กําหนดการเดินทาง เดือน 01 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม 2560
วันแรกของการเดิ นทาง
19.30 – 21.30 น

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET // JEJU
AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความ
สะดวก ในเรือ่ งของเอกสาร

ข้อแนะนํา ถ้าต้องการนําของเหลวขึน้ เครือ่ งใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิน้ (รวมกันไม่
เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ ปร่งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นําถุงขึน้ ไปเพียงใบเดียวเท่านัน้ การนําผลิตภัณฑ์ของสดที่
ทําจากสัตว์ไม่วา่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญาต ให้นําเข้าประเทศเพือ่ ป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

23.10 น.

ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE922

01.20 น.

ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C 2252
*สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครือ่ ง นํ้าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิน้

วันที่สองของการเดิ นทาง

สนามบิ นนานาชาติ กิมแฮ – สะพานเดิ นทะเล Sky Walkway -หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน ปูซานทาวเวอร์–หมู่เกาะออยุคโด – ลอตเต้ เอ้าท์เล็ต

06.35 – 08.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกมิ แฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับ
เวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลีใต้) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ขอต้อนรับทุกท่านสูเ่ มืองปูซาน

เช้า

จากนั ้น พาท่ า นชม สะพานเดิ นทะเล หรื อ Sky Walkway อยู่ ใ นบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด
(Songdo)นัน้ แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มปี ่ าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็ นสถานที่
ท่องเทีย่ วแห่งใหม่ ซึง่ ถือว่าเป็ นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยืน่ ออกไปในทะเลเปรียบเสมือน
เราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ ของสะพานสามารถมองเห็นนํ้าทะเลผ่าน
กระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์ สวยงาม
นอกจากนี้ยงั เป็ นทีถ่ ่ายทํารายการ เช่น We Got Married ทําให้เป็ นทีน่ ิยมอย่างมากสําหรับคนเกาหลี
จากนัน้ พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒ นธรรมคัมชอน หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี)
โดยชื่อเรียกนี้ มาจากลักษณะอัน โดดเด่น ของหมู่บ้านวัฒ นธรรมคัม ชอน หมู่บ้านที่ตงั ้ อยู่บ นเนิ น เขา เรียงตัว
สลับกันไปมาสีสนั สดใส ในอดีตหมู่บา้ นนี้เคยเป็ นทีอ่ ยู่อาศัยของของผูล้ ภ้ี ยั สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาล
เกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเทีย่ วมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิง่ ขึน้ โดยปรับเปลีย่ นหมู่บา้ นคัม
ชอนให้มสี ีสนั โดดเด่น ด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ ารัก บ้านเรือนหลายหลัง
เปลีย่ นเป็ นสตูดโิ อและแกลลอรีบ่ างจุดก็เป็ นร้านขายสินค้า ทัง้ สินค้าพืน้ เมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ
และได้โด่งดังจากซีรส่ี เ์ รื่อง Running Man ทีม่ าถ่ายทําทีน่ ่ี จึงทําให้หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็ นทีร่ จู้ กั มีนักท่องเทีย่ วชาว
เกาหลีและต่างประเทศมาเทีย่ วกันมากขึน้

กลางวัน

อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนู น้ี คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหลํ่าปลี ฟั กทองอ่อน
ถัวงอก
่
แครอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและนํ้า เครือ่ งเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุง
รสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ

บ่าย

จากนัน้ พาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตัง้ อยูใ่ น สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็ นอุทยานแห่งชาติ
ตัง้ อยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สงู ประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น
Landmark สําคัญของเมือง สําหรับชัน้ แรกของหอคอย เป็ นบริเวณขายของทีร่ ะลึก และงานหัตถกรรม
แบบดัง้ เดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั น้ ดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมายคนทีม่ าเทีย่ ว
ทีน่ ่ีสว่ นมากจะเป็ นคูร่ กั ทัง้ ชาวเกาหลีและนักท่องเทีย่ วต่างชาติ คูร่ กั ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้อง
ตรงที่ราวระเบีย งรอบฐานของหอคอย เพราะมีค วามเชื่อ ว่าคู่รกั ที่ได้ม าคล้อ งกุ ญ แจที่น่ี จะรัก กัน
ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็ นจุดสําหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า
360 องศา
จากนัน้ นํ าท่านชมวิว Oryukdo Island หรือ หมู่เกาะออยุคโดเรียงตัวกันออกจากฝั ง่ ไป
ทางตอนใต้ข องเมือ งปูซ าน สามารถมองเห็น ได้ช ัด เจนจากแผ่น ดิน บางครัง้ จะเห็น ว่ามี 5 เกาะ
บางครัง้ จะเห็น 6 เกาะ ขึน้ อยู่กบั นํ้ าขึน้ นํ้ าลง ทําให้ได้ช่อื ว่า ออยุคโด ทีแ่ ปลว่า 5 6 เกาะ เป็ นเกาะที่
เป็ น หิน ทัง้ หมดเป็ น หนึ่ งในอนุ ส รณ์ ข องชาติ มีเพีย งเกาะเดีย วที่ใหญ่ ท่ีสุ ด ที่ม ีค นอยู่อ าศัย และมี
ประภาคารตัง้ อยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo

ทีม่ ปี ระภาคารอยู่ นอกจากนี้มที างเดินลอยฟ้ า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพน้ื ทีท่ าํ ด้วย
กระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพือ่ เพิม่ ความปลอดภัยเข็งแรง อยูต่ รงแนวทีเ่ ป็ นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและ
ทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขน้ึ ได้ ทีน่ ่ีเป็ นอีกหนึ่งจุดชมวิวทีม่ ชี ่อื เสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้ า ขึน้ อยูก่ บั
สภาพอากาศ)
จากนัน้ พาท่ านช็อปปิ้ ง "ล็อ ตเต้ เอาท์เลท"(Lotte Outlet) นับ ว่าเป็ น outlet mall ที่ม ีพ้ืน ที่
ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็ นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ทส่ี ่งตรงจากโรงงานผูผ้ ลิต
แล้วนํ ามาขายในราคาพิเศษ สินค้าแบรนเนมด์ลดราคากันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม
เลือกซื้ออย่างมากมาย และที่น่ีรบั บัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายใจ ตัง้ แต่แบรนด์เนมหรู
Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ข ายปลีก ยอดนิ ย ม Bean Pole,
Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็ นต้น
เย็น

อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู แฮมุลทัง + ปลาย่าง!! หรือ ซุปอาหารทะเลทีม่ รี สชาติจดั จ้าน ซึง่ เป็ นอาหารดัง้ เดิมยอดนิยมของ
เกาหลี และในหมู่นักท่องเที่ยวด้วย นํ าอาหารจําพวกอาหารทะเลลงในหม้อทีม่ นี ้ํ าซุปรสจัด เช่น ปู ปลาหมึก หอย กุ้ง พร้อม
เครือ่ งต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เต้าหู้ เป็ นต้น รับประทานกับ กิมจิ เครือ่ งเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ อร่อย
อย่างลงตัว พิเศษ! ปลาย่างสดๆ จากทะเลนํ้าลึก หอม อร่อย และมีประโยชน์

ทีพ่ กั

The Mark Haeundae OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง

เช้า

Nurimaru APEC House – ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง –วัดแฮดง ยงกุงซา- พิ พิธภัณฑ์สตั ว์นํ้า – ศูนย์โสม –
ชายหาดแฮอุนแด – โบสถ์ Jukseong

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็ นสถานที่จดั การประชุม APEC เมื่อปี 2005
คําว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนคําว่า (Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ
APEC House ก็ห มายถึง "บ้านที่สุดยอดผู้นํ าของโลกมารวมตัวกัน เพื่อประชุ ม เอเปค" ที่น่ี
ตัง้ อยู่บ นเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภู ม ิท ัศ น์ ท่ีส วยงามตามธรรมชาติ รายล้อ มด้ว ย
ดอกไม้ แ ละต้ น สน เป็ นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่ า งสถาปั ตยกรรมสมัย ใหม่ และ
สถาปั ตยกรรมแบบดัง้ เดิม ของเกาหลี ที่คงความงดงามของธรรมชาติ และความทัน สมัย ที่
ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็ นห้องประชุมทีม่ ชี ่อื เสียงระดับนานาชาติ ระเบียงของอาคารเป็ นจุดชมวิวชม
ความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน “สะพานโกลเด้นท์เกท” นับเป็ น
สะพานทีส่ ร้างข้ามทะเลที่ใหญ่ท่สี ุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km ถ่ายรูปเก็บความประทับใจได้ ณ จุดนี้
(หมายเหตุ :สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วบางแห่งขึน้ อยูก่ บั วันหยุดประจํา)
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั
มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและนํ้าตาลในกระแสเลือด
ป้ องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพือ่ เพิม่ ภูมติ า้ นทานและทําให้
อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กําลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก

จากนัน้ พาท่านนมัสการพระที่ วัด แฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็ น วัดที่สร้างบนโขดหิน ริม
ชายหาดทีแ่ ตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ทีม่ กั จะสร้างอยูต่ ามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูก
สร้างขึน้ โดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์
Goryeo จากนัน้ ในปี 1970 ได้มกี ารบูรณะด้วยความพิถพี ถิ นั เพือ่ ให้คงไว้ซง่ึ เอกลักษณ์และความ
งดงามแบบดัง้ เดิม จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบันได
หิน 108 ขัน้ เป็ นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิสิ์ ทธิองค์
์
สีดํา ตัง้ ตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็ นสะพานที่ทอดยาวเข้าสู่บริเวณตัววัด ประกอบไป
ด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลันกั
่ นไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์
สูง 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ ของความสนุ ก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข
นอกจากนี้ ภายในวัด ประดิษ ฐาน เจ้าแม่ก วนอิม , พระสังกัจจายน์ องค์ส ีท องอร่าม, ศาลาราย วัด แห่งนี้ เป็ น สถานที่ศ ักดิส์ ทิ ธิ ์
คูบ่ า้ นคูเ่ มืองของคนปูซาน เป็ นสถานทีท่ เ่ี หล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี
กลางวัน

บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างทีม่ ชี ่อื เสียงของเกาหลี เป็ นการนํ าเนื้อหมูมาหมักกับเครื่องปรุงจน
เนื้อนุ่ ม แล้วจึงนําไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนัน้ จะย่างเป็ นชิน้ โตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ตอ้ งใช้กรรไกร
ตัดเป็ นชิน้ พอดีคาํ ทานกับเครือ่ งเคียงจําพวกผัก กระเทียม
จากนัน้ พาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิ พิธภัณฑ์สตั ว์นํ้า เป็ นหนึ่งในพิพธิ ภัณท์สตั ว์น้ํ าที่มชี ่อื เสียงทีส่ ุดของเมืองปูซาน และ
ของประเทศเกาหลีใต้ เพราะที่น่ี เป็ น ทัง้ ศูน ย์ก ลางการเรีย นรู้ท างทะเล ความรู้เกี่ย วกับ ธรรมชาติแ ละ
สิง่ มีชวี ติ ใต้ทะเลที่จดั แสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม มีตู้ปลาจํานวนมากตัง้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล นอกจากนี้มฉี ลามวาฬเป็ นไฮไลท์ พิพธิ ภัณท์แห่งนี้ม ี
สัตว์น้ํ าที่นํามาจัดแสดงมากกว่า 35,000 ชนิด เช่น ปลา สัตว์เลื้อยคลาน และสัตว์ครึ่งบกครึง่ นํ้ า มีการ
ออกแบบอาคารอย่างทันสมัย สร้างประสบการณ์ทนี ่าตื่นตาตื่นใจสําหรับคุณและครอบครัวอย่างแน่นอน
จากนัน้ นํ าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่
อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มคี ุณ ภาพดีท่สี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้ าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม
พร้อมอธิบายคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ุดและราคาถูก กลับไป
บํารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี า่ นรักและนับถือ
จากนัน้ พาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด เปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็ นชายหาดทีส่ วยงามและมี
ชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ คําว่า “แฮอุนแด ” ถูกตัง้ ชื่อโดยนักปราชย์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi ChiWon) ในราชวงศ์ชลิ ลา ชายหาดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็ น
สถานทีส่ าํ หรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทัง้ ปี หาดนี้เป็ นหาดกว้างๆเม็ดทรายขาว
ละเอียด สะอาด ทิวทัศน์งดงาม เหมาสําหรับเก็บรูปความประทับใจ นักท่องเทีย่ วนิยมมาทีน่ ่ีในช่วงฤดูรอ้ น
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็ นโบสถ์หรือคริสตจักร ทีส่ วยทีส่ ุดในเมืองปูซาน
แห่งหนึ่ ง โบสถ์แห่งนี้ อยู่ติดริมทะเล เป็ นสถานที่ศกั ดิส์ ทิ ธิท์ ่ีชาวเมืองปูซานนักท่องเที่ยวนิ ยมเดินทางมา
ท่องเที่ย ว โบสถ์แห่งนี้ ได้รบั การประดับ ประดาตกแต่งทัง้ ภายในและภายนอกด้วยศิลปะผสมผสานอย่าง
สวยงาม มีคุณค่าทัง้ ทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงาม และด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์โดยรอบตัวโบสถ์งดงามตาม
ธรรมชาติมโี ขดหินลักษณะแปลกตาและล้อมรอบด้วยทะเลเป็ นสถานที่ทไ่ี ม่ควรพลาดเมื่อเดินทางมาเมืองปู
ซาน

เย็น

บริการท่านด้วยอาหารขึน้ โอรีจมู ลุ ล็อค จะมีสว่ นผสมของเนื่อเป็ ด ซอสถัวเหลื
่ อง กระเทียมสับ นํ้ามันงา หัวหอม เห็ด
ต้นหอม และเครื่องเทศ ปรุงรสได้อย่างกลมกล่อม มีรสเผ็ดกลางๆ เสริฟ พร้อมผักและเครื่องเคียงต่างๆ หากได้
รับประทานแล้วท่านจะติดใจอย่างแน่นอน

ทีพ่ กั

The Mark Haeundae OR SML ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดิ นทาง

เช้า

ร้านเครือ่ งสําอางค์ – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –Duty Free – ดาวทาวน์ – สนามบิ นนานานชาติ
สุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางค์ท่หี มอศัลยกรรม
เกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บาํ รุงผิวหน้า เครือ่ งสําอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น
B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ ย งั มีค รีม ที่โด่งดัง อาทิเช่น ครีม เมือ กหอยทาก , เซรัมพิ
่ ษ งู , ครีม โบท็อ ก ,
Aloevera Gel . ครีมนํ้าแตก , BB Cream , etc
จากนัน้ นําท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิเรี์ ยบร้อยแล้ว เป็ น
สมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาํ หรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ
นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือ
ไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket ทีน่ ่ีมขี นม พืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น
ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กะทะ ลูก
บอลซักผ้า เครื่องสําอางชัน้ นํ า Etude , Skinfood และของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทัง้ มีบริการ
บรรจุกล่องตามเงือ่ นไขของร้าน

กลางวัน

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนํ าผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ
และจะเติมด้วยนํ้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริม่ รับประทาน ก็จะนํ าอุดง้ ลงต้มอีกครัง้ จะทาน
พร้อมกับข้าวสวย หรืออุดง้ ก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้วา่ เป็ นรายการอาหารทีข่ าดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของนํ้ า
ซุป ผักต่างๆในหม้อ ทําให้เป็ นทีช่ น่ื ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอนํ้าจิม้ เกาหลี เติมเพิม่ รสชาติ

จากนัน้ นํ าท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ดิ วตี้ฟรี ( Duty Free Shop) ทีน่ ่ีมสี นิ ค้า
ปลอดภาษี ช ัน้ นํ า ให้ ท่ า นเลือ กซื้ อ มากมายกว่ า 500 ชนิ ด นํ้ า หอม เสื้อ ผ้ า
เครื่องสําอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทิเช่น
Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ
บ่าย

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องสําอางเครื่องประดับ
NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้าใจทีส่ ดุ ของคุณ

17.30 น.

เหิรฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE921 พร้อมความประทับใจ

20.25 น.

เหิรฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C2251 พร้อมความประทับใจ

21.30 – 00.05 น.

*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครือ่ งนํ้าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม
เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ทา่ นถึงบ้านอย่างปลอดภัย

**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งสิ้ นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั *** ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ
เช่น กรณี การล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสู ญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือการ
ควบคุมของบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่ งผลกระทบให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ว่าด้วย
กรณี ใดๆทั้งสิ้ น ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริ ษทั จ่ายไปแล้ว

***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรือ่ งผูแ้ อบแฝงมา
เป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทํางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม BUSAN PLUS
+ ทางแลนด์เกาหลีจาํ เป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจํานวนเงิ น (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก
ลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาํ หนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็ม
จํานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิ บตั ิ ตามเงือ่ นไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกุ ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคน
เข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ
ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง
มิถุนายน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 ,18-21 , 19-22 , 20-23
25-28 , 26-29 , 27-30
กรกฎาคม : 2-5 , 3-6 , 4-7 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21
พฤษภาคม : 14-17 , 15-18 , 16-19 , 21-24 , 22-25 , 23-26 ,28-31 ,
29-1มิ.ย. , 30-2 มิ.ย.
มิถุนายน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 ,21-24 , 24-27, 28-1 ก.ค.
กรกฎาคม : 1-4 , 10-13 , 12-15 , 15-18 ,19-22 , 22-25
พฤษภาคม : 10-13 , 13-16 , 17-20 , 20-23 , 24-27 ,27-30 , 31-3 มิ.ย.
มิถุนายน : 1- 4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26
29-2 ก.ค. , 30-3 ก.ค.
กรกฎาคม : 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24
พฤษภาคม : 9-12 , 11-14 , 12-15 , 18-21 , 19-22, 25-28 , 26-29
กรกฎาคม : 5-8

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริ ม
เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ ม

9,500.-/คน

9,900.-/คน

10,500.-/คน
10,900.-/คน

พฤษภาคม : 1-4 , 7-10 , 8-11

11,500.-/คน

พฤษภาคม : 2-5 , 6-9

11,900.-/คน

กรกฎาคม : 9-12

12,900.-/คน

พฤษภาคม : 3-6 , 5-8
กรกฎาคม : 6-9

13,900.-/คน

กรกฎาคม : 8-11

14,900.-/คน

พฤษภาคม : 4-7
กรกฎาคม : 7-10

16,900.-/คน

4,900.-

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สาํ รองที่นัง่
***ราคาโปรโมชั ่นชําระเงินเต็มจํานวนเท่านัน้ หลังได้รบั invoice ***
***ราคาปกติชาํ ระเงินมัดจํา*** ท่านละ 5,000 บาท
กรุณาชําระมัดจํา ภายใน 3 วันทําการ หลังได้รบั invoice พร้อมแจ้งชือ่ ตามหนังสือเดินทาง และชําระทัง้ หมดก่อนการเดินทาง
30 วันหรือตามกําหนด Due date ระบุใน Invoice**
ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลีย่ นแปลงตั ๋ว
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่ วตามรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ าํ นาญเส้นทาง นําท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิน่ ท่านละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป

-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่ส ั ่งเพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณ าเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4) สําเนา
ทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษทั ฯจะเป็ นผู้ดําเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่าย
ค่าบริการต่างหาก (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรือ่ งแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ ูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกําหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารทีท่ างทัวร์
จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปส่วนตัวสํารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจํา
ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชือ่ ผูเ้ ดินทางได้***
กรุป๊ ทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จํานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ตํ่า ผูใ้ หญ่ 25 ท่าน ขึน้ ไป
ราคานี้เป็ นราคาสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชําระเพิม่ ท่านละ 3,000
บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ น
สําคัญ
สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านัน้ (หาก
หนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษ ัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทย และ
ต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก ความประมาทของตัว
นักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี า่ นไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM
ให้ได้
ขอสงวนสิทธิการตั
์ ดห้องพักสําหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ว่ มเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์ สาํ หรับลูกค้าที่เดิ นทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้
เมือ่ ท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไข ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ ด้ระบุ
ไว้แล้วทัง้ หมด

