(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ)

เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ ก่อนใคร ท่ องเที่ยวจังหวัดชอลลานัมโด
สัมผัสธรรมชาติ สู ดอากาศดีดี พร้ อมช้ อปปิ้ งจุใจ

(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ)

(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ)

วันที่ 1

โปรแกรมการท่องเที่ยว
พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติกิมแฮ – หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองยอซู

วันที่ 3

หมู่บา้ นพื้นเมืองนากานอัพซอง –สวนดูรยูนซาน – ไร่ ชาเขียวโบซอง – ปูซาน

วันที่ 4

Daewangam Park – Ganjeolgot – ศูนย์โสม – สวนแทจงแด – ศูนย์เครื่ องสาอางค์ – ปูซานทาวเวอร์ –
BIFF Square – ย่านนัมโพดง
วัดแฮดง ยงกุงซา – น้ ามันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร – Lotte Outlet – กรุ งเทพฯ

วันที่ 5

วันแรก
……. น.

วันที่ 2
…… น.
เช้ า

เทีย่ ง

กรุงเทพ
คณะพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้ าที่ …. แถว …..
สายการบินโคเรียนแอร์ /จินแอร์ เจ้ าหน้ าทีจ่ ากบริษัทฯคอยต้อนรับและอานวยความสะดวกให้ ท่านก่อนขึน้ เครื่ อง
ไฟลท์จินแอร์ LJ012 นัดเจอเวลา 22.00 น. นา้ หนักกระเป๋าโหลด 15 กก. ถือขึน้ เครื่ อง 12 กก.
ไฟลท์โคเรียนแอร์ KE662 นัดเจอ 22.00 น.นา้ หนักกระเป๋าโหลด 23 กก. ถือขึน้ เครื่ อง 7 กก.

สนามบินนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองยอซู
ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ /จินแอร์
(ทางบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง)
ถึง สนามบินนานาชาติกมิ แฮ เมืองปูซาน (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)
หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้าเมืองเรี ยบร้อย พาท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรื อ
เรี ยกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริ นี่เกาหลี)โดยชื่อเรี ยกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน
หมู่บา้ นที่ต้ งั อยูบ่ น เนินเขา เรี ยงตัวสลับกันไปมาสี สันสดใส ในอดีตหมู่บา้ นนี้เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของของผูล้ ้ ีภยั สงคราม
เกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุ งทัศนียภาพ ให้น่าอยูม่ ากยิง่ ขึ้น โดย
ปรับเปลี่ยน หมู่บา้ นคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกาแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรื อน
หลายหลังเปลี่ยนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้านขายสิ นค้า ทั้งสิ นค้าพื้นเมือง สิ นค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้าน
กาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ยเ์ รื่ อง Running Man ที่มาถ่ายทาที่นี่ จึงทาให้หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน แห่ งนี้เป็ นที่รู้จกั มี
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น
รับประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูบีบิมบับ (ข้ าวยาเกาหลี)

(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ)

(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ)

เย็น

นาท่านเดินทางไปยังเมืองยอซู สู่ เมืองยอซูเมองท่องเที่ยวชายทะเลและสถานที่ พักตากอากาศระดับโลกรายล้อมไปด้วยหมู่
เกาะน้อยใหญ่มากถึง 317 เกาะ พรั่งพร้อมไปด้วยความงดงามทางธรรมชาติ ทั้งบนบกและใต้น้ า อิสระให้ท่าน เพลิดเพลิน
กับ ค่ า คื น ที่ ส วยงามและโรแมนติ ก ของเมื อ ง Yeosu ที่ NangmanPocha จะมี เ ต้น ท์ข ายอาหารมากมาย ท่ า นสามารถ
เพลิดเพลินกับอาหารทะเลและอาหารพื้นเมืองจานพิเศษ
รับประทานอาหารคา่ (2) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ ที่พกั เมืองยอซู YEOSU OCEAN HILL หรื อเทียบเท่ า
(1) เมนูบีบิมบับ (ข้ าวยาเกาหลี)
(2) เมนูชาบูชาบูสไตล์เกาหลี
**ภาพประกอบเพื่อเป็ นตัวอย่ างอาหารเท่ านั้น**

วันที่ 3
เช้ า

เทีย่ ง

เย็น

หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง –สวนดูรยูนซาน – ไร่ ชาเขียวโบซอง – ปูซาน
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
จากนั้นเดินทางสู่ เมือง ชุนชอน เพื่อพาท่านไปยัง หมู่บ้านพื้นเมืองนากานอัพซอง (Naganeupseong Folk Village) ตั้งอยูใ่ น
เขตซอลลานัมโด เป็ นหมู่บา้ นที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและมีขนาดใหญ่ มีคนอาศัยอยูเ่ กือบ 100 หลังคาเรื อน ซึ่งบ้านแต่
ละหลังยังคงรักษาของดั้งเดิมเอาไว้ ไม่ว่าจะเป็ น ห้องที่ทามาจากดิน, ห้องครัวแบบดั้งเดิม, ระเบียงบ้านแบบเกาหลีโบราณ
รวมทั้งบ้านหลังคามุงด้ว ยฟางที่เ ป็ นเหมือ นเอกลักษณ์ของบ้านเกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบ้านเรื อนแล้วยังมี
ปราสาทโบราณที่เหมือนเป็ นส่ วนหนึ่ งของหมู่บา้ นนี้อีกด้วย จะมีทางเดินเหมือนกาแพงเมืองยกสู งจากพื้น และเดินตรงไป
ยังปราสาทได้
จากนั้นนาท่านไปยังสวนดูรยูนซาน อยูบ่ นยอดเขาดูรยูนซาน ความสู งประมาณ 703 เมตรจากน้ าทะเล สามารถมองเห็นวิว
โดยรอบได้ท้ งั 360 องศา มีท้ งั วิว ของเทือกเขาสลับซับซ้อนและวิวเมืองที่ดา้ นล่างของภูเ ขา หากต้องการเดิ นชมวิวชม
ธรรมชาติก็จะมีทางเดินไม้ทาไว้อย่างดี เป็ นทางยาวลัดเลาะเนินเขาไปเรื่ อยๆ เดินสบาย นอกจากนี้ยงั มีจุดถ่ายรู ปตลอดระยะ
ทางการเดิน และบริ เวณสวนมีวดั ที่สาคัญหลายแห่ งให้เยี่ยมชมด้วย พาท่านขึ้นเคเบิล้ คาร์ ให้ท่านได้เพลิดเพลินกับวิวภูเขา
มุมสู ง แบบ 360 องศา
รับประทานอาหารกลางวัน (4) เมนู บุลโกกี (หมูผดั ซอสซีอวิ้ เกาหลี)
ต่อมานาท่านไปยัง ไร่ ชาเขียวโบซอง แหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของเกาหลีซ่ึงปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใต้ของโบซอง
ทาให้มองเห็นไร่ ชาเป็ นแนวสี เชียวสู งต่าสลับกันไปตามแนวภูเขา ไร่ ชาโบซองแห่ งนี้เป็ นไร่ ชาเขียวที่แรกๆของเกาหลี ที่มี
การใช้วิธีการปลูกชาแบบญี่ปุ่นดั้งเดิมและชาวไร่ ที่นี่ก็ยงั มีความชานาญในการปลูกชาเขียวเป็ นอย่างดี จึงทาให้เป็ นแหล่ง
ผลิตชาเขียวขึ้นชื่อของเกาหลี นอกจากชาที่มีคุณภาพแล้ว ไร่ ชาเองก็มีบรรยากาศที่สวยงามจนเป็ นหนึ่ งในสถานที่ที่มกั จะมี
การถ่ายทาภาพยนตร์กนั อีกด้วย จึงทาให้เป็ นที่รู้จกั กันทัว่ ประเทศ จากนั้นเดินทางต่อไปยังเมืองปูซาน เมืองท่าที่ใหญ่ที่สุด
ในประเทศเกาหลีใต้ เพื่อรับประทานอาหารเย็น และเข้าโรงแรมที่พกั
รับประทานอาหารคา่ (5) เมนู ซัมเกทัง (ไก่ต๋นุ โสม)
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ ที่พกั เมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ)

(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ)

วันที่4
เช้ า

เทีย่ ง

Daewangam Park – Ganjeolgot – ศูนย์ โสม – สวนแทจงแด – ศูนย์ เครื่ องสาอางค์ – ปูซานทาวเวอร์ – BIFF
Square – ย่ านนัมโพดง
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
จากนั้นพาท่านไปยังเมืองอุลซาน เพื่อชม Daewangam Park เป็ นสวนริ มทะเลที่ต้ งั อยูบ่ นชายฝั่งตะวันออก เส้นทาง 1 กม.
จะนาไปสู่ ชายทะเลหลังจากผ่านป่ าสนต้นเชอร์รี่แมกโนเลียอูฐแอปริ คอตและฟอร์ซไซเซีย ริ มทะเลเป็ นที่ทิ้งกระจุยกระจาย
ด้ว ยโขดหิ นที่ผุกร่ อนที่ถูกแกะสลัก เป็ นรู ปทรงที่น่าสนใจโดยลมและมหาสมุทร เส้ นทางเดิ นอีกเส้นทางหนึ่ งนาไปสู่
มุมมองของประภาคาร สวนแห่ งนี้ยงั เป็ นที่ต้ งั ของเกาะ Daewangam ซึ่งเป็ นเกาะหิ นขนาดใหญ่ที่ดูเหมือนมังกรที่ลอยขึ้นสู่
ท้องฟ้า เชื่อมต่อกับแผ่นดินใหญ่ดว้ ยสะพานเหล็กและมีหอสังเกตการณ์ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง Ganjeolgot เป็ นจุดชม
พระอาทิตย์ ขึ้นเลียบชายฝั่งตะวันออกที่มีชื่อเสี ยงแห่ งหนึ่ งของเมืองอุลซาน ไฮไลท์ของที่นี่จะเป็ น ตูไ้ ปรษณี ยย์ กั ษ์ และ
ประภาคารริ มทะเล ท่านสามารถเดินเล่น และถ่ายรู ปได้ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูจิมดัก (ไก่พะโล้เกาหลี)
จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่ งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ น
โสมที่มีคุณภาพดี ที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ค วามรู ้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูก โสม พร้อมอธิ บาย คุณสมบัติและ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบารุ งร่ างกาย หรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่
ท่านรักและนับถือ พาท่านเข้าสู่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของใจกลาง
เมือง สวนแทจงแดตั้งชื่อตามกษัตรย์ของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นที่ประมาณ
1,100 ไร่ ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างต้นสน ดอกไม้นานาชนิด และหน้าผาหิ น จุดชมวิวสู งสุ ดมีความสู งที่ 250 เมตร
โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึ งเป็ นที่ออกกาลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิ คนิ คของชาวเมืองปูซาน ภายในสวน แทจงแด
ประกอบไปด้วย Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด (Yeongdo Lighthouse) เป็ นจุดชมวิว ที่สู ง
ที่สุดของสวนแห่ งนี้ ,ลานชมวิวแทจองแด (Taejongdae Observatory) เป็ นอาคาร รู ปทรงกลม ขนาดใหญ่ ที่เป็ นจุดชมวิวที่
สวยงาม,หน้าผาหิ นและชายหาดที่เป็ นหิ นกรวด ที่เป็ นสัญลักษณ์หนึ่งของสวนแห่ งนี้
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ เครื่ อ งสาอางค์ ประเภทเวชสาอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลี ร่ ว มออกแบบมากมาย เช่น
ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้า เครื่ องสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc
นอกจากนี้ ยงั มีครี มที่โด่ งดัง อาทิเ ช่ น ครี มเมือ กหอยทาก , เซรั่ มพิษ งู , ครี มโบท็อ ก , Aloevera Gel . ครี มน้ าแตก , BB
Cream , etc แล้วพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็ น
อุทยานแห่ งชาติ ตั้งอยู่บนเนิ นเขา ใจกลางเมือง เป็ นสถานที่พกั ผ่อ นหย่อ นใจ หอคอยนี้ สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น
Landmark สาคัญของเมือง สาหรับชั้นแรกของหอคอย เป็ นบริ เวณขายของที่ระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิมของ
เกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่ องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่ วนมากจะเป็ นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลี
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่ วนมากจะเตรี ยมกุญแจ มาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อ
ว่าคู่ รัก ที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรัก กัน ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ ากุญแจ) ส่ ว นด้านบนสุ ดของหอคอยเป็ นจุ ด
สาหรับชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์)
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เย็น

รับประทานอาหารคา่ (8) เมนู บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่าง ณ ร้ าน Jagalchi Buffet
ต่อมาพาท่านชม จตุรัสแห่ งภาพยนตร์ นานาชาติเมืองปูซาน (BIFF Square,Busan International Film Festival) เป็ นย่าน
ดังที่ใช้ในการจัดงานแสดงภาพยนตร์นานาชาติเมืองปูซาน ถูกพัฒนาขึ้นเพื่อรองรับ กับงานนี้โดยเฉพาะตั้งแต่ปี 1996 เป็ น
ต้นมา จนกลายเป็ นแหล่ ง ท่อ งเที่ย วแห่ ง ใหม่ ที่รู้จ ัก กันในชื่ อ BIFF Square หรื อ ที่ย่อ มาจาก Busan International Film
Festival โดยจะแบ่งออก เป็ นสองส่ วนใหญ่ ๆคือ Star Street” กับ “Festival Street รวมกัน เป็ นถนนยาว 428 เมตรที่ย่าน
BIFF นี้มีโรงภาพยนตร์อยูม่ ากมาย ที่จะนาภาพยนตร์ที่หายากหรื อภาพยนตร์ที่ยงั ไม่ได้ ฉายที่ไหน มาเปิ ดฉายที่นี่ก่อน และ
ไม่ได้มีเ พียงแต่ โรงภาพยนตร์ เท่ านั้น แต่ ยงั มีร้านค้า ร้ านอาหาร ศูนย์ก ารค้าและอื่ นๆอี กมากมาย และพาท่านช้อ ปปิ้ ง
ถนนนัมโพดง เป็ นถนนช้อปปิ้ งที่โด่ งดังและคึกมากอีกแห่ ง ในปูซาน ข้างๆกับ ถนนแฟชัน่ ควังบก (Gwangbok-dong
Fashion Street) นักท่องเที่ยวนิ ยมจะมาเดินช้อ ปปิ้ ง และเดินเที่ยวเล่นกัน ยังถนนแห่ งนี้ เป็ นย่านที่ไม่เคยหลับใหลและ
คึกคักมากจนได้รับฉายา ว่าเป็ น ย่านเมียงดง แห่ งเมืองปูซานเลยทีเดียว
จากนั้นนาท่านเข้า สู่ ที่พกั เมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่5
เช้ า

วัดแฮดง ยงกุงซา – น้ามันสนเข็มแดง – ศูนย์ สมุนไพร – Lotte Outlet – กรุงเทพฯ
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
เก็บกระเป๋ า เช็คเอ้าท์จากโรงแรม จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple)
ตั้งอยูบ่ นชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็ นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหิ นริ มชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่ วน
ใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มกั จะสร้างอยูต่ ามเชิงเขา วัดแห่ งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัย
ของกษัตริย์ Uwang แห่ งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้ นฟูและปรับปรุ งอีกครั้ง ด้วยความพิถีพิถนั เพื่อให้คงไว้
ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุม้ มังกรสี ทองอร่ าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ ทางเดินและบันได
หิ น 108 ขั้น เป็ นจุดสาหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่ บริ เวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์องค์สีดา ซึ่งตั้งตระหง่านอยูบ่ นโขดหิ น และเมือ่ เดินไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่ บริ เวณตัววัด ที่ประกอบไปด้วย
วิหารและศาลาเรี ยงรายลดหลัน่ กันไปตามโขดหิ น โดยบริ เวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดียส์ ู ง 3 ชั้น และสิ งโต 4 ตัว เป็ น
สัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้ า และความสุ ข นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจ
จายน์องค์สีทองอร่ าม, ศาลเจ้า และอื่นๆ วัดแห่ งนี้เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์และสวยงาม เหมาะสาหรับการมาชมพระอาทิตย์ข้ ึน
ในยามเช้า และมักเป็ นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมาอธิษฐานขอพรในวันขึ้นปี ใหม่ สาหรับในช่วง
เดือนเมษายนนั้น วัดจะดูสดชื่นและสวยงามไปด้วยบรรดาดอกซากุระที่บานสะพรั่ง และในวันสาคัญทางศาสนาพุทธ คือ
วันวิสาขบูชา ซึ่งวันประสู ติของพระพุทธเจ้านั้น วัดแห่ งนี้จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสี ซึ่งดูสวยงามไปอีกแบบ
หนึ่ง
แล้วนาท่านเข้าชม น้ามันสนเข็มแดง (Red Pine) มหัศจรรย์แห่ งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจาก มหาวิทยาลัย
แห่ งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิด เส้นเลือด ตีบ แตก ตัน
และสามารถล้างสารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้ นทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิ่ งที่ได้รับความนิ ยม
จากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก จากนั้นนาท่านชม ร้ านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี โดยมีการจด
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เทีย่ ง

…… น.
…… น.

ลิขสิ ทธิ์เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสาหรับบุคคล
ที่ นิ ยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรื อไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนัง
ของตับ หรื อไต ช่วยให้ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่ งผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกายของท่านเอง
รับประทานอาหารกลางวัน (10) เซตเมนูปลาซาบะย่าง
จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ ง ณ Lotte Premium Outlet แห่ งใหม่ในเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า และมี
สิ นค้าราคาถูก หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องใช้ในบ้าน นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทั้งแบรนด์
เกาหลี และแบรนด์ดงั ๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess,
Escada ฯลฯ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติกิมแฮ
นาท่านเดินทางสู่ กรุงเทพฯโดยสายการบินโคเรียนแอร์ /จินแอร์
ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

KOREAN
AIR
JINAIR

KE662
KE661
LJ012
LJ011

FLIGHT DETAILS
BKK-PUS
PUS -BKK
BKK- PUS
PUS -BKK

01.40 - 08.45
20.35 - 00.20
01.00 – 08.00
19.30 – 23.40

** หมายเหตุ ทางบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง **

อัตราค่าบริการ
วันเดินทาง

สายการบิน

10 - 14 พฤษภาคม 2562
22 – 26 พฤษภาคม 2562
29 - 2 มิถุนายน 2562
14 – 18 มิถุนายน 2562
12 – 16 กรกฎาคม 2562
9 – 13 สิงหาคม 2562
13 – 17 กันยายน 2562

KOREAN AIR
JINAIR
JINAIR
KOREAN AIR
KOREAN AIR
KOREAN AIR
KOREAN AIR
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ผู้ใหญ่พัก
2 ท่าน

เด็กอายุตา่ กว่า
12 ปี

พักเดี่ยว

ราคาทัวร์ ไม่
รวมตั๋ว

6,900

7,000

24,900
17,900
17,900
24,900
24,900
25,900
24,900
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KOREAN AIR
11 - 15 ตุลาคม 2562
**หมายเหตุ ผู้ร่วมเดินทางต้องไม่น้อยกว่า 15 ท่าน

25,900

อัตรานีร้ วม
• ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชั้นประหยัด(ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
• ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
• ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
• ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
• ค่ารถรับส่ ง ตามรายการระบุ
• นา้ ดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
• ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง (ขึน้ อยู่กบั การผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนั้นๆ)
• ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
• ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
• ค่าทาหนังสื อเดินทาง
• ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าวค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
• ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยืน่ วีซ่าเร่ งด่วน ซึ่งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณีตามจริ ง
• ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
• ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
• ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 23 กก.(KE) , 15กก.(LJ) )
• ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่น คนขับรถท่านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,500 บาท / ทิป / ท่าน
• ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสัย, การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
• ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีการบริการหักณ ทีจ่ ่ าย 3% (ในกรณีทตี่ ้องการขอใบเสร็จมีภาษี)
หมายเหตุ
 รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ
้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
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บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่ วนตัวของท่านระหว่าง
การเดินทาง
 บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรื อบางส่ วน ในกรณีทผ
ี่ ้เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดิน
ทางเข้ า หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าทีต่ รวจคนเข้ าเมือง หรื อ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่น
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่าช้ า การเปลีย่ นแปลง
บริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง เหตุการณ์ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อันนอกเหนือจาก
ความควบคุม
 บริษัทฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ทจ
ี่ ะไม่คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วน ในกรณีทผี่ ้เู ดินทางไม่ใช้ บริการบางส่ วนหรื อทั้งหมด โดยความสมัคร
ใจของผู้เดินทางเอง และ/หรื อไม่เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ปรากฏตัวในวันเดินทาง
 บริ ษท
ั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
 บริ ษท
ั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
 บริ ษท
ั ฯ จัดให้เฉพาะลูกค้าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ทุกวันเท่านั้น หากท่านไม่สามารถร่ วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัคร
มาร่ วมทัวร์เพียงเพื่อการใช้ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ในบางวัน ทางบริษัท
จะคิดค่าดาเนินการในการแยกท่องเทีย่ วเอง 300 USD
(ก่อนซื้อทัวร์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่เป็ นจริ ง เพื่อทางผูจ้ ดั จะได้คิดค่าบริ การที่เหมาะสม)
 เด็ก หมายถึง ผูท
้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
 หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋าคนละ 23 กก.(KE) , 15กก.(LJ) *.*.*.
เงื่อนไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาท ภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริ ษทั
ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก


(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ)

(HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน (KE)/(LJ)

•
•
•
•
•

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 อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้**
กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ตอ้ งการันตีมดั จากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อค่าทัวร์ท้งั หมด
หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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