กำหนดกำรเดิ นทำง 01 มีนำคม – 28 พฤษภำคม 2561

โปรแกรมเดินทาง
นั่งกระเช้ าลอยฟ้ า - เรื อรบหุ้มเกราะ หรื อ เรื อเต่ า - ตลาดปลาจุนกัง - สวนสาธารณะ นายพล อีซุนชิน
วัดแฮดง ยงกุงซา - ศู นย์ นา้ มันสนเข็มแดง - ศูนย์ รวมเครื่ องสาอางค์ - เอเปค เฮ้ าส์ จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด -ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - ร้ านสมุนไพร ร้ านละลายเงินวอน - ศู นย์ โสม - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - ดิวตีฟ้ รี

วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

19.30 – 21.30 น
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์
สายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมี
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรือ่ งของเอกสาร
ข้อแนะนา ถ้าต้องการนาของเหลวขึน้ เครือ่ งใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิน้ (รวมกันไม่
เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ ปร่งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึน้ ไปเพียงใบเดียวเท่านัน้ การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่
ทาจากสัตว์ไม่วา่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพือ่ ป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่ าปรับ

23.10 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE922
*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน *สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครือ่ ง น้าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิน้

วันที่สองของกำรเดิ นทำง

สนำมบิ นนำนำชำติ กิมแฮ – นัง่ กระเช้ำลอยฟ้ ำ - เรือรบหุ้มเกรำะ หรือ เรือเต่ำ - ตลำดปลำจุนกัง สวนสำธำรณะ นำยพล อีซุนชิ น

06.35 – 08.30 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกมิ แฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้
เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่ เพือ่ ให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลีใต้) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
ขอต้อนรับทุกท่านสูเ่ มืองปูซาน
เช้ำ

จากนัน้ พาท่านชม ทิวทัศน์ชายฝั ง่ ทะเลใต้ทส่ี วยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบพาโนรามา 360 องศา กับกระเช้าลอย
ฟ้ า Hallyeosudo Landscape Cable Car พาท่านขึน้ ไปบนยอดเขา Mireuksan ชมทัศนียภาพทีน่ ่าตื่นตาของ
ชายฝั ง่ ทะเลและเกาะแก่งมากมายทีส่ วยงามของเมืองปูซาน กระเช้าแต่ละคันมีชอ่ื เรียกต่างกันไปและสามารถจุ
ผูโ้ ดยสารได้ประมาณแปดท่าน ระยะทาง 1,975 เมตร ยาวทีส่ ดุ ในเกาหลีใต้ ใช้เวลาจากลานชมวิวถึงยอดเขาเพียง 9
นาทีเท่านัน้ เมือ่ ขึน้ ไปถึงยอดเขา ท่านจะดืม่ ด่ากับทัศนียภาพของเมือง Tongyeong ทางทิศเหนือเป็ นเนินเขาทีม่ ปี ่ า

ไม้อุดมสมบูรณ์ ทิศใต้จะพบกับความงามของเกาะแก่งต่างๆ ทีก่ ระจายอยูต่ ามชายฝั ง่ หากท่านมองไปยังเส้นขอบฟ้ า
ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ คุณอาจจะเห็นเกาะ Tsushima ของญีป่ ่ นุ ทีอ่ ยูห่ า่ งออกไปประมาณ 80 กิโลเมตร ทีแ่ ห่งนี้ใน
แต่ละปี มนี กั ท่องเทีย่ วมาเยือนมากกว่าหนึ่งล้านคน (หมำยเหตุ นัง่ กระเช้ำลอยฟ้ ำ หรือ Cable Car ขึน้ อยู่กบั
สภำพอำกำศในแต่ละวัน)

กลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู แมมุลทัง หรือ ซุปปลาทีม่ รี สชาติจดั จ้าน ซึง่ เป็ นอาหารดัง้ เดิมยอดนิยมของเกาหลี และในหมู่
นักท่องเทีย่ วด้วย นาปลาทะเลลงในหม้อทีม่ นี ้ าซุปรสจัด พร้อมเครือ่ งต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม
เต้าหู้ เป็ นต้น รับประทานกับ กิมจิ เครือ่ งเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ อร่อยอย่างลงตัว
จากนัน้ พาท่านแวะชม เรือเต่ำ หรือโคบุค๊ ซอน นายพลอีซุนซินคิดสร้างอาวุธชนิดพิเศษขึน้ มารับมือกับข้าศึก สาหรับ
เรือเต่านี้ มีรปู ร่างแบนค่อนข้างเทอะทะ ขับเคลือ่ นด้วยกาลังฝีพาย ทุก
ด้านของลาเรือปิ ดไว้อย่างมิดชิด โผล่กแ็ ต่ปลายกระบอกปื นใหญ่เท่านัน้
ขณะทีด่ าดฟ้ านัน้ ถูกคลุมด้วยแผ่นเหล็กและยังเต็มไปด้วยหนามแหลม
เพือ่ ป้ องกันมิให้ขา้ ศึกส่งทหารขึน้ มาบนเรือ กลยุทธ์ของเรือเต่านอกจาก
จะโจมตีดว้ ยปื นใหญ่แล้ว ยังใช้การพุง่ เข้าชนเพือ่ ทาลายเรือรบฝ่ ายข้าศึก
อีกด้วย โดยมีการรบครัง้ หนึ่งทีเ่ รือเต่าสามารถทาลายเรือรบญีป่ ่ นุ ได้ถงึ
ห้าสิบลาในวันเดียว และด้วยเรือเต่านี้เอง ทีท่ าให้ฝ่ายเกาหลีสามารถ
ทาลายกองเรือฝ่ ายญีป่ ่ นุ ได้เป็ นจานวนมาก ทาให้เส้นทางการลาเลียง
ของญีป่ ่ นุ ต้องประสบปั ญหาจนไม่อาจสนับสนุ นกองทหารทีท่ าการรบอยูใ่ นคาบสมุทรได้ การรบได้ดาเนินยืดเยือ้ เป็ น
เวลาหลายปี จนกระทังถึ
่ ง ปี ค.ศ. 1598 กองทัพญีป่ ่ นุ ก็พา่ ยแพ้และล่าถอยออกไปจากคาบสมุทรเกาหลีจนหมดสิน้
จากนัน้ นาท่านแวะชม ตลำดปลำจุนกัง Jungang Premium Fish Market
ใกล้กบั ท่าเรือทีน่ ่ถี อื ว่าเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองปูซาน เพราะเมืองปูซานเป็ น
เมืองทีเ่ น้นทาอาชีพประมง ทีน่ ่จี งึ เป็ นตลาดขายปลาและอาหารทะเลทีไ่ ด้รบั
ความนิยมของชาวเกาหลีใต้ ภายในจะมีสตั ว์น้ าแปลกๆจานวนมาก และยังมี
ราคาถูกกว่าท้องตลาดทัวไปด้
่ วย โดยปลาหรือสัตว์ทะเลก็จะมากันแบบสดๆ
มีรา้ นค้าทัง้ ในตัวอาคารและภายนอกอาคารมากมาย นอกจากอาหารทะเลยัง
มีสนิ ค้าอื่นๆให้ทา่ นได้เลือกชมเลือกซือ้ หลากหลายอย่าง อย่างเพลิดเพลิน
จากนัน้ พาท่าน สัมผัสดินแดนแห่งธรรมชาติ Yi Sun-sin Park ทีส่ งบให้ความรูส้ กึ กลับสูธ่ รรมชาติต่างจากความสับสน
วุน่ วายในเมืองโอบล้อมด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ทร่ี ม่ รืน่ นอกจากจะเดินเล่นรับลมเย็นๆ ทีพ่ ดั พามาตลอดทัง้ วันแล้ว หาก
มองออกไปก็จะเห็นวิวทะเลสวยงามเหมาะสาหรับการถ่ายรูปกับไว้เป็ นทีร่ ะลึก นอกจากท่านสามารถเห็นอนุ สาวรีย์

นายพล Yi Sun-sin ซึง่ เป็ นบุคคลสาคัญทีไ่ ด้รบั การยกย่องจากชาวเกาหลี ในฐานะวีรบุรุษผูย้ งิ่ ใหญ่ทส่ี ดุ ตลอดกาล
ชาวเกาหลีมองเขาในฐานะ ชายผูก้ ล้าหาญ อดทน แข็งแกร่ง มีความเสียสละ และจงรักภักดีต่อประเทศชาติ
เย็น

พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี ฟั กทองอ่อน ถัวงอก
่
แครอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้ า เครือ่ งเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้
เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน

ทีพ่ กั

The Mark Haeundae OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดิ นทำง

เช้า

วัดแฮดง ยงกุงซำ - ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - ศูนย์รวมเครื่องสำอำงค์ - เอเปค เฮ้ำส์ - จุดชมวิ ว หมู่
เกำะออยุคโด - ปูซำนทำวเวอร์ - ดำวทำวน์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ พาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็ นวัดทีส่ ร้างบน
โขดหินริมชายหาดทีแ่ ตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ทีม่ กั จะสร้างอยูต่ ามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึน้
โดยพระอาจารย์ Naong เมือ่ ปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนัน้ ในปี 1970 ได้ม ี
การบูรณะด้วยความพิถพี ถิ นั เพือ่ ให้คงไว้ซง่ึ เอกลักษณ์และความงดงามแบบดัง้ เดิม จากประตูซุม้ มังกรสีทองอร่าม
ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสูท่ างเดินบันไดหิน 108 ขัน้ เป็ นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐาน
พระพุทธรูปศักดิสิ์ ทธิองค์
์ สดี า ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ นโขดหิน ทางเดินเป็ นสะพานทีท่ อดยาวเข้าสูบ่ ริเวณตัววัด ประกอบ
ไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลันกั
่ นไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดียส์ งู 3 ชัน้ และ
สิงโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุ ก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้า
แม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สที องอร่าม, ศาลาราย วัดแห่งนี้เป็ นสถานทีศ่ กั ดิสิ์ ทธิคู์ บ่ า้ นคูเ่ มืองของคนปูซาน และ
เหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้ำนน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้น
เลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพือ่ เพิม่ ภูมติ า้ นทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลัง
เป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอำงค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ทห่ี มอศัลยกรรมเกาหลี
ร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า เครื่องสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น
B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมทีโ่ ด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรัมพิ
่ ษงู , ครีมโบท็อก ,
Aloevera Gel , ครีมน้ าแตก , BB Cream , etc

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็ นสถานทีจ่ ดั การประชุม APEC เมือ่ ปี 2005 คาว่า (Nuri) ในภาษา
เกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนคาว่า (Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง "บ้านทีส่ ดุ ยอด
ผูน้ าของโลกมารวมตัวกันเพือ่ ประชุมเอเปค" ทีน่ ่ีตงั ้ อยูบ่ นเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภมู ทิ ศั น์ทส่ี วยงามตาม
ธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็ นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ และ
สถาปั ตยกรรมแบบดัง้ เดิมของเกาหลี ทีค่ งความงดงามของธรรมชาติ และความทันสมัยทีผ่ สมผสานกันอย่างกลมกลืน
ถูกจัดเป็ นห้องประชุมทีม่ ชี อ่ื เสียงระดับนานาชาติ (หมายเหตุ :สถานทีท่ อ่ งเทีย่ วบางแห่งขึน้ อยูก่ บั วันหยุดประจา)
กลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู ทัคคาลบี้ อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นาไก่ บาร์บคี วิ ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอส
บาร์บคี วิ เกาหลีในกระทะแบน วิธกี ารทานโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมือ่ ทานไประยะหนึ่งจะนาข้าวสวยและ
สาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบีเ้ พือ่ ให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบีโ้ ปคีมหรือข้าวผัดทัคคาลบีท้ ท่ี งั ้ หอม อร่อย
เสิรฟ์ พร้อมเครือ่ งเคียง
จากนัน้ นาท่านชมวิว Oryukdo Sunrise Park หรือ จุดชมวิ ว หมู่เกำะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝั ง่ ไปทางตอน
ใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้ชดั เจนจากแผ่นดิน บางครัง้ จะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครัง้ จะเห็น 6 เกาะ ขึน้ อยู่
กับน้ าขึน้ น้ าลง ทาให้ได้ชอ่ื ว่า ออยุคโด ทีแ่ ปลว่า 5 6 เกาะ เป็ นเกาะทีเ่ ป็ นหินทัง้ หมดเป็ นหนึ่งในอนุ สรณ์ ของชาติ มี
เพียงเกาะเดียวทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ทีม่ คี นอยูอ่ าศัย และมีประภาคารตัง้ อยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido,
Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ทีม่ ปี ระภาคารอยู่ นอกจากนี้มที างเดินลอยฟ้ า ออยุคโด สร้างจากหน้าผา
ยืน่ ออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพน้ื ทีท่ าด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพือ่ เพิม่ ความ
ปลอดภัยแข็งแรง อยูต่ รงแนวทีเ่ ป็ นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขน้ึ
ได้ ทีน่ ่ีเป็ นอีกหนึ่งจุดชมวิวทีม่ ชี อ่ื เสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้ า ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ) หมู่เกาะออยุคโด
ได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ นสถานทีส่ าคัญของชาติเพราะเรือส่วนใหญ่ทจ่ี ะมาติดต่อกับเมืองปูซาน มักจะต้องผ่านมาทาง
หมูเ่ กาะออยุคโด
จากนัน้ พาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซำนทำวเวอร์ (Busan Tower) ตัง้ อยูใ่ น สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็ น
อุทยานแห่งชาติ ตัง้ อยูบ่ นเนินเขาใจกลางเมือง เป็ นสถานทีพ่ กั ผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สงู ประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น
Landmark สาคัญของเมือง สาหรับชัน้ แรกของหอคอย เป็ นบริเวณขายของทีร่ ะลึก และงานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมของ
เกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครือ่ งปั น้ ดินเผา, ตุ๊กตา และอืน่ ๆอีกมากมาย คนทีม่ าเทีย่ วทีน่ ่ีสว่ นมากจะเป็ นคูร่ กั ทัง้ ชาว
เกาหลีและนักท่องเทีย่ วต่างชาติ คูร่ กั ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงทีร่ าวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมี
ความเชือ่ ว่าคูร่ กั ทีไ่ ด้มาคล้องกุญแจทีน่ ่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ,ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟต์) ส่วนด้าน
บนสุดของหอคอยเป็ นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดำวทำวน์ ปซู ำน แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ ชือ่ ดัง อาทิเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า
เครือ่ งสาอางค์เครือ่ งประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้าใจทีส่ ดุ ของคุณ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างทีม่ ชี อ่ื เสียงของเกาหลี เป็ นการ
นาเนื้อหมูมาหมักกับเครือ่ งปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนัน้ จะย่างเป็ น
ชิน้ โตพอสมควร พอใกล้สกุ แล้วก็ตอ้ งใช้กรรไกรตัดเป็ นชิน้ พอดีคา ทานกับเครือ่ งเคียงจาพวกผัก กระเทียม

ทีพ่ กั

The Mark Haeundae OR SML ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สี่ของกำรเดิ นทำง
เช้า

ร้ำนสมุนไพร - ร้ำนละลำยเงิ นวอน - ศูนย์โสม - หมู่บำ้ นวัฒนธรรมคัมชอน - ดิ วตี้ฟรี –
สนำมบิ นนำนำนชำติ สวุ รรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ นาท่านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ลา่ สุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิเรี์ ยบร้อยแล้ว
เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดืม่ เหล้า
ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยูภ่ ายในผนังของตับหรือ
ไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้ำนละลำยเงิ นวอนหรือ Supermarket ทีน่ ่ีมขี นม พืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น
ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว
กระทะ ลูกบอลซักผ้า เครือ่ งสาอางชัน้ นา Etude , Skinfood และของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ทา่ นได้เลือกซือ้ มากมาย
พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่องตามเงือ่ นไขของร้าน
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ
6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ ภายในจะมีเจ้าหน้าทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อม
อธิบายคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ทา่ นได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทส่ี ดุ และราคาถูก กลับไปบารุง
ร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี า่ นรักและนับถือ

กลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ เบคอนหมูรวมกันไว้ใน
หม้อ และจะเติมด้วยน้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือดก่อนจะเริม่ รับประทาน ก็ จะทานพร้อม
กับข้าวสวย เมนูชาบูชาบู ถือได้วา่ เป็ นรายการอาหารทีข่ าดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ าซุป ผัก
ต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นทีช่ น่ื ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน้ าจิม้ เกาหลี เติมเพิม่
รสชาติ
จากนัน้ พาท่านสู่ หมู่บำ้ นวัฒนธรรมคัมชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซาน
โตริน่ีเกาหลี)โดยชือ่ เรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมูบ่ า้ นวัฒนธรรมคัมชอน หมูบ่ า้ นทีต่ งั ้ อยูบ่ นเนินเขา เรียง
ตัวสลับกันไปมาสีสนั สดใส ในอดีตหมูบ่ า้ นนี้เคยเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของของผูล้ ภ้ี ยั สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาล
เกาหลี ได้สง่ เสริมการท่องเทีย่ วมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยูม่ ากยิง่ ขึน้ โดยปรับเปลีย่ นหมูบ่ า้ นคัมชอน
ให้มสี สี นั โดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกาแพงและตัวบ้าน ให้ดสู ดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลีย่ นเป็ น
สตูดโิ อและแกลลอรีบ่ างจุดก็เป็ นร้านขายสินค้า ทัง้ สินค้าพืน้ เมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดัง
จากซีรย่ี เ์ รือ่ ง Running Man ทีม่ าถ่ายทาทีน่ ่ี จึงทาให้หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็ นทีร่ จู้ กั มีนกั ท่องเทีย่ วชาว
เกาหลีและต่างประเทศมาเทีย่ วกันมากขึน้
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี มีสนิ ค้าชัน้ นาปลอดภาษีให้ทา่ นเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด
ทัง้ น้ าหอม เสือ้ ผ้า เครือ่ งสาอางค์ กระเป๋ า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเครือ่ งประดับ ฯลฯ หลากหลายแบรนด์
ชัน้ นา อาทิเช่น MCM , PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอืน่ ๆอีก
มากมายทีค่ ณ
ุ จะอดใจไม่ได้
17.30 น. เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE921 พร้อมความประทับใจ
*สายการบินมีการเปลีย่ นแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครือ่ งน้ าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม
21.30 – 00.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ทา่ นถึงบ้านอย่าง
ปลอดภัย
*************************************************************************

**กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุใน
รายการเดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่
อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ***
ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจร
ติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั และเจ้าหน้ าที่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบ
ให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วทีร่ ะบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่า
เสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จา่ ยทีล่ กู ค้าและบริษทั จ่ายไปแล้ว

***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม BUSAN PLUS+ ทางแลนด์
เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (5,000 บาท หรือ 100,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ
เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก
ลูกค้าปฎิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกุ ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและ
ประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตรำค่ำบริ กำร
พีเรียตเดิ นทำง

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริ ม
เตียง

พฤษภาคม : 20-23,21-24,22-25,23-26,26-29,27-30,28-31

11,300.-/คน

พฤษภาคม : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28

11,600.-/คน

พฤษภาคม : 5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21

11,900.-/คน

พฤษภาคม : 2-5,3-6,4-7,10-13,11-14

12,300.-/คน

มีนาคม : 4-7,5-8
เมษายน : 21-24,22-25,23-26,24-27
พฤษภาคม : 1-4
มีนาคม : 3-6,6-9
เมษายน : 17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30-3 พ.ค.
มีนาคม : 1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22
เมษายน : 16-19,26-29,
มีนาคม : 10-13,14-17,17-20,20-23,25-28
เมษายน : 27-30,29-2 พ.ค.
มีนาคม : 8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27
เมษายน : 15-18
มีนาคม : 22-25,23-26
เมษายน : 28-1 พ.ค.

พักเดี่ยวเพิ่ ม

12,600.-/คน
12,900.-/คน
13,300.-/คน
13,600.-/คน
13,900.-/คน
14,300.-/คน

เมษายน : 11-14,14-17

17,300.-/คน

เมษายน : 12-15,13-16

21,300.-/คน

4,900.-

เงือ่ นไขกำรให้บริ กำรกรณี สำรองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชันช
่ าระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชาระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด
รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิในการเดิ
นทางกับทางบริษทั
์
รำคำนี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิหั์ วหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
รำคำนี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และ เครือ่ งดืม่ ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว
จ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียม
เอกสารและดาเนินการยืน่ วีซ่าด้วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรือ่ ง
แจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถ
รับประทานอาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กกำรเดิ นทำง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชือ่ ผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด

หมำยเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน
ก่อนการเดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศ
ชาระเพิม่ ท่านละ 3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดย
คานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพือ่
ท่องเทีย่ ว เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบ
ใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุด
งาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี า่ นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ
, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุท่ี
เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี า่ นไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษทั ดังนี้ วัน
จันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆ
ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มทีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจขอบริษทั กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครือ่ งบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อน
ทาการออกตั ๋ว เพือ่ ป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทาง
กรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของทางบริษทั ทาง
บริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จา่ ยให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่
เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/
ท่าน
ขอสงวนสิทธิการตั
์ ดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ว่ มเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้

เมื่อท่ำนตกลงชำระเงิ นไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับ
ในเงือ่ นไข ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุ ณาอ่ านเงื่อนไขการจองทัวร์ ตามที่ระบุในรายการข้ างต้ น
หากมีข้อสงสัยกรุ ณาสอบถามเจ้ าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

