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เกาหลี - Busan Hanok
5 วัน 3 คืน (KE)
โดยสายการบินโคเรียนแอร์
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กําหนดวันเดินทาง: มกราคม 61: 05-09 ม.ค. 61
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กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ
พูซาน– หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk – เมือง
เคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด
แดกู – วัดดองฮวาซา– Okgol Village - Cosmetic Shop -ศูนย์โสม สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower – ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
ปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง -Duty Free

4

โรงแรมที่พัก

เช้า

– สวนยงดูซาน – หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาด
ปลาชาลกาชิ

5

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ – กรุงเทพฯ
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กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ
คณะมาพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5
เคาน์เตอร์ M (เช็คอินกรุ๊ปของสายการโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัท
และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอํานวยความสะดวกตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการ
เดินทางให้กับทุกท่าน

ปูซาน – หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซ
หอดูดาวชมซงแด
นําท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบินโคเรียนแอร์ไลน์
เที่ยวบินที่ KE662 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง
เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศสาธารณรัฐ
เกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง (เพื่อความสะดวกในการนัด
หมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า
เมืองและศุลกากรแล้ว
นําท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือที่รจ
ู้ ักกันอีกชื่อหนึ่งว่าTaeguekdo
Village ได้รับการขนานนามว่าเป็นซานโตรินแ
ี ห่งเกาหลี เป็นชุมชนซึ่งตั้งอยู่ห่าง
จากตลาดชากัลชิของปูซานเพียง 30 นาทีเท่านั้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆ
น่าสนใจสําหรับคนที่แวะไปเที่ยวเมืองปูซาน ถนนหนทางทีนี่ถูกตกแต่งด้วยภาพ
แนวกราฟฟิตี้ บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่ แต่หลายหลังยัง
มีผู้คนอาศัยอยูจ
่ ริงๆ ที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่ายทํารายการ Running Man
รายการชื่อดังของเกาหลี ซึ่งมีทั้งตอนที่นางเอกสาวชเวจีอูเป็นแขกรับเชิญ รวมทั้ง
หนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายทําที่นี่เช่นกัน จากนัน
้ นําท่านสู่จุดชมวิวริมทะเล
Oryukdo Skywalk ให้ท่านได้สัมผัสความตืน
่ เต้นของสะพานกระจกแก้วที่ถูก
สร้างขึ้นเหนือหน้าผาชายฝั่งทะเล
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบูชาบู” อาหาร
พื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญี่ปน
ุ่ โดยนําเครื่อง
เคียงต่าง ๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู โอเด้ง เบคอนหมูที่จัดเตรียมไว้ มา
จัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลาทาน เติมน้าํ ซุปชาบูปรุงรสแล้ว ต้มให้เดือด แล้วจึง
นําอุด้งสดลงต้ม สามารถรับประทานเป็นอุด้งร้อนและทานพร้อมข้าวสวยร้อน น้ําจิ้ม
ซีอิ้วเกาหลี และเครือ
่ งเคียงนานาชนิด
จากนั้ น นํา ท่ าน วัด พุ ลกุ กซา ตั้ ง อยู่ ที่เมื อ งเก่า เเก่ อ ย่า งเมื อ งเคีย งจู โดยเป็น วั ด
หลั ก ของอาณาจั ก รชิ ล ล่ ามาตั้ งเเต่ ปี ค.ศ.535 ซึ่ ง วัด เเห่ง นี้ มี ความสวยงามเเละ
สมบู รณ์ เเบบอย่ างมาก จนทํ าให้ไ ด้รั บการคัด เลื อกเป็น มรดกโลกทางวัฒ นธรรม
จากองค์ ก าร UNESCO เมื่ อ ปี ค.ศ.1995 ที่ ผ่ า นมา ทํ า ให้ ก ลายเป็ น สถานที่
ท่องเที่ยวเกาหลีสําคัญของเมืองเคียงจูไปเลย ซึ่งในเเต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวมา
เที่ยวชมวัดสําคัญเเห่งนี้เป็ นอันมาก ยิ่งในช่วงของฤดู ใบไม้เปลี่ยนสีนั้นนับว่าเป็ น
สถานที่ท่อ งเที่ยวฮอตฮิตเลยที เดียว จากนั้นนําท่ านสู่ หอดู ดาวชมซงแด สร้า ง
ขึ้นตั้งเเต่สมัยราชวงศ์ซอนต๊อก เเห่งเเคว้นชิลลา ซึ่งมีการประมาณการกันว่าตั้งเเต่
สมัยศตวรรษที่ 7 โดยมีการสร้างด้วยหินนํามาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ในลักษณะของ
รูปขวด โดยมีความสูงถึง 9.4 เมตร นับว่าเป็นหอดูดาวที่มีความเก่าเเก่อย่างมากใน
ซีกโลกฝั่ง ตะวั นออก เเละเเสดงให้เห็ นถึงเทคโนโลยีที่ค่ อนข้ างจะล้ํา ยุคของชน
ชาติเกาหลีตั้งเเต่ยุคโบราณ โดยสภาพโดยรวมทั่วไปของหอดูดาวนั้นยังมีสภาพที่
ดีอยู่เเม้จะผ่านกาลเวลามานานเเล้วก็ตาม
บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”ไก่อบซีอิ๋วดํา
วุ้นเส้น เมนูพื้นเมืองดั้งเดิมของเมืองอันดง ปัจจุบันได้รบ
ั ความนิยมอย่างแพร่หลาย
และรสชาติของจิมดัก ก็เป็นที่ถูกปากถูกลิน
้ คนไทยเป็นอย่างยิ่ง
ที่พัก  โรงแรม Hwangnamguan Hanok Village ระดับ 3 ดาว หรื อ
เทียบเท่า
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วันที่สี่
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แดกู – วัดดองฮวาซา– Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก EWORLD - 83 Tower – ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําทานเดินทางสู๋ เมืองแดกู เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศ
เกาหลี จากนั้นนําท่านสู่ วัดดองฮวาซา
วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจาก
อดีตอันหลากหลายเจดีย์หน
ิ สามชั้นในปีกด้านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผัง
แบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคูห
่ ินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และ
ภาพแกะสลักพระพุทธบนก้อนหินทําให้วัดนี้มีคา่ ยิ่ง “จากสถานีดองแทกูเดินเท้าต่อ
ประมาณ 5 นาทีไปยังสํานักงานโทรศัพท์ ซีนาม (Sinam) และจากที่นั่นขึน
้ รถ
ประจําทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮวาซา”จากนัน
้ นําท่านชม Okgol
Village หมู่บ้านเก่าแก่รป
ู แบบดั้งเดิมของเกาหลี หมู่บ้านเก่าของพวกขุนนางและ
ชนชั้นสูง แห่งยุคสมัยราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างขึ้นในปี 1630 โดยตระกูล Choi
ตระกูลเก่าแก่ของเมืองแทกู ตั้งอยูบ
่ ริเวณเขาพัลกงซาน จากนัน
้ นําท่านชม
Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครือ
่ งสําอางค์ชื่อดังของเกาหลีมากมายหลายแบรนด์
ดัง จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6
ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่า นได้เลือก
ซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บิบิมบัพ”
อาหารครบคุณค่าโภชนาการ ที่คนเกาหลีนิยมทานกันมากที่สุดนําข้าวสวยใส่ใน
หม้อดินร้อน นําส่วนผสมต่างๆ จัดเรียงบนข้าวสวย เวลาทานนําไข่ไก่ และซอส
บิมบับ ผสมคลุกเคล้ากับข้าว และส่วนผสมต่างๆ ให้เนียนจนเข้ากันเสิรฟ
์ พร้อมซุป
ชาบู โอเด้ง และสาหร่าย ซึ่งนับเป็นเมนูที่ได้รับความนิยม และดีตอ
่ สุขภาพของ
ชาวเกาหลี
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของ
เกาหลีใต้ มีเครื่องเล่นมากมายท้าทายให้ท่านลองวัดใจ อาทิเช่น สกายจั๊ม,รถไฟ
เหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสิง ฯลฯ และยังมี เทศกาลดอกไม้
ตามฤดูกาล อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้เลือกเก็บภาพ
ความประทับใจ จากนั้นนําท่านชมหอคอย 83 ทาวเวอร์ ที่ความสูง 202 เมตร ซึ่ง
เป็นสัญลักษณ์ของเมืองแดกู เพื่อชมวิวพาโนรามา 360 องศา ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของเมืองแดกู จากนั้นนําท่านอิสระท่าน ช็อปปิ้งถนนทงซองโน ถนน
สายแฟชั่นที่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมของเกาหลีกับคอลเลกชันใหม่ล่าสุ ดให้เลือกซื้อ
กันอย่างมากมายในราคาไม่แพงอีกด้วย พร้อมทั้งเลือกซื้อเครื่องสําอางค์แบรนด์
ดังของเกาหลีEtude, Skin Food, Face Shop อย่างจุใจ
 อิสระอาหารค่ํา เพื่อให้ท่านช้อปปิ้งตามอัธยาศัย
ที่พัก  โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

ข้าวยําเกาหลี

ปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง -Duty Free – สวนยงดูซาน –
หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านสู่ วัดแฮดงกุกซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน
เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศ
เกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถก
ู สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong
เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนัน
้ ในปี
1970 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้ง ด้วยความพิถีพิถัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์
และความงดงามแบบดั้งเดิม จากนัน
้ นําท่านสู่ น้ํามันสนเข็มแดง เป็นการสกัด
จากใบสนเข็มแดงบริสุทธิ์ 100% ซึ่งสรรพคุณของน้ํามันสนเข็มแดงนัน
้ มีประโยชน์
อย่างมากมาย ทั้งช่วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่อด
ุ ตันในเส้นเลือด ลด
ระดับน้ําตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย เช่น เหงื่อ
ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียน
ของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บํารุงผิวพรรณให้สดใส
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กลางวัน

บ่าย

ค่ํา

จากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนัน
้ นําท่าน ช้อปปิ้งสินค้า
ปลอดภาษีที่ห้าง Lotte Duty Free
 บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”อาหาร
ชาววังในสมัยก่อนปัจจุบัน เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองหลวง เชื่ อกันว่าบํารุงและ
เสริมสุขภาพ เสิรฟ
์ ท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีข้าวเหนียว ราก
โสม พุทราแดง เกาลัด เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียง เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริ กไทยดํา
และเกลือ
นําท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับผูค
้ นทุกวัย บรรยากาศ
เงียบสงบ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพลิดเพลินกับการเดินเล่นในสวนสวย ชมทัศนียภาพ
หรือให้อาหารฝูงนกพิราบที่มีอยู่มากมาย ภูเขายงดูซาน (ภูเขาหัวมังกร) เป็น
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ตั้งอยู่กลางใจเมืองเมือง
ในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 49 เมตร จากนัน
้ นําท่านชม หอคอยปูซาน ตั้งอยู่บน
ยอดเขายงดูซานที่ความสูงเหนือระดับน้ําทะเล 118 เมตร ชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิว
ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและวิวทะเลที่สวยงาม ในวันที่
อากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแม้กระทั่งเกาะซึชิมะ ของญี่ปน
ุ่ ได้ จากนั้นนํา
ท่านชม Nampodong Street หรือ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรียบเสมือนย่านมยอง
ดงที่โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไป
ด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ สินค้าสตรีทแบรนด์ตา่ งๆ ถูกยกมาตั้ง
ไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซลใกล้ๆกับถนนช้อปปิ้ง จะมีถนนที่เรียกว่า BIFF
Street เป็นบริเวณที่ใช้จัดงานภาพยนตร์นานาชาติปูซานหรือBusan International
Film Festival (BIFF) ที่รู้จักกันไปทั่วโลกนัน
่ เอง ซึ่งจะเต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์
มากมาย จากนัน
้ นําท่านชม ตลาดปลาชาลกาชิ ตลาดชากัลชิเป็นตลาดค้าปลา
และอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของปูซาน บรรยากาศคึกคักของผู้คนทีม
่ าจับจ่ายเลือกซื้ออาหารทะเลทั้ง
แบบสดและแบบแห้งจากร้านแผงลอยขนาดเล็กที่ตั้งเรียงรายสองฝั่งถนนตลอด
แนวชายฝั่ง
 บริการอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย Jagalchi Buffet!!!

ไก่ตุ๋นโสม
เกาหลี

Jagalchi
Buffet

ที่พัก  โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า

วันที่ห้า
เช้า

กลางวัน
บ่าย

ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ
 บริการอาหารเช้า ณ โรงแรม
นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเก
นามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุง
ร่างกาย จากนั้นนําท่านสู่ Nurimaru APEC House ชมสถานที่จัดประชุมผู้นํา
APEC ในปี 2005 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และชมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของปู
ซานเป็นอาคารกระจกทรงกลม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของหาด Haeundae บน
แหลมคาบสมุทรที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ ท่านจะเห็นอาคารทันสมัยและทิวทัศน์ที่
สวยงามของสะพานGwangan และชายฝั่งทะเลของปูซาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “Pork Cutlet”
อาหารเนื้อหมูทอด ที่ราดด้วยซอสพริกสีแดงเข้มที่ทําจากพืชสมุนไพรในเอเชีย
จากนัน
้ พาท่านช็อปปิ้ง Lotte Outlet นับว่าเป็น outlet mall ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่
ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจาก
โรงงานผู้ผลิตแล้วนํามาขายในราคาพิเศษ สินค้าแบนเนมด์ลดราคากันมากกว่าห้า
สิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซือ
้ อย่างมากมาย และที่นี่รบ
ั บัตรเครดิต
ท่านสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายใจ ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry,
Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole,
Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น จากนัน
้ นําท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์
เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้เลือกซือ
้ หาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่ง
สําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
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นําท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที
KE661
เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความ
ประทับใจ 

พาสปอร์ตจะต้องมีอายุก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือน
ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และที่ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือ
เข้าประเทศ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าใช้จ่ายไม่ว่ากรณีใดๆ ทิ้งสิ้น

หมายเหตุ ** บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสายการบิน บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการเพื่อความเหมาะสมไม่ว่าจะ
เกิดจาก ความขัดข้องของ ยานพาหนะหรือมีเหตุหนึ่งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการตาม
หมายกําหนดการได้ โปรแกรมการเดินทางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม หรือเปลี่ยนแปลงรายการ
ท่องเที่ยวบางรายการหรือทดแทนรายการท่องเที่ยวบางรายการ และจะต้องมีจํานวนผู้โดยสารจํานวน 15 ท่าน
ขึ้นไปจึงออกเดินทาง ในกรณีที่มีจํานวนผู้โดยสารไม่ถึง 15 ท่านไม่มีหัวหน้าทัวร์ไทย อัตราค่าบริการนี้
สําหรับเดินทางตั้งแต่ 20 ท่านขึ้นไป ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาในกรณีที่มีผู้เดินทางไม่ถึง 20 ท่าน
** กรุณาส่งมอบหนังสือเดินทางให้บริษัทฯ ก่อนวันเดินทาง เพื่อประโยชน์ของท่านเอง **

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
(ห้องละ2
ท่าน)

เด็กอายุต่ํา
กว่า 12 ปี
พักกับ
ผู้ใหญ่ 1
ท่าน

เด็กอายุต่ํา
เด็กอายุต่ํา
กว่า 12 ปี พัก กว่า 12 ปี พัก
กับผู้ใหญ่ 2
กับผู้ใหญ่ 2
ท่าน มีเตียง ท่าน ไม่มีเตียง
เสริม
เสริม

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 ไม่รวมราคาตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท/ท่าน
อัตราค่าบริการนี้รวม
:
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว
**ค่าภาษีน้ํามัน ที่สายการบินเรียกเก็บ ณ วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2556 และท่านต้องชําระเพิ่มเติม ในกรณีที่ทาง
สายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่ม**
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. อัตรานี้รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
4. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
5. หัวหน้าทัวร์ หรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
6. ประกันอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
7. สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.
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อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
3. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 20 กิโลกรัม
4. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ที่ต้องทําวีซ่าเข้าประเทศ
สาธารณรัฐเกาหลีใต้ ค่าธรรมเนียมการยืน
่ วีซา่ ท่านละ 1,400 บาท สําหรับผู้ที่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้อง
ทําเรื่องแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วยตนเองเท่านั้นก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
5. ค่าทิปไกด์และคนขับรถ ประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสู่ประเทศเกาหลีและพิธีการเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจ ะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยว
ที่มาท่องเที่ยวโดยสุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึง่ สมควรที่นําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร
จดหมายการทํางานภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษัทผู้จัดคณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรที่จะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรียญ
สหรัฐ หรือประมาณ 300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิต
ต่างประเทศ เช่น Visa Card, American Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือ
หลักฐานการเงินอื่นใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าที่ทราบว่าท่านคือนักท่องเที่ยว
3.
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น
บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่มีนามสกุลเดียวกัน
4.
หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5.
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ

การสํารองที่นั่ง
1.

กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง

2.

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน

3.

เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว

เงื่อนไขการยกเลิก
1.

สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษัทฯเป็นผู้ยื่นวีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิก
การเดินทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด

2.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วันเก็บเงินมัดจําทั้งหมด

3.

ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน

4.
5.

ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จา่ ยทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลี
ใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้นในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรอง
แพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่าน
จะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื ค่าธรรมเนียมในการมัดจําตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่าย
อื่นๆ

6.

ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจําหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ
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7.

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ
ที่ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สําคัญ!! บริษัท ทําธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้
โดยผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการ
พิจารณาของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทาง
มัคคุเทศก์ไม่สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**

8.

เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1.

บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้

2.

บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอืน
่ ๆที่อยู่นอกเหนือ
การควบคุมของทางบริษัทฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย,
การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุตา่ งๆ

3.

หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืน
ค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้แล้วไม่วา่ กรณีใดๆ ทั้งสิ้น

4.

บริษัทฯ จะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอน
ื่ ๆ

5.

รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รบ
ั การยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองที่ นั่งบนเครือ
่ ง และ
โรงแรมที่พักในต่างประเทศเป็นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

6.

ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครือ
่ งบินในปัจจุบัน หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋ว
เครื่องบินตามสถานการณ์ดังกล่าว

7.

กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการ
จากสายการบินบริษัทฯขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์
อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ

8.

มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมี
เอกสารลงนามโดยผู้มีอํานาจของบริษัทฯ กํากับเท่านั้น

9.

หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด
จากทางสายการบิน จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนี้ทางบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดย

10.

ขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่ประเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษัทระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คืนค่าบริการไม่วา่ กรณีใด ๆทั้งสิ้น

11.
12.
13.

บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์การเดินทางเพือ
่ ท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น

เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมีมาตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย
โดย
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15.
16.

17.

18.

19.

โรงแรมที่พักทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลี
ตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือ
Double)
ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึ้นอยูก
่ ับข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของ
ห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้ห้องพักติดกัน และไม่สามารถเสริมเตียง
ได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนือ
่ งจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษัทจะไม่รบ
ั ผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า
หรืออุบต
ั ิเหตุต่างๆ ใดๆทั้งสิ้น
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะ
ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าท่านต้องการ
แยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลงร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้ํามันสน, ศูนย์
เครื่องสําอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากท่านเป็นจํานวนเงิน
300 USD ต่อท่าน
ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour
เท่านั้น
กรณีต้องการตัดกรุ๊ปเหมาโปรดสอบถามทางบริษัทอีกครั้งหากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และใน
วันสุดท้ายของการเดินทางช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้า
ท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจของท่าน ทางบริษัททัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่
อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ
ในกรณี ที่ ลูกค้ า ต้ อ งออกตั๋ ว โดยสารภายในประเทศกรุ ณ าติ ด ต่ อ เจ้ า หน้ า ที่ ของบริ ษั ท ฯก่ อ นทุ กครั้ ง มิ
เช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

(GH)ทัวร์เกาหลี BUSAN HANOK 5D3N (KE)

https://goo.gl/T8H4yv
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