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กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกม
ิ แฮ
พูซาน– หมู่บ ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk – เมือง
เคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด
แดกู – วัดดองฮวาซา– Okgol Village - Cosmetic Shop -ศูนย์โสม ้
สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower – ชอปปิ
้ งถนนทงซองโน
ปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง -Duty Free
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– สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาด
ปลาชาลกาช ิ
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ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ
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กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ
คณะมาพร้อมกันที่ทา่ อากาศยานสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M (เช็คอินกรุ๊ปของ
สายการโคเรี ยนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็ค
สัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่าน
ปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซ หอดูดาวชมซงแด
นําท่านเหิรฟ้ าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE662 บริ การอาหารและ
เครื่ องดื่มบนเครื่ อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่า
ประเทศไทย 2 ชัว่ โมง (เพือ่ ความสะดวกในการนัดหมาย กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านเป็ นเวลาท้องถิ่น) นํา
ท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว
นําท่านสู่ หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน หรื อที่รู้จกั กันอีกชื่อหนึ่งว่าTaeguekdo Village ได้รับการขนานนาม
ว่าเป็ นซานโตริ นีแห่งเกาหลี เป็ นชุมชนซึ่งตั้งอยูห่ ่างจากตลาดชากัลชิของปูซานเพียง 30 นาทีเท่านั้น และ
เป็ นอีกหนึ่งสถานที่ๆน่าสนใจสําหรับคนที่แวะไปเที่ยวเมืองปูซาน ถนนหนทางทีนี่ถูกตกแต่งด้วยภาพแนว
กราฟฟิ ต้ ี บ้านเรื อนหลายหลังเปลี่ยนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี่ แต่หลายหลังยังมีผคู ้ นอาศัยอยูจ่ ริ งๆ ที่นี่โด่ง
ดังจากการเป็ นสถานที่ถ่ายทํารายการ Running Man รายการชื่อดังของเกาหลี ซึ่งมีท้งั ตอนที่นางเอกสาวชเวจี
อูเป็ นแขกรับเชิญ รวมทั้งหนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายทําที่นี่เช่นกัน จากนั้นนําท่านสู่จุดชมวิวริ มทะเล
Oryukdo Skywalk ให้ท่านได้สมั ผัสความตื่นเต้นของสะพานกระจกแก้วที่ถูกสร้างขึ้นเหนือหน้าผาชายฝั่ง
ทะเล
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย “ชาบูชาบู” อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี
ลักษณะคล้ายสุก้ ีหม้อไฟของญี่ปุ่น โดยนําเครื่ องเคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมู
ที่จดั เตรี ยมไว้ มาจัดเรี ยงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมนํ้าซุปชาบูปรุ งรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนําอุดง้
สดลงต้ม สามารถรับประทานเป็ นอุดง้ ร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน นํ้าจิ้มซีอิ้วเกาหลี และเครื่ องเคียง
นานาชนิด
จากนั้นนําท่าน วัดพุลกุกซา ตั้งอยูท่ ี่เมืองเก่าเเก่อย่างเมืองเคียงจู โดยเป็ นวัดหลักของอาณาจักรชิลล่ามาตั้งเเต่
ปี ค.ศ.535 ซึ่งวัดเเห่งนี้มีความสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทําให้ได้รับการคัดเลือกเป็ นมรดกโลก
ทางวัฒนธรรมจากองค์การ UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ที่ผา่ นมา ทําให้กลายเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลี
สําคัญของเมืองเคียงจูไปเลย ซึ่งในเเต่ละปี จะมีนกั ท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดสําคัญเเห่งนี้ เป็ นอันมาก ยิง่ ในช่วง
ของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีน้ นั นับว่าเป็ นสถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิตเลยทีเดียว จากนั้นนําท่านสู่ หอดูดาวชมซงแด
สร้างขึ้นตั้งเเต่สมัยราชวงศ์ซอนต๊อก เเห่งเเคว้นชิลลา ซึ่งมีการประมาณการกันว่าตั้งเเต่สมัยศตวรรษที่ 7
โดยมีการสร้างด้วยหินนํามาเรี ยงซ้อนกันเป็ นชั้นๆ ในลักษณะของรู ปขวด โดยมีความสูงถึง 9.4 เมตร นับว่า
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เป็ นหอดูดาวที่มีความเก่าเเก่อย่างมากในซีกโลกฝั่งตะวันออก เเละเเสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะ
ลํ้ายุคของชนชาติเกาหลีต้งั เเต่ยคุ โบราณ โดยสภาพโดยรวมทัว่ ไปของหอดูดาวนั้นยังมีสภาพที่ดีอยูเ่ เม้จะ
ผ่านกาลเวลามานานเเล้วก็ตาม
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย “จิมดัก”ไก่อบซีอิ๋วดํา
วุน้ เส้น เมนูพ้นื เมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง ปั จจุบนั ได้รับความนิยมอย่างแพร่ หลาย
และรสชาติของจิมดัก ก็เป็ นที่ถูกปากถูกลิ้นคนไทยเป็ นอย่างยิง่
ที่พกั โรงแรม Hwangnamguan Hanok Village ระดับ 3 ดาว หรื อเทียบเท่า
แดกู – วัดดองฮวาซา– Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์ โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower –
ช้ อปปิ้ งถนนทงซองโน
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสู๋ เมืองแดกู เป็ นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับสี่ของประเทศเกาหลี จากนั้นนําท่านสู่
วัดดองฮวาซา วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลายเจดียห์ ินสามชั้นในปี กด้าน
ตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็ นผังแบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana
Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนก้อนหินทําให้วดั นี้มีค่ายิง่ “จากสถานีดองแทกูเดินเท้าต่อประมาณ
5 นาทีไปยังสํานักงานโทรศัพท์ ซีนาม (Sinam) และจากที่นนั่ ขึ้นรถประจําทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮ
วาซา”จากนั้นนําท่านชม Okgol Village หมู่บา้ นเก่าแก่รูปแบบดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บา้ นเก่าของพวกขุนนาง
และชนชั้นสูง แห่งยุคสมัยราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างขึ้นในปี 1630 โดยตระกูล Choi ตระกูลเก่าแก่ของ
เมืองแทกู ตั้งอยูบ่ ริ เวณเขาพัลกงซาน จากนั้นนําท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่ องสําอางค์ชื่อดังของ
เกาหลีมากมายหลายแบรนด์ดงั จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ
6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวติ ของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดี
ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพือ่ นําไปบํารุ งร่ างกาย หรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย “บิบิมบัพ”
อาหารครบคุณค่าโภชนาการ ที่คนเกาหลีนิยมทานกันมากที่สุดนําข้าวสวยใส่ในหม้อดินร้อน นําส่วนผสม
ต่างๆ จัดเรี ยงบนข้าวสวย เวลาทานนําไข่ไก่ และซอสบิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่างๆ ให้
เนียนจนเข้ากันเสิร์ฟพร้อมซุปชาบู โอเด้ง และสาหร่ าย ซึ่งนับเป็ นเมนูที่ได้รับความนิยม และดีตอ่ สุขภาพ
ของชาวเกาหลี
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็ นสวนสนุกที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาหลีใต้ มีเครื่ องเล่น
มากมายท้าทายให้ท่านลองวัดใจ อาทิเช่น สกายจัม๊ ,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสิง
ฯลฯ และยังมี เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยโุ รป ให้ท่านได้เลือกเก็บ
ภาพความประทับใจ จากนั้นนําท่านชมหอคอย 83 ทาวเวอร์ ที่ความสูง 202 เมตร ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของ
เมืองแดกู เพือ่ ชมวิวพาโนรามา 360 องศา ชมทัศนียภาพอันสวยงามของเมืองแดกู จากนั้นนําท่านอิสระท่าน
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ช็อปปิ้ งถนนทงซองโน ถนนสายแฟชัน่ ที่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมของเกาหลีกบั คอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้เลือก
ซื้อกันอย่างมากมายในราคาไม่แพงอีกด้วย พร้อมทั้งเลือกซื้อเครื่ องสําอางค์แบรนด์ดงั ของเกาหลีEtude,
Skin Food, Face Shop อย่างจุใจ
อิสระอาหารคํ่า เพือ่ ให้ท่านช้อปปิ้ งตามอัธยาศัย
ที่พกั โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า
ปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์ สมุนไพรสนเข็มแดง -Duty Free – สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ วัดแฮดงกุกซา ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็ นวัดที่สร้างบนเหล่าโขด
หินริ มชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มกั จะสร้างอยูต่ ามเชิงเขา วัดแห่ งนี้ถูกสร้าง
ขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริ ย ์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี
1970 ถูกฟื้ นฟูและปรับปรุ งอีกครั้ง ด้วยความพิถีพถิ นั เพือ่ ให้คงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม
จากนั้นนําท่านสู่ นํ้ามันสนเข็มแดง เป็ นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริ สุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของ
นํ้ามันสนเข็มแดงนั้นมีประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้น
เลือด ลดระดับนํ้าตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่ างกายในรู ปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ ปั สสาวะ
อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรื อดีทอ็ กซ์เลือดให้สะอาด เพิม่ การไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิม่ ภูมิ
ต้านทานให้กบั ร่ างกาย บํารุ งผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้น
นําท่าน ช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่หา้ ง Lotte Duty Free
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย “ซัมเกทัง”อาหารชาววังในสมัยก่อนปั จจุบนั เป็ น
อาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่อกันว่าบํารุ งและเสริ มสุขภาพ เสิ ร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัว
ไก่จะมีขา้ วเหนียว รากโสม พุทราแดง เกาลัด เสิ ร์ฟพร้อมเครื่ องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริ กไทยดําและ
เกลือ
นําท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็ นสถานที่พกั ผ่อนที่เหมาะกับผูค้ นทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ ภูมิทศั น์ที่สวยงาม
เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในสวนสวย ชมทัศนียภาพ หรื อให้อาหารฝูงนกพิราบที่มีอยูม่ ากมาย ภูเขายงดู
ซาน (ภูเขาหัวมังกร) เป็ นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สาํ คัญแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ตั้งอยูก่ ลางใจเมืองเมือง
ในพื้นที่สูงกว่าระดับนํ้าทะเล 49 เมตร จากนั้นนําท่านชม หอคอยปูซาน ตั้งอยูบ่ นยอดเขายงดูซานที่ความสูง
เหนือระดับนํ้าทะเล 118 เมตร ชั้นบนสุดเป็ นจุดชมวิวซึ่งมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและวิว
ทะเลที่สวยงาม ในวันที่อากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแม้กระทัง่ เกาะซึชิมะ ของญี่ปุ่นได้ จากนั้นนําท่าน
ชม Nampodong Street หรื อ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรี ยบเสมือนย่านมยองดงที่โซล เพราะเป็ นแหล่งช้อปปิ้ ง
สินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริ ญใจ สินค้าสตรี ทแบ
รนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซลใกล้ๆกับถนนช้อปปิ้ ง จะมีถนนที่เรี ยกว่า BIFF Street

คํา่
วันที่ห้า
เช้ า

กลางวัน
บ่ าย

20.50 น.
00.15 น.

เป็ นบริ เวณที่ใช้จดั งานภาพยนตร์นานาชาติปูซานหรื อBusan International Film Festival (BIFF) ที่รู้จกั กัน
ไปทัว่ โลกนัน่ เอง ซึ่งจะเต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์มากมาย จากนั้นนําท่านชม ตลาดปลาชาลกาชิ ตลาดชากัล
ชิเป็ นตลาดค้าปลาและอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกและเป็ นสถานที่ทอ่ งเที่ยวที่มีชื่อเสียงของ
ปูซาน บรรยากาศคึกคักของผูค้ นที่มาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารทะเลทั้งแบบสดและแบบแห้งจากร้านแผงลอย
ขนาดเล็กที่ต้งั เรี ยงรายสองฝั่งถนนตลอดแนวชายฝั่ง
บริ การอาหารคํ่า ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย Jagalchi Buffet!!!
ที่พกั โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรื อเทียบเท่า
ศูนย์ สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์ มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ กรุงเทพฯ
บริ การอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นาํ มาแปร
รู ปเป็ นรู ปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุ งร่ างกาย จากนั้นนําท่านสู่ Nurimaru APEC House ชม
สถานที่จดั ประชุมผูน้ าํ APEC ในปี 2005 เพือ่ ศึกษาประวัติศาสตร์และชมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของปู
ซานเป็ นอาคารกระจกทรงกลม ตั้งอยูท่ างทิศตะวันตกของหาด Haeundae บนแหลมคาบสมุทรที่ปกคลุม
ด้วยป่ าไม้ ท่านจะเห็นอาคารทันสมัยและทิวทัศน์ที่สวยงามของสะพานGwangan และชายฝั่งทะเลของปู
ซาน
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริ การท่านด้วย “Pork Cutlet” อาหารเนื้อหมูทอด ที่ราดด้วยซอสพริ กสี
แดงเข้มที่ทาํ จากพืชสมุนไพรในเอเชีย
จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ ง Lotte Outlet นับว่าเป็ น outlet mall ที่มีพ้นื ที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็ น
ศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจากโรงงานผูผ้ ลิตแล้วนํามาขายในราคาพิเศษ สินค้าแบน
เนมด์ลดราคากันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้ออย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดิต
ท่านสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายใจ ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate
Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็ นต้น จากนั้นนํา
ท่านช้อปปิ้ งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซื้อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ ึง
สําเร็จรู ป สาหร่ าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
นําท่านเหิรฟ้ ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดย สายการบินโคเรี ยนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที KE661
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

พาสปอร์ ตจะต้ องมีอายุก่อนการเดินทางไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทั้งทีก่ รุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้าประเทศ
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธ์ ไม่ คนื ค่าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทิง้ สิ้น

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ าทั้งนี้ขนึ้ อยู่
กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจาก ความขัดข้ องของ
ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ ไม่ สามารถดําเนินการตามหมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการ และจะต้ องมี
จํานวนผู้โดยสารจํานวน 15 ท่ านขึน้ ไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ ถึง 15 ท่ านไม่ มีหัวหน้ าทัวร์ ไทย อัตรา
ค่าบริการนี้ สํ าหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่ านขึน้ ไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงราคาในกรณีทมี่ ีผู้เดินทางไม่ ถึง 20 ท่ าน
** กรุณาส่ งมอบหนังสื อเดินทางให้ บริษัทฯ ก่ อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ ของท่านเอง **

กําหนดการเดินทาง
วันที่ : มกราคม 61
05-09 ม.ค.61
วันที่ : กุมภาพันธ์ 61
02-06 ก.พ.61
วันที่ : มีนาคม 61
02-06 มี.ค.61

ราคา
ผู้ใหญ่
(ห้ องละ2
ท่ าน)

เด็กอายุตํ่ากว่ า เด็กอายุตํ่ากว่ า เด็กอายุตํ่ากว่ า
12 ปี พักกับ 12 ปี พักกับ
12 ปี พักกับ
ผู้ใหญ่ 1 ท่ าน ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน มี ผู้ใหญ่ 2 ท่ าน
เตียงเสริม
ไม่ มีเตียงเสริม

24,900.-

24,900.-

24,900.-

24,900.-

6,900

23,900.-

23,900.-

23,900.-

23,900.-

5,900

23,900.-

23,900.-

23,900.-

23,900.-

5,900

พักเดี่ยว
เพิ่ม

ราคาจอยแลนด์ ไม่ รวมราคาตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท/ท่ าน
อัตราค่าบริการนี้รวม :
 ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตัว๋ กรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ าํ มันไว้เรี ยบร้อยแล้ว
 **ค่าภาษีน้ าํ มัน ที่สายการบินเรี ยกเก็บ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และท่านต้องชําระเพิม่ เติม ในกรณี ที่ทางสาย
การบินมีการเรี ยกเก็บเพิม่ **
 ค่าที่พกั 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
 อัตรานี้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7%
 ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 หัวหน้าทัวร์ หรื อมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่นผูช้ าํ นาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง

 ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวติ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
 สัมภาระนํ้าหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่ รวม
× ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
× ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่ องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์ เป็ นต้น
× ค่านํ้าหนักของกระเป๋ าเดินทางในกรณี ที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
× วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณี ที่ผเู ้ ดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรื อ ประเทศที่ที่ตอ้ งทําวีซ่าเข้าประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนี ยมการยืน่ วีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทํา
เรื่ องแจ้ง เข้า-ออก หรื อ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยืน่ วีซ่า
× ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริ ป
การเดินทางจากประเทศไทยเข้ าสู่ ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง
เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะ
นักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริ ตเท่านั้นที่ผา่ นเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรที่นาํ ติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณี เดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริ ษทั ผูจ้ ดั คณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300
เหรี ยญสหรัฐ หรื อประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบตั รเครดิตคาร์ด) หากมีบตั รเครดิต
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรื อ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรื อหลักฐาน
การเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยูใ่ นระหว่างการศึกษาหรื อบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผูป้ กครอง
เช่น บิดา มารดา ป้ า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.
หากเป็ นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กบั พาสปอร์ตใหม่หรื อนําติดตัวไปด้วย
5.
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็ นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่ รองเท้าแตะ
การสํ ารองที่นั่ง
1.
กรุ ณาสํารองที่นงั่ +ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็ นภาษาอังกฤษตามหนังสือ
เดินทาง
2.
ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3.
เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก

1.
สําหรับผูโ้ ดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริ ษทั ฯเป็ นผูย้ นื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการ
ยกเลิกการเดินทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทั้งหมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5.
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลีใต้ ไม่ มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้งั นี้ท่านจะต้อง
เสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัดจําตัว๋ ท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
6.
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อค่ามัดจําที่พกั โดยตรง
หรื อโดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรื อค่าทัวร์ท้งั หมดไม่วา่ ยกเลิกด้วยกรณี ใดๆ
7.
กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริ ษทั ทําธุรกิจเพือ่ การท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยูก่ บั การพิจารณาของเจ้าหน้าที่
เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือ
ใดๆได้ท้งั สิ้น**
8.
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การและเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
เงื่อนไขการเดินทาง
1.
บริ ษทั ฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริ ษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆทีอ่ ยู่
นอกเหนือการควบคุมของทางบริ ษทั ฯหรื อค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย, การถูก
ทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
3.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบ
คืนค่าบริ การที่ท่านได้ชาํ ระไว้แล้วไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้น
4.
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรื อ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิด
กฎหมาย หรื อเอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
5.
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สาํ รองที่นงั่ บนเครื่ อง
และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับ
ราคาตัว๋ เครื่ องบินตามสถานการณ์ดงั กล่าว
7.
กรณี เกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรื อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การ
บริ การจากสายการบินบริ ษทั ฯขนส่ง หรื อ หน่วยงานที่ให้บริ การ บริ ษทั ฯจะดําเนินโดยสุ ดความสามารถที่จะ
จัดบริ การทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สาํ หรับค่าบริ การนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริ ษทั ฯ นอกจาก
มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจของบริ ษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9.
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความ
ผิดพลาดจากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ท้ งั นี้ทางบริ ษทั ฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมา
ให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
10.

กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่
บริ ษทั ระบุในรายการเดินทาง บริ ษทั ของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใด ๆทั้งสิ้น
11. บริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริ การไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ท้งั หมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พกั ในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พกั แตกต่างกับประเทศไทย
โดยโรงแรมที่พกั ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่ วนใหญ่จะเป็ นแบบห้องพักคู่ (Twin หรื อ
Double)
ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยูก่ บั ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรู ปแบบของ
ห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกัน และไม่สามารถเสริ มเตียงได้
ตามที่ตอ้ งการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภูมิต่าํ
เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋ าสัมภาระต่างๆถือเป็ นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายสูญหาย
ล่าช้า หรื ออุบตั ิเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริ การรายการใดรายการหนึ่ง หรื อไม่เดินทางพร้อม
คณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรี ยกร้องค่าบริ การ และเงินมัดจําคืน ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้นและถ้าท่านต้องการแยกตัว
ออกจากกรุ๊ปทัวร์เพือ่ ท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านนํ้ามันสน, ศูนย์เครื่ องสําอาง และร้าน
พลอยอะเมทิส ทางบริ ษทั จะเรี ยกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็ นจํานวนเงิน 300 USD ต่อท่าน

17. ทางบริ ษทั ขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็ นหมู่คณะแบบ Join Tour
เท่านั้น กรณี ตอ้ งการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริ ษทั อีกครั้งหากเป็ นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรื อ พระสงฆ์
เก็บค่าใช้จ่ายเพิม่ ท่านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรู ปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวัน
สุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถา้ ท่านใดไม่สนใจก็
ไม่ตอ้ งซื้อทั้งนี้ข้ นึ อยูก่ บั ความพึงพอใจของท่าน ทางบริ ษทั ทัวร์ไม่มีการบังคับให้ซ้ือแต่อย่างใดแต่เป็ นการบอกกล่าว
ล่วงหน้าเพือ่ ให้ผเุ ้ ดินทางได้รับทราบ
19. ในกรณี ที่ลูกค้าต้องออกตัว๋ โดยสารภายในประเทศกรุ ณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้น
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

