(HN)P7 HIKOREA

เปิ ดประสบการณ์ ใหม่ ก่อนใคร ท่ องเทีย่ วจังหวัดชอลลานัมโด
สัมผัสธรรมชาติ สูดอากาศดีดี พร้ อมช้ อปปิ ้ งจุใจ

ทัวร์ เกาหลี (HN) P7 HIKOREA อันยอง ชอลลานัมโด ปูซาน 5 วัน 3 คืน (KE-LJ)
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วันที่ 1

โปรแกรมการท่องเที่ยว
พบกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินสุ วรรณภูมิ

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติกิมแฮ – หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองยอซู

วันที่ 3

หมู่บา้ นพื้นเมืองนากานอัพซอง –สวนดูรยูนซาน – ไร่ ชาเขียวโบซอง – ปูซาน

วันที่ 4

Daewangam Park – Ganjeolgot – ศูนย์โสม – สวนแทจงแด – ศูนย์เครื่ องสําอางค์ – ปูซานทาวเวอร์ –
BIFF Square – ย่านนัมโพดง

วันที่ 5

วันแรก

วัดแฮดง ยงกุงซา – น้ ามันสนเข็มแดง – ศูนย์สมุนไพร – Lotte Outlet – กรุ งเทพฯ

กรุ งเทพ

……. น.

คณะพร้ อมกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้น 4 ประตูทางเข้ าที่ …. แถว …..
สายการบินโคเรียนแอร์ /จินแอร์
เจ้ าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยต้ อนรับและอานวยความสะดวกให้ ท่านก่อนขึน้ เครื่อง

วันที่ 2

สนามบินนานาชาติกิมแฮ – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน – เมืองยอซู

…… น.

ออกเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ /จินแอร์
(ทางบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง)
ถึง สนามบินนานาชาติกมิ แฮ เมืองปูซาน (เวลาท้ องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง)

…… น.

หลังผ่านพิธีการทางตรวจคนเข้ าเมืองเรี ยบร้ อย พาท่านชม หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon

Culture Village)

หรื อ

เรี ยกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรินี่เกาหลี)โดยชื่อเรี ยกนี ้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้าน
ที่ตงอยู
ั ้ บ่ น เนินเขา เรี ยงตัวสลับกันไปมาสีสนั สดใส ในอดีตหมู่บ้านนี ้เคยเป็ นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี ้ภัยสงครามเกาหลี จน
ในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ ส่งเสริ มการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุ งทัศนียภาพ ให้ น่าอยู่มากยิ่งขึ ้น โดยปรับเปลี่ยน
หมู่บ้านคัมชอนให้ มีสีสนั โดดเด่นด้ วยการทาสี วาดภาพ ตามกําแพงและตัวบ้ าน ให้ ดสู ดใส น่ารัก บ้ านเรื อน หลายหลัง
เปลี่ยนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้ านขายสินค้ า ทังสิ
้ นค้ าพื ้นเมือง สินค้ าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้ านกาแฟ และได้
โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่ อง Running Man ที่มาถ่ายทําที่นี่ จึงทําให้ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน แห่งนี ้เป็ นที่ร้ ู จกั มีนกั ท่องเที่ยวชาว
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เกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ ้น

เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน (1) เมนูบีบมิ บับ (ข้ าวยาเกาหลี)
นําท่านเดินทางไปยังเมืองยอซู สูเ่ มืองยอซูเมองท่องเที่ยวชายทะเลและสถานที่ พักตากอากาศระดับโลกรายล้ อมไปด้ วย
หมู่เกาะน้ อยใหญ่ มากถึ ง 317 เกาะ พรั่ งพร้ อมไปด้ วยความงดงามทางธรรมชาติ ทัง้ บนบกและใต้ นํา้ อิสระให้ ท่าน
เพลิดเพลินกับคํ่าคืนที่สวยงามและโรแมนติกของเมือง Yeosu ที่ NangmanPocha จะมีเต้ นท์ขายอาหารมากมาย ท่าน
สามารถเพลิดเพลินกับอาหารทะเลและอาหารพื ้นเมืองจานพิเศษ

เย็น

รั บประทานอาหารค่า (2) เมนูชาบูชาบูสไตล์ เกาหลี
จากนันนํ
้ าท่านเข้ า สูท่ ี่พกั เมืองยอซู YEOSU OCEAN HILL หรื อเทียบเท่ า

วันที่ 3
เช้ า

หมู่บ้านพืน้ เมืองนากานอัพซอง –สวนดูรยูนซาน – ไร่ ชาเขียวโบซอง – ปูซาน
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (3)
จากนัน้ เดินทางสู่เมือง ชุนชอน เพื่อพาท่านไปยัง หมู่บ้านพืน้ เมื องนา
กานอัพซอง (Naganeupseong Folk Village) ตังอยู
้ ่ในเขตซอลลานัมโด เป็ น
หมู่บ้านที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานและมีขนาดใหญ่ มี คนอาศัยอยู่เกือบ
100 หลังคาเรื อน ซึ่งบ้ านแต่ละหลังยังคงรักษาของดังเดิ
้ มเอาไว้ ไม่ว่าจะ
เป็ น ห้ องที่ทํามาจากดิน, ห้ องครัวแบบดังเดิ
้ ม, ระเบียงบ้ านแบบเกาหลี
โบราณ รวมทัง้ บ้ านหลังคามุงด้ วยฟางที่เป็ นเหมือนเอกลักษณ์ ของบ้ าน
เกาหลีแบบโบราณ นอกจากอาคารบ้ านเรื อนแล้ วยังมี ปราสาทโบราณที่
เหมือนเป็ นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านนี ้อีกด้ วย จะมีทางเดินเหมือนกําแพงเมือง
ยกสูงจากพื ้น และเดินตรงไปยังปราสาทได้
จากนัน้ นํ าท่านไปยัง สวนดู รยู นซาน อยู่บนยอดเขาดูรซาน ความสูง
ประมาณ 703 เมตรจากนํ ้าทะเล สามารถมองเห็นวิวโดยรอบได้ ทงั ้ 360 องศา
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มีทงวิ
ั ้ วของเทือกเขาสลับซับซ้ อนและวิวเมืองที่ด้านล่างของภูเขา หากต้ องการเดินชมวิวชมธรรมชาติก็จะมีทางเดินไม้ ทํา
ไว้ อย่างดี เป็ นทางยาวลัดเลาะเนินเขาไปเรื่ อยๆ เดินสบาย นอกจากนี ้ยังมีจดุ ถ่ายรูปตลอดระยะทางการเดิน และบริ เวณ
สวนมีวดั ที่สําคัญหลายแห่งให้ เยี่ยมชมด้ วย พาท่านขึน้ เคเบิล้ คาร์ ให้ ท่านได้ เพลิดเพลินกับวิวภูเขามุมสูง แบบ 360
องศา
เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน (4) เมนู บุลโกกี (หมูผัดซอสซีอวิ ้ เกาหลี)
ต่อมานําท่านไปยัง ไร่ ชาเขียวโบซอง แหล่งปลูกชาเชียวขนาดใหญ่ของ
เกาหลีซึ่งปลูกบนภูเขาอยู่ทางตอนใต้ ของโบซอง ทําให้ มองเห็นไร่ ชาเป็ น
แนวสีเชียวสูงตํ่าสลับกันไปตามแนวภูเขา ไร่ชาโบซองแห่งนี ้เป็ นไร่ชาเขียว
ที่แรกๆของเกาหลี ที่มีการใช้ วิธีการปลูกชาแบบญี่ปนดั
ุ่ งเดิ
้ มและชาวไร่ที่นี่
ก็ยงั มีความชํานาญในการปลูกชาเขียวเป็ นอย่างดี จึงทําให้ เป็ นแหล่งผลิต
ชาเขี ย วขึ น้ ชื่ อ ของเกาหลี นอกจากชาที่ มี คุ ณ ภาพแล้ ว ไร่ ช าเองก็ มี
บรรยากาศที่ ส วยงามจนเป็ นหนึ่ ง ในสถานที่ ที่ มั ก จะมี ก ารถ่ า ยทํ า
ภาพยนตร์ กนั อีกด้ วย จึงทําให้ เป็ นที่ร้ ูจกั กันทัว่ ประเทศ จากนันเดิ
้ นทางต่อไปยังเมืองปูซาน เมืองท่าที่ใหญ่ที่สดุ ในประเทศ
เกาหลีใต้ เพื่อรับประทานอาหารเย็น และเข้ าโรงแรมที่พกั

เย็น

วันที่4
เช้ า

รับประทานอาหารคา่ (5) เมนู ซัมเกทัง (ไก่ ต๋ ุนโสม)
จากนันนํ
้ าท่านเข้ า สูท่ ี่พกั เมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

Daewangam Park – Ganjeolgot – ศูนย์ โสม – สวนแทจงแด – ศูนย์ เครื่ องสาอางค์ – ปูซานทาวเวอร์
– BIFF Square – ย่ านนัมโพดง
รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (6)
จากนันพาท่
้
านไปยังเมืองอุลซาน เพื่อชม Daewangam Park เป็ นสวนริ ม
ทะเลที่ตงั ้ อยู่บนชายฝั่ งตะวันออก เส้ นทาง 1 กม. จะนําไปสู่ชายทะเล
หลังจากผ่านป่ าสนต้ นเชอร์ รี่แมกโนเลียอูฐแอปริ คอตและฟอร์ ซไซเซีย ริ ม
ทะเลเป็ นที่ ทิ ง้ กระจุย กระจายด้ ว ยโขดหิน ที่ ผุก ร่ อ นที่ ถูก แกะสลักเป็ น
รู ปทรงที่ น่าสนใจโดยลมและมหาสมุทร เส้ น ทางเดิ นอี ก เส้ น ทางหนึ่ง
นําไปสูม่ มุ มองของประภาคาร สวนแห่งนี ้ยังเป็ นที่ตงของเกาะ
ั้
Daewangam
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ซึง่ เป็ นเกาะหินขนาดใหญ่ที่ดเู หมือนมังกรที่ลอยขึ ้นสูท่ ้ องฟ้า เชื่อมต่อกับ
แผ่นดินใหญ่ด้วยสะพานเหล็กและมีหอสังเกตการณ์
จากนันเดิ
้ นทางต่อไปยัง Ganjeolgot เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ขึ ้นเลียบชายฝั่ ง
ตะวันออกที่มีชื่อเสียงแห่งหนึง่ ของเมืองอุลซาน ไฮไลท์ของที่นี่จะเป็ น ตู้
ไปรษณีย์ยกั ษ์ และประภาคารริ มทะเล ท่านสามารถเดินเล่น และถ่ายรูป
ได้ ตามอัธยาศัย
เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน (7) เมนูจมิ ดัก (ไก่ พะโล้ เกาหลี)
จากนันนํ
้ าท่านสู่ ศูนย์ โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี ้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ น
โสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ ภายในจะมีเจ้ าหน้ าที่ให้ ความรู้ เกี่ยวกับต้ นโสมและการปลูกโสม พร้ อมอธิบาย คุณสมบัติและ
ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มีคณ
ุ ภาพดีที่สดุ และราคาถูก กลับไปบํารุงร่างกาย หรื อฝากญาติผ้ ใู หญ่
ที่ท่านรักและนับถือ พาท่านเข้ าสู่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตังอยู
้ ่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ ของใจกลาง
เมือง สวนแทจงแดตังชื
้ ่อตามกษัตรย์ของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื ้นที่ประมาณ
1,100 ไร่ประกอบไปด้ วยต้ นไม้ สีเขียวอย่างต้ นสน ดอกไม้ นานาชนิด และหน้ าผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงที่ 250 เมตร
โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็ นที่ออกกําลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิ คนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแด
ประกอบไปด้ วย Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็ นจุดชมวิวที่สงู ที่สดุ ของสวนแห่ง
นี,้ลานชมวิวแทจองแด (Taejongdae Observatory) เป็ นอาคาร รูปทรงกลม ขนาดใหญ่ ที่เป็ นจุดชมวิวที่สวยงาม,หน้ าผาหินและ
ชายหาดที่เป็ นหินกรวด ที่เป็ นสัญลักษณ์หนึง่ ของสวนแห่งนี ้

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ เครื่ องสาอางค์ ประเภทเวชสําอางค์ที่หมอ
ศัล ยกรรมเกาหลี ร่ ว มออกแบบมากมาย เช่ น ผลิ ต ภั ณ ฑ์ บํ า รุ ง ผิ ว หน้ า
เครื่ องสําอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee
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Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี ้ยังมีครี มที่โด่งดัง

อาทิเช่น ครี มเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครี มโบท็อก , Aloevera Gel . ครี มนํ ้าแตก , BB

แล้ วพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตังอยู
้ ่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็ นอุทยาน
แห่งชาติ ตัง้ อยู่บนเนินเขา ใจกลางเมือง เป็ นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี ส้ ูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น Landmark
สําคัญของเมือง สําหรับชันแรกของหอคอย
้
เป็ นบริ เวณขายของที่ระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดังเดิ
้ มของเกาหลี เช่น พวง
กุญแจ, เครื่ องปั น้ ดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่ ส่วนมากจะเป็ นคู่รัก ทังชาวเกาหลี
้
และนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ คูร่ ักส่วนมากจะเตรี ยมกุญแจ มาคล้ องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้ มาคล้ อง
กุญแจที่นี่จะรักกัน ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนด้ านบนสุดของหอคอยเป็ นจุดสําหรับชมวิวทิวทัศน์ ของ
เมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์)
Cream , etc

เย็น

รับประทานอาหารคา่ (8) เมนู บุฟเฟ่ ต์ ปิ้งย่ าง ณ ร้ าน Jagalchi Buffet
ต่อมาพาท่านชม จตุรัสแห่ งภาพยนตร์ นานาชาติเมืองปูซาน (BIFF Square,Busan International Film Festival) เป็ นย่านดังที่
ใช้ ในการจัดงานแสดงภาพยนตร์ นานาชาติเมืองปูซาน ถูกพัฒนาขึ ้นเพื่อรองรับ กับงานนี ้โดยเฉพาะตังแต่
้ ปี 1996 เป็ นต้ น
มา จนกลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ ที่ร้ ู จกั กันในชื่อ BIFF Square หรื อที่ย่อมาจาก Busan International Film Festival โดยจะ
แบ่งออก เป็ นสองส่วนใหญ่ๆคือ Star Street” กับ “Festival Street รวมกัน เป็ นถนนยาว 428 เมตรที่ย่าน BIFF นี ้มีโรงภาพยนตร์ อยู่
มากมาย ที่จะนําภาพยนตร์ ที่หายากหรื อภาพยนตร์ ที่ยังไม่ได้ ฉายที่ไหน มาเปิ ดฉายที่นี่ก่อน และไม่ได้ มีเพียงแต่ โรง
ภาพยนตร์ เท่านัน้ แต่ยงั มีร้านค้ า ร้ านอาหาร ศูนย์การค้ าและอื่นๆอีกมากมาย และพาท่านช้ อปปิ ง้ ถนนนัมโพดง เป็ น
ถนนช้ อปปิ ง้ ที่โด่งดังและคึกมากอีกแห่ง ในปูซาน ข้ างๆกับ ถนนแฟชัน่ ควังบก(Gwangbok-dong Fashion Street) นักท่องเที่ยว
นิยมจะมาเดินช้ อปปิ ้ง และเดินเที่ยวเล่นกัน ยังถนนแห่งนี ้ เป็ นย่านที่ไม่เคยหลับใหลและคึกคักมากจนได้ รับฉายา ว่า
เป็ น ย่านเมียงดง แห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว

จากนันนํ
้ าท่านเข้ า สูท่ ี่พกั เมืองปูซาน HILL SIDE HOTEL หรื อเทียบเท่ า

วันที่5

วัดแฮดง ยงกุงซา – นา้ มันสนเข็มแดง – ศูนย์ สมุนไพร – Lotte Outlet – กรุ งเทพฯ

เช้ า

รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม (9)
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เก็บกระเป๋ า เช็คเอ้ าท์จากโรงแรม จากนันพาท่
้
านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) ตังอยู
้ ่บน
ชายฝั่ งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็ นวัดที่สร้ างบนเหล่าโขดหินริ มชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ใน
ประเทศเกาหลี ที่มกั จะสร้ างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของ
กษัตริ ย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนัน้ ในปี 1970 ถูกฟื ้นฟูและปรับปรุ งอีกครัง้ ด้ วยความพิถีพิถัน เพื่อให้ คงไว้ ซึ่ง
เอกลักษณ์และความงดงามแบบดังเดิ
้ ม จากประตูซ้ ุมมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสูท่ างเดินและบันได
หิน 108 ขัน้ เป็ นจุดสําหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงไปสู่บริ เวณที่ประดิษฐานพระพุทธรู ป
ศักดิ์สิทธิ์องค์ สีดา ซึ่งตังตระหง่
้
านอยู่บนโขดหิน และเมื่อเดินไปตามสะพานที่ทอดเข้ าสู่บริ เวณตัววัด ที่ประกอบไปด้ วย
วิหารและศาลาเรี ยงรายลดหลัน่ กันไปตามโขดหิน โดยบริ เวณด้ านหน้ าของวิหารหลัก มีเจดีย์สงู 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตัว เป็ น
สัญลักษณ์ ของความสนุ ก, ความโกรธ, ความเศร้ า และความสุข นอกจากนี ้ ภายในวัดยังมีองค์เจ้ าแม่กวนอิม ,
พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่ าม , ศาลเจ้ า และอื่นๆ วัดแห่งนี ้เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์และสวยงาม เหมาะสําหรับการมาชม
พระอาทิตย์ขึน้ ในยามเช้ า และมักเป็ นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมาอธิ ษฐานขอพรในวันขึน้ ปี ใหม่
สําหรับในช่วงเดือนเมษายนนัน้ วัดจะดูสดชื่นและสวยงามไปด้ วยบรรดาดอกซากุระที่บานสะพรั่ง และในวันสําคัญทาง
ศาสนาพุทธ คือ วันวิสาขบูชา ซึ่งวันประสูติของพระพุทธเจ้ านัน้ วัดแห่งนีจ้ ะถูกประดับประดาด้ วยโคมไฟหลากสี ซึ่งดู
สวยงามไปอีกแบบหนึง่

แล้ ว นํ า ท่า นเข้ า ชม น า้ มั น สนเข็ม แดง ( Red Pine) มหัศ จรรย์ แ ห่ง ธรรมชาติ ผ่ า นผลงานการวิ จัย มากมายจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและนํา้ ตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิด เส้ น
เลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้ างสารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทําให้ อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลัง
เป็ นสิ่งที่ได้ รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก จากนันนํ
้ าท่านชม ร้ านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ลา่ สุด
ของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรี ยบร้ อยแล้ ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ ทอง มี
รสเปรี ย้ ว ดีสําหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ า ชา กาแฟ นํ ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้ างสารพิษที่ตกค้ างหรื อ
ไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับ หรื อไต ช่วยให้ ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ ้น ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่าน
เอง
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เที่ยง

รั บประทานอาหารกลางวัน (10) เซตเมนูปลาซาบะย่ าง
จากนันพาท่
้
านช็อปปิ ง้ ณ Lotte Premium Outlet แห่งใหม่ในเมืองปูซาน ซึ่งมีร้านค้ าหลากหลายกว่า 150 ร้ านค้ า และมี
สินค้ าราคาถูก หลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ องใช้ ในบ้ าน นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทังแบรนด์
้
เกาหลี และแบรนด์ดงั ๆมากมาย อาทิเช่น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
จากนันนํ
้ าท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติกิมแฮ

…… น.
…… น.

นําท่านเดินทางสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบินโคเรี ยนแอร์ /จินแอร์
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ...

FLIGHT DETAILS
KOREAN
AIR

KE662

BKK-PUS

01.40 - 08.45

KE661

PUS -BKK

20.35 - 00.20

JINAIR

LJ012

BKK- PUS

01.00 – 08.00

LJ011

PUS -BKK

19.30 – 23.40

** หมายเหตุ ทางบริษัทจะคอนเฟิ มไฟล์ ทและเวลาบิน อีกครั้งในเอกสารนัดหมายการเดินทาง **
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อัตราค่าบริ การ
เดือน

วันเดิ นทาง

สายการบิ น

มีนาคม

14 – 18 มี.ค

JINAIR

เมษายน

12 – 16 เม.ย (วันสงกรานต์)
22 – 26 พ.ค , 29 – 02 มิ .ย

พฤษภาคม

10 – 14 พ.ค

KOREAN

ผูใ้ หญ่พกั

เด็กอายุต่ากว่า

2 ท่าน

12 ปี

17,900

28,900

AIR
JINAIR
KOREAN

17,900

24,900

AIR

**หมายเหตุ ผูร้ ่ วมเดิ นทางต้องไม่นอ้ ยกว่า 15 ท่าน
อัตรานี้รวม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับชันประหยั
้
ด(ตัว๋ กรุ๊ป) ตามเส้ นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึง่ ห้ อง)
 ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ง ตามรายการระบุ
 นา้ ดื่มท่ านละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษี สนามบินทุกแห่ง(ขึน
้ อยู่กับการผันแปรของภาษีนา้ มัน ณ วันนัน้ ๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษัทจากกรุ งเทพฯ คอยอํานวยความสะดวกแก่ทา่ นตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบต
ั ิเหตุค้ มุ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานี้ไม่ รวม
 ค่าทําหนังสือเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้ งเข้ า - ออกของบุคคลต่างด้ าวค่าวีซา่ เข้ าประเทศของบุคคลต่างด้ าว (ถ้ ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสําหรับบุคคลต่างด้ าว หรื อยื่นวีซา่ เร่ งด่วน ซึง่ บริ ษัทฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณีตามจริ ง
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พักเดีย่ ว

6,900

(HN)P7 HIKOREA








ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์โทรสารโทรเลขค่าซักรี ดค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ ช่องพิเศษภายในห้ องพัก และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ ระบุไว้ ในรายการ
ค่านํ ้าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกําหนดให้ ไม่เกินท่านละ 23 กก.(KE) , 15กก.(LJ) )
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 50,000 วอน/คน/ทิป หรื อ 1,500 บาท / ทิป / ท่ าน
ค่าใช้ จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้ าของสายการบิน, เหตุสดุ วิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีท่ ีต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

หมายเหตุ





















รายการ และราคาสําหรับผู้ร่วมเดินทางผู้ใหญ่อย่างน้ อย 15 ท่าน เดินทางไป และกลับพร้ อมคณะ
รายการนี ้เป็ นเพียงข้ อเสนอที่ต้องได้ รับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครัง้ หนึง่ หลังจากได้ สํารองที่นงั่ กับ
สายการบิน และโรงแรมที่พกั ในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้ อย อย่างไรก็ตามรายการนี ้อาจเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
ราคานี ้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสูงขึ ้น บริ ษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความเสียหาย หรื อสูญหาย สําหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีคา่ ส่วนตัวของท่านระหว่าง
การเดินทาง
บริษัทฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมด หรื อบางส่ วน ในกรณีท่ ผี ้ ูเดินทางมิได้ รับ
อนุญาตให้ เดินทางเข้ า หรื อออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ มีส่ งิ ผิด
กฎหมาย หรื อ เอกสารเดินทางไม่ ถูกต้ อง หรื อ การถูกปฏิเสธในกรณีอ่ ืน
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วน ด้ วยเหตุอันเนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การ
เปลี่ยนแปลงบริการของสายการบิน บริษัทขนส่ ง หรื อหน่ วยงานที่เกี่ยวข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัย
ธรรมชาติ อันนอกเหนือจากความควบคุม
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ท่ จี ะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วน ในกรณีท่ ผี ้ ูเดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรื อทัง้ หมด โดย
ความสมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรื อไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรื อไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์ นี ้ได้ ตามความเหมาะสม ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั เวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสดุ วิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ ้นได้ ทังนี
้ ้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้ จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ ้นทางตรง หรื อทางอ้ อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้ าย การสูญหาย หรื อจาก
อุบตั ิเหตุตา่ งๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษัทฯ ไม่มีสทิ ธิ์ในการให้ คําสัญญาใดๆ ทังสิ
้ ้นแทน บริ ษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านัน้
บริษัทฯ จัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทกุ วันเท่านัน้ หากท่านไม่สามารถร่วมทัวร์ ทกุ วัน แค่สมัคร
มาร่วมทัวร์ เพียงเพื่อการใช้ ตวั๋ เครื่ องบินและที่พกั ในราคาพิเศษ หากท่านไม่แจ้ ง และปรากฏว่าท่านไม่รวมทัวร์ ในบางวัน ทางบริษัท
จะคิดค่ าดาเนินการในการแยกท่ องเที่ยวเอง 300 USD
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(HN)P7 HIKOREA

(ก่อนซื ้อทัวร์ จะต้ องแจ้ งความประสงค์ที่เป็ นจริง เพื่อทางผู้จดั จะได้ คิดค่าบริการที่เหมาะสม)
เด็ก หมายถึง ผู้ที่มีอายุน้อยกว่า 12 ปี
 หนังสือเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
 *.*.*. นา้ หนักกระเป๋าคนละ 23 กก.(KE) , 15กก.(LJ) *.*.*.
เงื่อนไขการให้ บริการ


1. การจองครัง้ แรก มัดจําท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชําระทังหมดก่
้
อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชําระทังหมดก่
้
อนเดินทางภายใน 30วัน
(การไม่ชําระเงินค่ามัดจํา หรื อชําระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดใด ผู้จดั มีสิทธิยกเลิกการจัด หรื อ
ยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อเข้ าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น
การยกเลิก






ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ ้นไป คืนเงินทังหมด
้
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 21-29 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-20 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วัน เก็บค่าใช้ จ่าย 80% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 1 - 6 วัน เก็บค่าใช้ จ่ายทังหมด
้
100 % ของราคาทัวร์
**ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก หรื อเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ **
กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรื อเทศกาลที่ต้องการันตีมดั จํากับสายการบินหรื อผ่านตัวแทนในประเทศหรื อต่างประเทศ รวมถึง
เที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อค่าทัวร์ ทงหมด
ั้

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
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