TRENDY BUSAN
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR
สายการบินในเครื อของ KOREAN AIR

โปรแกรมจัดเต็ม 5วัน 3 คืน พักเคียงจู 1 คืน / ปูซาน 2 คืน

ไฮไลท์ โปรแกรม
บินตรงกรุ งเทพฯ – ปูซาน (สนามบินกิมแฮ) โดยสายการบิน JIN AIR(LJ)
ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ อง 7 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักเคียงจู 1 คืน + ปูซาน 2 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ เมืองเคียงจูที่ UNESCO ขึ้นทะเบียนให้เป็ นมรดกโลก วัดพูลกุกซา ถ้ าซ็อคคูรัม
TEDDY BEAR MUSEUM หอดูดาวชมซงแด หมู่บา้ นกัมชอน อุทยานแทจงแด อุทยานยงดูซาน ตลาดปลาจากัลชิ
ชายหาดแฮอึนแด อาคารนูริมารู ORYUKDO SKYWALK JEONPO CAFÉ STREET
ช้อปปิ้ งจุใจเมืองพูซาน DUTY FREE ซุ ปเปอร์ มาเก็ต

กาหนดการเดินทาง เดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2561
LJ012
LJ011

BKK - PUS
PUS - BKK

22.55-06.10+1
18.30-21.55
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วันที่ 1

กรุงเทพฯ – ปูซาน (สนามบินกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ )

21.00 น.

คณะพร้อมกันที่จุดนัดหมาย สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4
เคาน์เตอร์ D(**อาจมีการเปลี่ยนแปลง) สายการบิน JIN AIR (LJ) (ลงประตูทางเข้าหมายเลข 2) โดยมี
หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ของบริ ษทั ฯ รอต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันที่ 2 สนามบินกิมแฮ – เมืองเคียงจู – วัดพุลกุกซา - ถา้ ซ็อคคูรัม – TEDDY BEAR MUSEUM –
หอดูดาวชมซงแด – GYEONGJU PALACE และ WOLJI POND
00.50 น.
08.10 น.

บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
เดินทางถึง สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ หมายเหตุ: เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง
(กรุ ณาปรับนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย)
หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเกาหลี
นาท่านเดินทางสู่ เมืองเคียงจู เดินทางประมาณ 2 ชัว่ โมง เมืองหลวงของอาณาจักรชิลลามากว่าพันปี จึงเป็ นศูนย์
รวมของอาคาร วัด และโบราณวัตถุ เป็ นเมืองที่มีความงดงามทั้งทางธรรมชาติและโบราณสถานที่เก่าแก่นบั ร้อย
ปี เป็ นเมื องที่ อ งค์ก ารยูเนสโก้ข้ ึ น ทะเบี ย นให้ เป็ นเมื องมรดกโลกและให้ ฉ ายาว่า “Museum Without Walls
พิพิธภัณฑ์ไร้กาแพง” เพราะทุกสิ่ งในเมืองนี้ลว้ นมีเรื่ องราวประวัติศาสตร์ เกาหลี นาท่านเดินทางชม วัดพุลกุกซา
ถือได้วา่ เป็ นผลงานชิ้นสุ ดยอดในยุคทองของพุทธศาสนา สมัยอาณาจักรชิลลา ถูกสร้างขึ้นจากความศรัทธาและ
เลื่ อมใสในพระพุทธศาสนาของชาวชิ ลลา สถาปั ตยกรรมทางศาสนาที่งดงามเหล่านี้ ตามแบบอย่างของศิลปะ
สมัยชิ ลลาสิ่ งที่ถือว่าเป็ นหนึ่ งในสัญลักษณ์ ของวัดนี้ ก็คือ บันไดที่ต้ งั อยู่ด้านหน้าทางเข้าตัววัด ซึ่ งมี อยู่ 33 ขั้น
ทอดยาวขึ้ นไปสู่ ด้านบน ชื่ อกันว่าเป็ นเครื่ องหมายแทนสวรรค์ 33 ชั้น บันไดที่ ด้านหน้านี้ มีอยู่ 2 บันได คื อ
สะพานเมฆขาว และ สะพานเมฆฟ้ า จากนั้นนาท่านชม ถา้ ซ็ อคคูรัม เป็ นถ้ าหิ นแกรนิ ตที่แกะสลักพระพุทธรู ป
ขนาดใหญ่ ที่ รายล้อ มด้วยพระโพธิ์ สั ต ว์และเทพยาดา ผนัง ถ้ า แกะสลัก สวยงามแสดงถึ งอัจฉริ ย ะภาพทาง
สถาปั ตยกรรมองค์การยูเนสโก้ประกาศให้ถ้ าซ็อคคูรัมเป็ นมรดกโลกทางด้านวัฒนธรรมอันล้ าค่าของโลก
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
น าท่ า นชม TEDDY BEAR MUSEUM พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ตุ๊ก ตาหมี ใ น Gyeongju, Gyeongsangbuk-do เป็ นแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พิพิธภัณฑ์จะใช้ตุ๊กตาหมีขนาดใหญ่และขนาดเล็กหลายร้อยตัวเพื่อแสดงถึง
ประวัติค วามเป็ นมาของมนุ ษ ยชาติ (รวมถึ งอายุข องไดโนเสาร์ ) รวมถึ งอาณาจัก ร Silla ในห้องจัดแสดง
นิ ทรรศการที่แตกต่างกันหลายแห่ ง พิพิธภัณฑ์ยงั มีโรงภาพยนตร์ 3 มิติหอศิลป์ งานแสดงสิ นค้าใต้น้ าและร้าน
ขายของกระจุกกระจิก นาท่านชม หอดูดาวชมซงแด จัดเป็ นหอคอยเก่าแก่ที่สุดในโลกสร้างในศตวรรษที่ 7
ตามความเชื่ อทางพุทธศาสนาปั จจุบนั ยังปรากฏให้เห็นจนทุกวันนี้ มีลกั ษณะเป็ นรู ปขวด สร้างด้วยหิ น เป็ นที่
ชื่ น ชมของนั ก โบราณ คดี ท ั่ ว โลก น าท่ า นเดิ น เข้ า ชม พระราชวั ง Gyeongju Donggung Palace และ
Wolji Pond เป็ นที่ต้ งั ของพระราชวังรองซึ่ งใช้เป็ นพระราชวังของมกุฎราชกุมารและอาคารอื่น ๆ อีกทั้งยังเป็ น
ห้องจัดเลี้ยงสาหรับงานสาคัญระดับชาติและผูเ้ ข้าชมที่สาคัญอีกด้วย หลังจากการล่มสลายของ Silla ตามด้วย
Goryeo และ Joseon สถานที่ น้ ี มีชื่อว่า 'Anapji' แทน ต่อมาชิ้ นส่ วนจากเครื่ องปั้ นดิ นเผาที่ แกะสลักตัวอักษร
"Wolji" ถูกค้นพบในปี 1980 และพบว่า Wolji มีความหมายของบ่อสะท้อนดวงจันทร์ ดังนั้นชื่ อ 'Anapji' จึง
เปลี่ยนเป็ นปัจจุบนั - 'พระราชวัง Donggung และ Wolji Pond'
ค่า รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั GYEONGJU HANWA RESORT หรื อเทียบเท่า

วันที่ 3

เมืองเคียงจู – เมืองปูซาน - ศู นย์ศึกษาธรรมชาติ นักดอง – หมู่บ้านกัมชอน – อุทยานแห่ งชาติแท
จงแด – อุทยานยงดูซาน – BUSAN TOWER(ไม่ รวมลิฟท์ ) – ตลาดปลาจากัลชิ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ ศึกษาธรรมชาตินักดอง (Nakdong Estuary Eco-Center) เป็ นสถานที่เรี ยนรู ้เกี่ยวกับ
ระบบนิเวศในธรรมชาติอยูภ่ ายในอาคาร 3 ชั้น ที่มีส่วนจัดแสดง, ห้องทดลอง, ห้องสมุด, ลานชมวิว และ
ห้องดูภาพยนตร์ อยูท่ ี่เขต Saha-gu เมืองปูซาน ศูนย์ศึกษาธรรมชาตินกั ดองมีกิจกรรมเพื่อเสริ มสร้าง
ประสบการณ์ในการเรี ยนรู ้เกี่ยวกับระบบนิเวศ เช่น แมลง ตันไม้ ที่ราบลุ่มน้ า นกและไข่ของนกชนิดต่างๆ
รวมทั้งมีพ้นื ที่สวนกว้างใหญ่ที่สามารถมาปิ กนิก เดินศึกษาธรรมชาติ และสวนดอกไม้ดว้ ย จากนั้นนาท่าน
เดินทางสู่ หมู่บ้านกัมชอน ในปูซาน ไม่ได้เป็ นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่อย่างที่หลายคนคิด หมู่บา้ นแห่งนี้ถูก
ค้นพบเมื่อปี 1950 ในขณะนั้นได้ชื่อว่าเป็ นเมืองสลัม ที่บรรดาเหล่าผูอ้ พยพจากสงครามเกาหลีมารวมตัว
อาศัยอยูก่ นั รวมไปถึงนักบวช อีกด้วย จึงเรี ยกหมู่บา้ นแห่ งนี้มาว่า แทกึกโด (คล้ายหมู่บา้ นศาสนา) ในปี 2009
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ทางหมู่บา้ นกัมชอน ได้เชิญบรรดาศิลปิ นนักเรี ยนและจิตรกรมาช่วยกันตกแต่งหมู่บา้ นขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็ นจุด
สนใจและดึงดูดผูค้ นให้มาเที่ยวมากขึ้น ศิลปิ นนับสิ บมาช่วยกันตกแต่ง เสริ มจินตนาการให้กบั หมู่บา้ นแห่งนี้
ด้วยสี พาสเทลหลากสี สัน จนทัว่ ทั้งหมู่บา้ นมีสีสันสดใส จึงได้ชื่อเล่นมาว่า “ซานโตรี นีแห่งเกาหลี” จากนั้น
นาท่านชม อุทยานแทจงแด แหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสี ยงมากอีกแห่งหนึ่งในเมืองพูซาน ที่นี่ท่านจะได้สัมผัส
กับความสวยงามของทะเลและหน้าผาสู งชัน พร้อมสวนสาธารณะที่หนาแน่นไปด้วยต้นไม้สีเขียว และสิ่ ง
สันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่วา่ จะเป็ นสระว่ายน้ าที่สามารถมองเห็นทะเล ร้านค้าขายของขบเคี้ยว และร้าน
ขายของที่ระลึก วิวทิวทัศน์รอบๆ อุทยานนี้ จะมองเห็นหิ นผาและประภาคารสี ขาวสวยงาม
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านเดินทางสู่ อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) ตั้งอยูใ่ นตัวเมืองปูซาน และเป็ นหนึ่ งใน 3 ภูเขาที่เป็ นที่
นิยมมากที่สุด ที่มาของชื่ อ “ยงดูซาน (Yongdusan)” นั้น มาจากลักษณะรู ปร่ างของภูเขาที่เหมือนกับหัวมังกร
ซึ่ งหันหน้าเข้าสู่ ฝั่งทะเล เพื่อป้ องกันและกาจัดศัตรู ที่มาจากทะเลนัน่ เอง ในระหว่างสงครามเกาหลี ผูอ้ พยพพา
กันหนี ข้ ึนมาสร้ างบ้านเรื อนอาศัยกันบนภูเขา และเกิ ดเหตุ การณ์ ไฟไหม้ครั้งใหญ่ถึง 2 ครั้ง ทาให้ตน้ ไม้บน
ภูเขาถูกไฟเผาทาลาย จึงมีความพยายามในการฟื้ นฟู ปลู กต้นไม้ข้ ึนมาใหม่ และจัดสร้างเป็ นสวนสาธารณะ
ขึ้ น มาจากนั้น นาทุ กท่ านไปยัง หอคอยปู ซ าน ซึ่ งเป็ นสัญ ลัก ษณ์ ข องเมื องปู ซ านที่ ต้ งั อยู่สู ง 69 เมตรเหนื อ
ระดับน้ าทะเลที่ ความสู ง 120 เมตรด้านบนของหอคอยถู กสร้ างขึ้ นตามแบบบัลดากิ นจากเจดี ย ์ Dabotap ใน
Bulguksa Templeหอคอยแห่ งนี้ มีทศั นี ยภาพยามค่าคืนที่สวยงามและมีทิวทัศน์อนั งดงาม เนื่องจากบนหอคอย
นั้นจะมองเห็นทัศนียภาพรอบตัวเมืองปูซาน
จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในประเทศเกาหลี ตั้งอยูท่ ี่เมืองปูซาน และอยูต่ ิดกับทะเล มี
ชื่อว่า Jagalchi Market ( จากัลชีชีจงั ) หรื อ ตลาดปลาจากัลชี สามารถพบเห็นเหล่าบรรดา “จากัลชี อาจุมม่า”
คือผูห้ ญิงที่ลงไปดาน้ าหาปลามาขายด้วย ที่ตลาดแห่ งนี้ มีอาหารทะเลสดๆ มากมาย รวมไปถึงปูยกั ษ์ ที่เรี ยก
ได้วา่ มาปูซานทั้งที ต้องมากินให้ได้
ค่า รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั KUKJE HOTEL หรื อเทียบเท่า
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วันที่ 4

วัดแฮดงยงกุงซา – COSMETIC SHOP – RED PINE – DUTY FREE– ชายหาดแฮอึนแด –
อาคารนูริมารู -- BUSAN CINEMA CENTER

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางต่อ วัดแฮดงยงกุงซา ตั้งอยูบ่ นชายฝั่ งตะวันออกเฉี ยงเหนื อของเมืองพูซานเป็ นวัดที่สร้างบน
เหล่าโขดหิ นริ มชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่ วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มกั จะสร้างอยูต่ ามเชิงเขา วัดแห่ งนี้
ถู ก สร้ างขึ้ น โดยพระอาจารย์ Naong เมื่ อ ปี 1376 ในช่ วงรั ช สมัย ของกษัตริ ย ์ Uwang แห่ งราชวงศ์ Goryeo
จากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้ นฟูและปรับปรุ งอีกครั้ง ด้วยความพิถีพนั เพื่อให้คงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์ และความงดงาม
แบบดั้งเดิมจากประตูซุ้มมังกรสี ทองอร่ าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ ทางเดินและบันไดหิ น 108 ขั้น เป็ น
จุดสาหรับชมวิวและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดินต่อลงๆไปสู่ บริ เวณที่ประดิษฐานพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์
องค์สีดา ซึ่ งตั้งตระหง่านอยูบ่ นโขดหิ น และเมื่อเดินทางไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่ บริ เวณตัววัด ที่ประกอบไป
ด้วยวิหารและศาลาเรี ยงรายลดหลัน่ กันไปตามโขดหิ น โดยบริ เวณด้านหน้าของวิหารหลักมีเจดียส์ ู ง 3 ชั้น และ
สิ งโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุก,ความโกรธ,ความเศร้าและความสุ ข นอกจากนี้ภายในวัดยังมีองค์เจ้า
แม่กวนอิ ม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่ าม,ศาลเจ้า และอื่นๆ วัดแห่ งนี้ เป็ นสถานที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ และสวยงาม
จากนั้น น าท่ านเดิ น ทางสู่ COSMETIC SHOP ศู น ย์ร วมเครื่ อ งส าอางแบรนด์ ดัง เกาหลี เช่ น ROJUKISS,
LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้ อในราคาพิเศษจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้านสมุนไพร
RED PINE เป็ นผลิ ตภัณฑ์ ที่ สกัดจากน้ ามันสน ที่ มีสรรคุ ณช่ วยบารุ งร่ างกาย ลดไขมัน ช่ วยควบคุ มอาหาร
และรักษาสมดุ ลในร่ างกาย และนาท่านเดิ นทางสู่ DUTY FREE ถื อว่าเป็ น OUTLET MALL ที่มีขนาดใหญ่
แห่ งหนึ่ งของเกาหลี แหล่ งช้อปปิ้ งสิ นค้าแบรนด์เนมแห่ งใหม่ของเมืองพูซาน ซึ่ งมี ร้านค้ามากกว่า 150 ร้ าน
และมี สิ นค้าราคาถู ก หลากหลายแบรนด์ ไม่ ว่าจะเป็ นเสื้ อผ้า กระเป๋ า รองเท้า นาฬิ ก า เช่ น Armani, Calvin
Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
จากนั้นนาท่านสู่ ชายหาดแฮอึนแด ได้ชื่อว่าเป็ นชายหาดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดของเกาหลี มีหาดทรายสี ขาวยาว
ถึง 1.5 กิโลเมตรและมีความกว้างของชายหาด 40-50 เมตร มีน้ าทะเลสะอาดใส สี เขียวสวยงาม ชายหาดนี้ น้ นั
เรี ยกกันตามนักปราชญ์ท่านหนึ่ งที่เดินทางไปตามที่ต่างๆแล้วเกิดความประทับใจกับความงดงามของชายหาด
แห่ งนี้ จนสลักคาว่า “Hae Un Dae” ลงบนหิ นตั้งแต่ยคุ Silla ประมาณปี ค.ศ. 857 จนผูค้ นต่างเรี ยกชายหาดแห่ ง
นี้ ตามค าของท่ าน จากนั้นเดิ น ทางชม อาคารนู ริม ารู (Nurimaru APEC House)เป็ นอาคารรู ้ ทรงกลมดี ไซน์
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แปลกที่ ต้ งั อยู่ริมทะเล สร้ างขึ้ นเพื่อใช้ในการจัดงานประชุ มผูน้ า APEC (APEC Summit) อยู่ที่เกาะดองแบก
โซม(Dongbaekseom)ที่ข้ ึนชื่ อเรื่ องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ที่ปัจจุบนั เป็ นอาคารอนุ สรณ์ของการประชุม
ในครั้ งนั้น และใช้เป็ นศู นย์ป ระชุ มนานาชาติ ในวาระต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่ สะท้อนถึ งวัฒนธรรม
ดั้งเดิมต่างๆของเกาหลี อาคารนี้ ถูกออกแบบมาเป็ นพิเศษ ทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุ น หากมองจากอาคารจะ
สามารถเห็นวิวสะพานควางอันอีกด้วย จากนั้นนาท่านเดิ นทางชม ศู นย์ ภาพยนตร์ ปูซาน เป็ นสถานที่จดั งาน
เทศกาลภาพยนตร์ นานาชาติปูซาน( Busan International Film Festival, BIFF)ที่เป็ นหนึ่ งในงานที่ใหญ่และดัง
ที่ สุ ด งานหนึ่ งของเกาหลี ใ ต้ ท าให้ อ าคารรู ป ทรงแปลกประหลาด ท้า ทายแรงโน้ ม ถ่ วงแห่ ง นี้ กลายเป็ น
สัญลักษณ์หนึ่ งของงานนี้ดว้ ย ศูนย์ภาพยนตร์ ปูซานประกอบไปด้วยอาคาร 3 อาคารคือ Cine Mountain ที่เป็ น
อาคารหลัก มีโรงภาพยนตร์ 3 โรงและโรงละคร 1 โรง, Biff Hill และ Double Cone ซึ่งที่นี่เป็ นที่แรกในโลกที่
มีการนาเอาโรงภาพยนตร์และโรงละครมารวมไว้ในอาคารเดียวกัน
ค่า รับประทานอาหารค่า
นาท่านเข้าสู่ ที่พกั KUKJE HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ 5
เช้ า

ศู นย์ โสมรัฐบาล – ออยุคโด สกายวอร์ ค – ฮ็อกเก็ตนามู – JEONPO CAFÉ STREET –
ซุปเปอร์ มาเก็ต
รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ศูนย์ โสมรัฐบาล ซึ่ งรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุด ให้
ท่านได้เลือกซื้ อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกาย หรื อสามารถซื้ อ
เป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ออยุคโด สกายวอร์ ค (Oryukdo Skywalk) สร้าง
จากหน้าผายืน่ ออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้นื ที่ทาด้วยกระจกหนา 50 มิลลิเมตร เคลือบด้วยสาร
กันกระสุ นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข็งแรง อยูต่ รงแนวที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของ
เกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ข้ ึนได้ ที่นี่เป็ นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสี ยงของเมืองปูซาน และนาท่านเดินทาง
สู่ ศูนย์ สมุนไพรฮ็อกเกตนามู ต้นไม้ชนิ ดนี้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสู ง
เหนื อน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธุ์ของสมุนไพรอ๊อตเกตนามูน้ ี เป็ นที่นิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมี
ผลช่วยดูแลตับให้แข็งแรงป้ องกันโรคตับแข็งไม่ถูกทาลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจาก
อาหาร และยา
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กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านชม JEONPO CAFÉ STREET ถนนที่มาพร้อมกับคาเฟ่ ที่มีสไตล์และดนตรี เป็ นอย่างมาก
ได้เวลานาท่านสู่ สนามบินกิมแฮ นาท่านสู่ สนามบิน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน
SUPER MARKET ซึ่ งท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน
(มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตาม
ฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย
20.25 น. เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ)
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง
23.45 น. ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
เมนูอาหาร
1. ชาบู ชาบู สุ ก้ ีสไตล์เกาหลี บนหม้อไฟร้อนๆ ประกอบด้วย ผักสดชนิดต่างๆ และเนื้อหมูสไลด์น้ าซุ ปร้อนๆ และเส้น
อูดง้ ซึ่ งขาดไม่ได้ในการทาน ชาบู ชาบู พร้อมข้าวสวย
2. พุ ล โกกิ ห มู ส ไลด์ ที่ ผ่า นการหมัก ด้ว ยเครื่ อ งปรุ ง จนได้ที่ น ามาผัด รวมกับ ผัก สดนานา ชนิ ด บนกระทะร้ อ นๆ
รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
3. โอซัม พุลโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสด
นานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
4. บุฟเฟ่ ต์บาบีคิวปิ้ งย่าง + ซีฟู้ด สไตล์เกาหลี ให้ท่านเลือกสรรทั้ง เนื้ อวัว หมูติดมันสไลด์ หมูหมัก ซี ฟู้ดตักรับประทาน
แบบไม่อ้ นั ทานได้จนอิ่ม พร้อมเครื่ องเคียงผักสด กิมจิ และอื่นๆอีกมากมาย
5. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั
(ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็ได้ถา้ ต้องการ เสิ ร์ฟพร้อมหมูผดั วุน้ เส้น และหอมใหญ่ มีน้ าขลุกขลิกออกรสหวานเล็กน้อย
6. ซัมเคทัง หรื อ ไก่ต๋ ุ นโสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุ ขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้ อนๆ
ภายในตัวไก่จะยัดไส้ดว้ ยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา และ
เกลื อ รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุกี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่ มแบบเกาหลี
พร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
7. ทงกัสซึ หรื อ หมูชุปแป้ งทอด ทาจากเนื้ อหมูหนั่ เป็ นแผ่น หมักด้วยเกลือและพริ กไทย โรยแป้ งบาง ๆ ชุบแป้ ง
ชุบเกล็ดขนมปั งแล้วทอดจนสุ ก รับประทานกับข้าวสวย, กะหล่าใบ หรื อซุ ปเต้าเจี้ยว
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เดือน

อัตราค่ าบริการ

ท่ านละ

พฤษภาคม

23-27 , 25-29 , 30พ.ค.-03มิ.ย.2561

13,888

มิถุนายน

01-05 , 6-10 , 8-12 ,13-17 , 15-19 , 2024 , 22-26 , 27มิ.ย.-01ก.ค. , 29มิ.ย.-03
ก.ค.2561

13,888

พักเดี่ยวเพิม่ ท่านละ

6,900

ราคาทัวร์ รวม
1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
ชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ
กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 1ใบ / 15 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการใน
ต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ย
อวัยวะ สายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท

ราคาทัวร์ ไม่ รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่า
โทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่
เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 7 USD ต่อคน
ต่ อวัน หรื อ ท่ านละ 50,000 วอน หรื อ 1,500 บาท ต่ อท่ าน
ตลอดทั้งทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณี
ออกใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 15 กก.)
4. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ
1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่าย
สี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าให้
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- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท
(เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

1.
2.
3.
4.

ท่านโดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก(สาหรับหนังสื อเดินทางต่าง
ด้าว
เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
ส่วนที่เหลือชาระก่อนเดินทาง 15 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่สะกดตรง
ตามหนังสื อเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ หากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด บริ ษทั ขอปรับท่านละ 300 USD
การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณี ที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทา
จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ ฝ่ายขายทั้งนี้ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ พิจารณาในการคืนเงินให้กบั ลูกค้า
เป็ นกรณี ไป
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3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั บริ ษทั ขอสงวน
สิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่ เดิ นทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้ อขายแบบมีเงื่ อนไขกับสายการบิ น
รวมถึ ง เที่ ย วบิ น พิ เศษ เช่ น CHARTER FLIGHT (เหมาล า), EXTRA FLIGHT (เที่ ย วบิ น พิ เศษที่ เพิ่ ม เข้ามาช่ วงวัน หยุด หรื อ
เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
1.
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
2.
เที่ ย วบิ น ราคาและรายการท่ อ งเที่ ย ว สามารถเปลี่ ย นแปลงได้ต ามความเหมาะสมโดยค านึ ง ถึ ง ผลประโยชน์ ข อง
ผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
3.
หนังสื อเดิ นทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ ยว
เท่านั้น
4.
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้ น อันเนื่ องมาจากเกิ ดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิ น, การ
ประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่ อจลาจล, การเมื อง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนิ นการประสานงานเพื่อให้เกิ ด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
5.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
6.
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิ ไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
7.
เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว
ตามที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
8.

บริษัทขอสงวนสิ ทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ ีวตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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