลงช าระเงิน ไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อ บางส่ว นกับ ทางบริ ษัท ฯจะถื อ ว่าท่านได้ ย อมรั บในเงื่ อ นไข
ข้ อตกลงต่างๆแล้ ว ตามที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อการท่ องเที่ยวเท่ านัน้

