(HN) P11 ทัวร์ เกาหลี HI KOREA BUSAN SERIES LOVER 5 วัน 3 คืน (LJ)

FLIGHT DETAILS
LJ012
BKK-PUS
LJ011
PUS-BKK

22.55 - 06.10+1
19.05 - 22.30

้
่ 12 กิโลกร ัม
น้ ำหนักกระเป๋ ำโหลด 15 กิโลกร ัม ถือขึนเครื
อง

่ นอนอีกครงก่
้ั อนเดินทำง
บริษท
ั จะแจ้งไฟล ์ทและเวลำทีแน่
่
หำกลู กค้ำเดินทำงมำจำกต่ำงจังหว ัดด้วยเครืองบิ
นภำยในประเทศ
่
*****กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีก่อนทำกำรจองค่ะ*****

(HN) P11 ทัวร์ เกาหลี HI KOREA BUSAN SERIES LOVER 5 วัน 3 คืน (LJ)

(HN) P11 ทัวร์ เกาหลี HI KOREA BUSAN SERIES LOVER 5 วัน 3 คืน (LJ)

รำยกำรทัวร ์
วันที่
1
วันที่
2
วันที่
3
วันที่
4
วันที่
5

่
พบกันทีสนำมบิ
นสุวรรณภู ม–ิ
ออกเดินทำงจำกสนำมบินสุวรรณภู ม ิ
เดินทำงถึงสนำมบินนำนำชำติกม
ิ แฮ–
่
นังกระเช้ำลอยฟ้ำ–เรือเต่ำจำลอง
โคบุค
๊ ซอน–ตลำดปลำจุนกัง– สวนสำธำรณะ
นำยพล อีซน
ุ ชิน
หมู ่บำ้ นวัฒนธรรมคัมชอนสะพำนเดินทะเล Sky Walkwayสวนริมทะเล แทจงแด –หมู ่เกำะออยุคโด –
โบสถ ์ Jukseong- Lotte Premium Outlet
ร ้ำนน้ ำมันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซำ คอสเมติก - APEC HOUSE –
สะพำนกวำงอันแดเคียว –ปู ซำนทำวเวอร ์ ดำวทำวน์
Duty Free – ศู นย ์สมุนไพร –
ซุปเปอร ์มำรเก็
์ ต – ศู นย ์โสม – กรุ งเทพฯ

เช้ำ

่
เทียง

เย็น

-

-

-

-

ซุปปลำ
สไตล ์
เกำหลี

โรงแรม

ทัคคัลบี

บุลโกกิ

บีบม
ิ บับ

โรงแรม

จิมดัก

บำบีควิ
บุฟเฟ่ต ์

โรงแรม

ชำบู
ชำบู

-

่ ก
ทีพั
No. 25 Signature
Hotel Daecheon

หรือเทียบเท่ำ
ระดับ 3 ดำว
No. 25 Signature
Hotel Daecheon

หรือเทียบเท่ำ
ระดับ 3 ดำว
No. 25 Signature
Hotel Daecheon

หรือเทียบเท่ำ
ระดับ 3 ดำว
-

รำยกำรทัวร ์
วันแรก
20.00 น.
22.55น.
วันที่ 2
06.10 น.

กรุงเทพฯ – ปูซาน (ประเทศเกาหลีใต้)
คณะพร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารขาออก ชั้น 4 สายการบินจินแอร์ ทางเข้าที่ ...... แถว .....
เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินจินแอร์ LJ012 (มีอาหารบริการบนเครื่ องเป็ น BOX SET)
สนามบินนานาชาติกมิ แฮ – นั่งกระเช้ าลอยฟ้า – เรื อเต่าจาลอง โคบุ๊คซอน -ตลาดปลาจุนกัง – สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
ถึง สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังจากพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ทอ้ งถิ่นคอยต้อนรับทุกท่าน ....
จากนั้นพาท่านชม ทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลใต้ที่สวยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบพาโนรามา 360 องศา กับกระเช้าลอยฟ้า
Hallyeosudo Landscape Cable Car พาท่านขึ้นไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทัศนียภาพที่น่าตื่นตาของชายฝั่งทะเล
และเกาะแก่งมากมายที่สวยงาม กระเช้าแต่ละคันจะมีชื่อเรี ยกต่างกันไปและสามารถจุผโู ้ ดยสาร ได้ประมาณ 8ท่าน ระยะทาง
จากสถานีตน้ ทาง – สถานีปลายทาง 1,975 เมตร ยาวที่สุดในเกาหลีใต้ ใช้เวลาจากลานชมวิว ถึงยอดเขาเพียง 9 นาทีเท่านั้น
เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขา ท่านจะดื่มด่ากับทัศนียภาพของเมือง Tongyeong ทางทิศเหนือเป็ นเนินเขา ที่มีป่าไม้อุดมสมบูรณ์
ทิศใต้จะพบกับความงามของเกาะแก่งต่างๆ ที่กระจายอยูต่ ามชายฝั่ง หากท่านมองไปยังเส้นขอบฟ้าทางทิศตะวันออกเฉียงใต้
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เทีย่ ง

คา่
วันที่ 3
เช้ า

คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญี่ปุ่นที่อยูห่ ่ างออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ที่แห่ งนี้ในแต่ละปี มีนกั ท่องเที่ยว
มาเยือนมากกว่าหนึ่งล้านคน (หมายเหตุ นั่งกระเช้ าลอยฟ้า หรื อ Cable Car ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศในแต่ละวัน)
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซุปปลาต้ มใส่ ซอสเกาหลีสไตล์ปซู าน
พาท่านแวะชม เรื อเต่าจาลอง หรื อ โคบุ๊คซอน ณ Gangguan Harbor เปรี ยบเสมือน “เมืองนโปลีของอิตาลี่” ความเป็ นของเรื อเต่า
โดยนายพลอีซุนซินเป็ นผูค้ ิดสร้างอาวุธชนิดพิเศษขึ้นมารับมือกับข้าศึก สาหรับเรื อเต่านี้ มีรูปร่ าง แบนค่อนข้างเทอะทะ
ขับเคลื่อนด้วยกาลังฝี พาย
ทุกด้านของลาเรื อปิ ดไว้อย่างมิดชิด
โผล่ก็แต่ปลายกระบอก
ปื นใหญ่เท่านั้น
ขณะที่ดาดฟ้านั้นถูกคลุมด้วยแผ่นเหล็กและยังเต็มไปด้วยหนามแหลม เพื่อป้องกันมิให้ขา้ ศึก ส่ งทหาร ขึ้นมาบนเรื อ
กลยุทธ์ของเรื อเต่านอกจากจะโจมตีดว้ ยปื นใหญ่แล้ว ยังใช้การพุ่งเข้าชนเพื่อทาลายเรื อรบฝ่ ายข้าศึกอีกด้วย โดยมีการรบ
ครั้งหนึ่งที่เรื อเต่าสามารถทาลายเรื อรบญี่ปุ่นได้ถึงห้าสิบลาในวันเดียว เรื อเต่านี้เองที่ทาให้ฝ่ายเกาหลี สามารถทาลายกองเรื อ
ฝ่ ายญี่ปนได้
ุ่ เป็ นจานวนมาก
ทาให้เส้นทางการลาเลียงของญี่ปนต้
ุ่ องประสบ
ปัญหาจนไม่อาจสนับสนุนกองทหาร
ที่ทาการรบอยูใ่ นคาบสมุทรได้ การรบได้ดาเนินยืดเยื้อเป็ นเวลาหลายปี จนกระทัง่ ถึง ปี ค.ศ. 1598 กองทัพญี่ปนุ่
ก็พ่ายแพ้และล่าถอยออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีจนหมดสิ้ น
แล้วนาท่านแวะ ตลาดปลาจุนกัง Jungang Premium Fish Market ใกล้กบั ท่าเรื อ Gangguan ทีน่ ี่ถือเป็ นตลาดสด
พื้นเมืองสาคัญของคนปูซาน เพราะเมืองปูซานเป็ นเมืองชายทะเลอาชีพหลักคือประมงและอู่ต่อเรื อ ที่นี่จึงเป็ น ตลาดค้า
ปลาและอาหารทะเลที่ได้รับความนิยมของชาวเกาหลีใต้ ภายในตลาดท่านสามารถเลือกซื้ออาหารทะเลสด และสามารถนา
ไปประกอบอาหารทานกันแบบสดๆ ในสไตล์ที่คุณชอบ นอกจากนี้ยงั มีร้านค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง เช่นปลาแห้ง
ปลาหมึกแห้ง กุง้ แห้ง และกิมจิที่ทาจากปลาหมึกที่เป็ นที่นิยมให้ท่านเลือกชิมและเลือกซื้อเป็ นของฝาก อีกด้วย
จากนั้นพาท่านสัมผัสดินแดนแห่ งธรรมชาติ สวนสาธารณะนายพล ลีซุนชิน (Yi Sun-sin Park) ที่สงบร่ มรื่ น ให้ความรู ้สึก
กลับสู่ ธรรมชาติ แตกต่างจากความสับสนวุ่นวายในเมือง โอบล้อมด้วยต้นไม้นอ้ ยใหญ่ที่ร่มรื่ น และวิวทะเลสวยงาม ในอดีต
สถานที่แห่ งนี้เคยเป็ นสมรภูมิยุทธนาวีระหว่างเกาหลีและญี่ปุ่นในสมัยราชวงศ์โชซอล ที่เลื่องชื่อ (สงครามฮันซัน) ที่จารึ ก
ในประวัติศาสตร์ ภายใต้การบัญชาการของอี ซุน-ชิน กับกองทัพญี่ปนจนต้
ุ่
อง ถอนกาลังออกไปอย่างพ่ายแพ้ ดังนั้น
ชาวเกาหลีพร้อมใจกันสร้างอนุสาวรี ยน์ ายพล Yi Sun-sin Park เพื่อเป็ นเกียรติ และยกย่องให้เป็ นวีรบุรุษผูย้ งิ่ ใหญ่ตลอดกาล
ชาวเกาหลีมองเขาในฐานะ ชายผูก้ ล้าหาญ อดทน แข็งแกร่ ง เสี ยสละ และจงรักภักดีต่อประเทศชาติ
รั บประทานอาหารคา่ เมนูบุลโกกิ
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก No.25 Signature Hotel Daecheon หรื อเทียบเท่า
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด –หมู่เกาะออยุคโด –โบสถ์ JukseongLotte Premium Outlet
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรื อ ภัตตาคาร
พาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรื อเรี ยกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริ นี่เกาหลี)
โดยชื่อเรี ยกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอนหมู่บา้ นที่ต้ งั อยูบ่ นเนินเขาเรี ยงตัว สลับกันไปมา สี สัน
สดใสในอดีตหมู่บา้ นนี้เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของของผูล้ ้ ีภยั สงครามเกาหลีจนในปี 2009รัฐบาลเกาหลีได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยว
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มีการพัฒนาปรับปรุ งทัศนียภาพให้น่าอยูม่ ากยิง่ ขึ้นโดยปรับเปลี่ยนหมู่บา้ นคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วย
การทาสี วาดภาพ
ตามกาแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรื อน หลายหลังเปลี่ยนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้านขายสิ นค้า
ทั้งสิ นค้าพื้นเมือง สิ นค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ยเ์ รื่ อง Running Man ที่มาถ่ายทาที่นี่
จึงทาให้หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน แห่ งนี้เป็ นที่รู้จกั มีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกัน มากขึ้น
แล้วพาท่านชม สะพานเดินทะเล หรื อ Sky walk way อยูใ่ นบริ เวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด
(Songdo)นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยูบ่ ริ เวณปลายสุ ดของหาด สะพานเดินทะเล เป็ นสถานที่ท่องเที่ยว
แห่ งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็ นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยืน่ ออกไปในทะเล เปรี ยบเสมือนเราเดินอยูบ่ นทะเล
สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่ วนพื้นของสะพานสามารถมองเห็น น้ าทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์ค
จะมีลานหิ นใหญ่ๆ ให้ถ่ายรู ปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ถ่ายทา รายการ เช่น We
Got Married ทาให้เป็ นที่นิยมอย่างมากสาหรับคนเกาหลี
รับประทานอาหารกลางวัน เมนู ทัคคัลบี (ไก่ผดั ซอสสีแดง)
จากนั้นพาท่านเข้าสู่
สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยูท่ ี่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง
สวนแทจงแดตั้งชื่อตามกษัตรย์ของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,100
ไร่ ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างต้นสน ดอกไม้นานาชนิด และหน้าผาหิ น จุดชมวิวสู งสุ ดมีความสู งที่ 250 เมตร
โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็ นที่ออกกาลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิ คนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแด
ประกอบไปด้วย Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็ นจุดชมวิว
ที่สูงที่สุดของสวนแห่ งนี้ ,ลานชมวิวแทจองแด(Taejongdae Observatory)เป็ นอาคารรู ปทรงกลมขนาดใหญ่ ที่เป็ นจุดชมวิว
ที่สวยงาม,หน้าผาหิ นและชายหาดที่เป็ นหิ นกรวดที่เป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของสวนแห่ งนี้ภายในสวนแทจงแด
จะมีการบริ การ
โดยรถนาเที่ยวของอุทยาน “Danubi Train” แวะจอดตามสถานีให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับบรรยากาศ ความสวยงามของทะเล
และหน้าผาสู งชัน เรี ยกว่ามาที่นี่ที่เดียวก็อิ่มเอมความประทับใจไปทั้งวันเลยทีเดียว
นาท่านชมวิว
Oryukdo
Island
หรื อ
หมู่เกาะออยุคโดเรี ยงตัวกันออกจากฝั่งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน
สามารถมองเห็นได้ชดั เจนจากแผ่นดิน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยูก่ บั น้ าขึ้นน้ าลง ทาให้ได้ชื่อว่า
ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็ นเกาะที่เป็ นหิ นทั้งหมดเป็ นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยูอ่ าศัย
และมีประภาคารตั้งอยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo
และเกาะ Deungdaedo ที่มีประภาคารอยู่ นอกจากนี้มีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายืน่ ออกไปในทะเล
ยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้นื ที่ทาด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกันกระสุ นเพื่อเพิม่ ความปลอดภัยเข็งแรง
อยูต่ รงแนวที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ข้ ึนได้ที่นี่เป็ นอีก หนึ่งจุด
ชมวิวที่มีชื่อเสี ยงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้าขึ้นอยูก่ บั สภาพอากาศ)
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์Jukseong เป็ นโบสถ์หรื อคริ สตจักร ที่สวยที่สุดในเมืองปูซานแห่ งหนึ่งโบสถ์แห่ งนี้อยูต่ ิด
ริ มทะเลเป็ นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปูซาน และนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โบสถ์แห่ งนี้ได้รับการ ประดับประดา
ตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ด้วยศิลปะผสมผสาน อย่างสวยงามมีคุณค่าทั้งทางด้านศิลปะ ด้านความ สวยงามและด้านจิตใจวิว
ทิวทัศน์ โดยรอบ ตัวโบสถ์ งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหิ นลักษณะแปลกตา และล้อมรอบด้วยทะเลเป็ นสถานที่ที่ไม่ควรพลาด
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คา่
วันที่ 4
เช้ า

เทีย่ ง

เมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน
นาท่านช้อปปิ้ ง Lotte Premium Outlet แห่ งใหม่ในเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า และมีสินค้าราคาถูก
หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องใช้ในบ้าน นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทั้งแบรนด์เกาหลี
และแบรนด์ดงั ๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
รับประทานอาหารคา่ เมนูบีบิมบับ (ข้ าวยาเกาหลี)
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก No.25 Signature Hotel Daecheon หรื อเทียบเท่า
ร้ านนา้ มันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว –ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรื อ ภัตตาคาร
พาท่านเดินทางต่อที่ ร้ านนา้ มันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่ งธรรมชาติผา่ นผลงานการวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่ งชาติ โซล
ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิด เส้นเลือด
ตีบ แตก ตัน
และสามารถล้างสารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้ นทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิ่ ง ที่ได้รับความนิยม
จากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็ นวัดที่สร้างบนโขดหิ น
ริ มชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่ วนใหญ่ในประเทศเกาหลีที่มกั จะสร้างอยูต่ ามเชิงเขาวัดแห่ งนี้ถูกสร้างขึ้น โดยพระอาจารย์
Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริ ย ์ Uwang แห่ งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะ
ด้วยความพิถีพิถนั เพื่อให้คงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุม้ มังกร สี ทองอร่ าม ลอดผ่านอุโมงค์
ขนาดเล็ก ไปสู่ ทางเดินบันไดหิ น 108 ขั้น เป็ นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริ เวณวัดประดิษฐานพระพุทธรู ป ศักดิ์สิทธิ์
องค์สีดา ตั้งตระหง่านอยูบ่ นโขดหิ น ทางเดินเป็ นสะพานที่ทอดยาว เข้าสู่ บริ เวณตัววัด ประกอบไปด้วยวิหาร และศาลา
เรี ยงรายลดหลัน่ กันไปตามโขดหิ น โดยบริ เวณด้านหน้า ของวิหารหลัก มีเจดียส์ ู ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว
เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุ ข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม,
พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่ าม, ศาลาราย วัดแห่ งนี้เป็ น สถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองของคนปูซาน
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่ องสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลี
ร่ วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า เครื่ องสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น
B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครี มที่โด่งดัง อาทิเช่น ครี มเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครี มโบท็อก , Aloevera
Gel . ครี มน้ าแตก , BB Cream , etc
รับประทานอาหาร เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้ผดั วุ้นเส้ นเส้ นแบน)
แล้วพาท่านเยีย่ มชม นูรี มารู ตั้งอยูท่ ี่ทะเลแฮอุนแด เป็ นอาคาร APEC ที่ใช้ในการประชุม สุ ดยอดผูน้ าเอเปก ครั้งที่ 13 ในปี
2005 เป็ นอาคารที่ถูกออกแบบมาเป็ นพิเศษ อาคารทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุ น หากมองจากอาคาร ออกมาแล้ว
จะสามารถเห็นวิวของสะพานควางอันได้
สะพานกวางอันแดเคียว (BusanGwangandaegyoBridge) เป็ นสะพาน ข้ามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต Namcheon-dong
ไปที่ยา่ น Centum City เป็ นสะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเมื่ออยูบ่ นสะพานจะเห็นวิวมุมกว้าง ที่สวยงามได้ท้งั
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คา่
วันที่ 5
เช้ า

เทีย่ ง

วิวเมืองปูซานและท้องทะเลของปูซานที่มีท้งั เกาะ และชายหาด มากมาย
จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (BusanTower) ตั้งอยูใ่ น สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็ นอุทยานแห่ งชาติ
ตั้งอยูบ่ นเนินเขา ใจกลางเมือง เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น Landmark
สาคัญของเมืองสาหรับชั้นแรกของหอคอย เป็ นบริ เวณ ขายของที่ระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น
พวงกุญแจ,
เครื่ องปั้นดินเผา,
ตุ๊กตา
และอื่นๆ
อีกมากมาย
คนที่มาเที่ยว
ที่นี่ส่วนมากจะเป็ น
คู่รักทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่ วนมาก จะเตรี ยมกุญแจ มาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย
เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกัน ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่ รวมค่ากุญแจ) ส่ วนด้านบนสุ ด ของหอคอย
เป็ นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองปูซาน แบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์)
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าท้องถิ่น ชื่อดัง อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องสาอางเครื่ อง ประดับ
NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ ง ที่เร้าใจที่สุดของคุณ
รับประทานอาหารคา่ เมนู KOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI
จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ ทพี่ ัก No.25 Signature Hotel Daecheon หรื อเทียบเท่า
Duty Free – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต –ศูนย์โสม – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรื อ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้ รี ( Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีช้ นั นาให้ท่านเลือกซื้อ มากมายกว่า 500
ชนิด น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel ,
Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ จากนั้นนาท่านชม ร้ านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี
โดยมีการจดลิขสิ ทธิ์เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว
ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรื อไขมันที่สะสม
อยูภ่ ายในผนังของตับ หรื อไต ช่วยให้ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่ งผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกายของท่านเอง
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูชาบู ชาบู
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้ านละลายเงินวอนหรื อ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง
ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรื อน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ ขา้ ว กะทะ ลูกบอลซักผ้า
เครื่ องสาอางชั้นนา Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย
พร้อมทั้งมีบริ การบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่ งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี
ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบาย
คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบารุ งร่ างกาย
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หรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
19.05 น.
22.30 น.

เหิ นฟ้ากลับสู่ กรุ งเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ เทีย่ วบินที่ LJ011 (มีอาหารบริการบนเครื่ องเป็ น BOX SET)
ถึงท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก
2 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี

INFANT

พักเดี่ยว

ราคาทัวร์
ไม่รวมตัว๋

17 – 21 พฤษภาคม 2562

14,900

3,000

5,900

6,900

22 – 26 พฤษภาคม 2562

14,900

3,000

5,900

6,900

23 – 27 พฤษภาคม 2562

14,900

3,000

5,900

6,900

24 – 28 พฤษภาคม 2562

14,900

3,000

5,900

6,900

อัตรานี้รวม
• ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่ งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
• ค่ารถรับส่ ง ตามรายการระบุ
• น้าดื่มท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง (ขึน้ อยู่กับการผันแปรของภาษีน้ามัน ณ วันนั้นๆ)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่ รวม
• ค่าทาหนังสื อเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าว ค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยื่นวีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิม่ เป็ นกรณี ตามจริ ง
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข ค่าซักรี ด ค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
• ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น หัวหน้ าทัวร์ คนขับรถท่ านละ 50,000 วอน หรื อ 1,500 บาท/คน/ทิป (เริ่ มตั้งแต่ พีเรี ยดพ.ย 18 เป็ นต้ นไป)
• ค่ าใช้ จ่ายอันเนื่ องมาจากความล่ าช้ าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
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• ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีการบริ การหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็ จมีภาษี)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 30 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองทีน
่ ั่งกับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตามสถานการณ์ดงั กล่าว
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่ วนตัวของท่านระหว่างการเดินทาง
 บริ ษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดินทางเข้ า หรื อออกนอก
ประเทศ อันเนื่ องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ด้ วยเหตุอันเนื่ องมาจากความผิดพลาด
ความล่ าช้ า
การเปลี่ยนแปลงบริ การของสายการบิน
บริ ษัทขนส่ ง
หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง
เหตุการณ์ ทางการเมือง
การจลาจล
ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนื อจากความควบคุม
 บริ ษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจี่ ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ ใช้ บริ การบางส่ วนหรื อทั้งหมด โดยความสมัครใจของผู้เดินทางเอง
และ/หรื อไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ ข้ นึ อยู่กบั เวลา การจราจร สภาพอากาศ และเหตุ
สุ ดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย
การสู ญหาย หรื อจากอุบตั ิเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ
กากับเท่านั้น
 เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. น้าหนักกระเป๋าคนละ 15 กิโล คนละ 1 ใบ เท่ านั้น *.*.*.
เงื่อนไขการให้ บริ การ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจัด หรื อยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะ
ไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้**
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กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ ท้ งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
**ตั้งแต่ วน
ั ที่ 01 พฤษภาคม 2558 เป็ นต้นไป ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าประกันสาหรับท่านทีต่ ้องสงสัยว่า แอบแฝงมา

เป็ นนักท่องเทีย่ ว เนื่องจากทางแลนด์ เกาหลี ได้ รับการแจ้ งเตือนมาจากกรมตรวจคนเข้ าเมืองเกาหลี และสายการบิน เพราะมีลูกค้าที่
เดินทางไปเกาหลี เพื่อจุดประสงค์อื่น เช่ น ไปทางานในประเทศเกาหลี โดยบริษัทฯ จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ ลูกค้าเดินทาง ไปกลับ พร้ อมกรุ๊ป เป็ นจานวนเงิน 100 ดอลล่า (3,300บาท) และจะคืนให้ เมื่อลูกค้าเดินทางกลับถึงประเทศไทยพร้ อมกรุ๊ป และผ่าน
การตรวจสอบของกรมแรงงาน และตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางบริษัทฯจึงใคร่ ขอความร่ วมมือมา ณ ทีน่ ดี้ ้ วยค่ะ
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