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วันที่หนึ่ง

พบกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ - ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้

20.00 น.

คณะพร้ อมกันที่ สนามบินสุ วรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก ชั้ น 4 สายการบินจินแอร์ ทางเข้ าที่ ...... แถว .....
เจ้าหน้าที่จากบริ ษทั คอยต้อนรับและอานวยความสะดวก
ออกเดินทางสู่ ปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบินจินแอร์ LJ012 (มีอาหารบริการบนเครื่องเป็ น BOX SET)
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ– วัดดงฮวาซา – Daegu Otgol Village - สวนสนุก E world & 83 Tower - ถนน
ดงซองโน

22.55 น.
วันที่สอง
06.10 น.

เที่ยง

ค่า

ถึง สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) หลังจากพิธีการตรวจ
คนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว ไกด์ทอ้ งถิ่นคอยต้อนรับทุกท่าน จากนั้นพาท่านเดินทางไปยังเมืองแทกู เพื่อชม วัดดงฮ
วาซา (Donghwasa Temple) เป็ นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 1,500 ปี สร้างในสมัยกษัตริ ยโ์ ซจิ แห่งอาณาจักรชิลลา ภายในมีอ
มิ ตาภะพุทธเจ้า และพระพุทธรู ปหิ นพระศรี ศากยมุนีอยู่ดา้ นนอก อี กหนึ่ งไฮไลท์ก็คือ ยัคซายอแรแดพุล Yaksayeoraedaebul พระขนาดใหญ่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็ นศูนย์รวมใจของผูม้ าสวดมนต์ ทาบุญมีความสูงถึง 17 เมตร นอกจากนี้
ยังมีหอคอยหิ น โคมไฟหิ น รู ปปั้ นสิ งโต และดอกไม้ที่ประดับฐานพระพุทธรู ป ด้านหลังพระพุทธรู ป เป็ นหมู่หินที่
โอบรอบสวยงามมาก นับเป็ นผลงานประติ มากรรมหิ นระดับโลก จากนั้นพาท่านชม หมู่บ้านอซกล (Otgol hanok
village) หมู่บา้ นเก่าแก่ ที่มีประวัติศาสตร์ ยาวนานกว่า 400 ปี และเป็ นที่รู้จกั กันดี ในฐานะ สถานที่ถ่ายทารายการชื่ อ
ดังอย่าง RunningMan และซี รียเ์ รื่ อง Jekyll and Hyde ในหมู่บา้ น มีความเงี ยบสงบและร่ มรื่ น เหมาะแก่การ เดิ นเล่น
พักผ่อน ทั้งสูดอากาศบริ สุทธิ์ และชมทัศนียภาพ อันสวยงาม
รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูบุลโกกิ
พาท่านย้อนวัยเด็กกับเครื่ องเล่นสุ ดมันส์ ณ สวนสนุก E-WORLD ซึ่ งได้รับความนิยมสู งสุ ดและใหญ่ที่สุดเป็ นอันดับ
3 ของประเทศเกาหลี ใต้ เพลิ ดเพลิ นไปกับโซนความสนุ กที่ มาด้วยกันถึ ง 4 ธี ม หนึ่ งในนั้นรั งสรรค์มาเพื่ อเด็ก ๆ
โดยเฉพาะ เต็มอิ่มกับเครื่ องเล่นและกิจกรรมกว่า 30 ชนิดที่มีให้เลือกเข้าร่ วม เครื่ องเล่นที่นิยมมากที่สุดก็คือ "สกายจัม๊
" หรื อเรี ยกว่า " หอสูง" วิธีการเล่นคือกระโดดท้าทายความมันส์ เหมาะสาหรับเด็กเล็กเรื่ อยไปจนถึงวัยรุ่ นที่เน้นความ
ท้าทายเรี ยกเสี ยงกรี้ ด ลัน่ ทัว่ เมืองแทกูแน่นอน แต่ถา้ หากกลัวความสู งบนสกายจัม๊ ก็หนั ไปจับตาดูความหวานแหว๋ ว
ผสมผสานกับความโรแมนติก ที่ เทศกาลดอกไม้ตามฤดูกาล อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยุโรป หลังจากเล่น
เครื่ องเล่นที่สวนสนุกเสร็ จ เชิ ญทุกท่านสัมผัสความโรแมนติก ตามรอยซี รี่ส์ดงั หลายเรื่ องกันที่นี่ หอคอยแทกู หรื อที่
ชื่อว่า 83 Tower บนเนินเขาเล็กๆซึ่ งสามารถขึ้นลิฟท์ไปบนชั้น 83 **ค่าบริ การไม่รวมค่าลิฟท์** เมื่อถึงแล้ว จะพบกับ
ทัศนี ยภาพเมืองแทกูแบบเกือบ 360 องศาก็จะปรากฏอยู่ตรงหน้าอย่างกว้างขวาง ยังมองเห็นสวนสนุก E-World จาก
ด้านบนหอคอยได้ท้ งั หมด ด้านบนมีกล้อง ส่ องทางไกลให้บริ การกันฟรี ๆ และไฮไลท์วดั ใจของชั้น 83 คือมีบริ การ
บันจี้ จมั๊ ไว้ให้เหล่าผูก้ ล้าไปวัดใจกันที่นี่จากนั้นพาท่านไปยัง ถนนดงซองโน(Dongseongno street) แหล่งช้อปปิ้ งใจ
กลางเมืองแทกู หรื อเรี ยกได้ว่าเป็ นเมียงดงแห่ งแทกู (ใหญ่กว่าเมียงดงถึง 5 เท่า!!) อัพเดทเทรนด์แฟชัน่ ที่หลากหลาย
ได้ที่นี่ อีกทั้งยังมีสินค้าที่หลากหลาย ทั้งเครื่ องสาอาง เสื้ อผ้า รองเท้า เครื่ องประดับ คงถูกใจนักช้อปทั้งหลายในราคา
ที่ไม่แพง แล้วก็ยงั มีร้านอาหาร และร้านคาเฟ่ มากมายอีกด้วย
รับประทานอาหารค่า - เมนูทงคัตสึ
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั Daegu Crystal Hotel หรือเทียบเท่ า

วันที่สาม

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล Sky Walkway - สวนริ มทะเล แทจงแด – หมู่เกาะออยุคโด – โบสถ์
Jukseong- Lotte Premium Outlet

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
พาท่ า นสู่ หมู่ บ้านวัฒ นธรรมคั มชอน (Gamcheon Culture Village) หรื อเรี ย กว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริ นี่
เกาหลี ) โดยชื่ อเรี ยกนี้ มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอนหมู่บา้ นที่ ต้ งั อยู่บนเนิ นเขาเรี ยงตัว
สลับกันไปมา สี สัน สดใสในอดีตหมู่บา้ นนี้เคยเป็ นที่อยูอ่ าศัยของของผูล้ ้ ีภยั สงครามเกาหลีจนในปี 2009รัฐบาลเกาหลี
ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยว มีการพัฒนาปรับปรุ งทัศนี ยภาพให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้นโดยปรับเปลี่ยนหมู่บา้ นคัมชอนให้มีสี
สันโดดเด่นด้วย การทาสี วาดภาพ ตามกาแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรื อน หลายหลังเปลี่ยนเป็ นสตูดิโอ
และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้านขายสิ นค้า ทั้งสิ นค้าพื้นเมือง สิ นค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซี
รี่ ยเ์ รื่ อง Running Man ที่ มาถ่ายทาที่นี่ จึ งทาให้หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน แห่ งนี้ เป็ นที่ รู้จกั มีนกั ท่องเที่ ยวชาวเกาหลี
และต่างประเทศมาเที่ ยวกันมากขึ้ น แล้วพาท่านชม สะพานเดินทะเล หรื อ Sky walk way อยู่ในบริ เวณของ ชายหาด
ซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้ มีป่าสนอยู่บริ เวณปลายสุ ดของหาด
สะพานเดินทะเล เป็ นสถานที่ท่องเที่ ยว แห่ งใหม่ ซึ่ งถือว่าเป็ นแลนด์มาร์ คของหาดซองโดเลยทีเดี ยว ตัวสะพานยื่น
ออกไปในทะเล เปรี ยบเสมือนเราเดิ นอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่ วนพื้นของสะพาน
สามารถมองเห็น น้ าทะเลผ่านกระจกนิ รภัย สกายวอร์ ค จะมีลานหิ นใหญ่ๆ ให้ถ่ายรู ปบรรยากาศและสองข้างทาง
มองเห็ นวิ วทิ วทัศน์สวยงาม นอกจากนี้ ยงั เป็ นที่ ถ่ายทา รายการ เช่ น We Got Married ทาให้เ ป็ นที่ นิยมอย่า งมาก
สาหรับคนเกาหลี
รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูทัคคัลบี (ไก่ ผดั ซอสสี แดง)
จากนั้นพาท่ านเข้าสู่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉี ยงใต้ของใจกลางเมื อง
สวนแทจงแดตั้งชื่อตามกษัตรย์ของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นที่ประมาณ
1,100 ไร่ ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างต้นสน ดอกไม้นานาชนิด และหน้าผาหิ น จุดชมวิวสู งสุ ดมีความสู งที่ 250
เมตร โดยจะมีทางเดินรอบเกาะจึงเป็ นที่ออกกาลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิ คนิ คของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแท
จงแด ประกอบไปด้วย Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็ นจุดชม
วิว ที่สูงที่ สุดของสวนแห่ งนี้ ,ลานชมวิวแทจองแด(Taejongdae Observatory)เป็ นอาคารรู ปทรงกลมขนาดใหญ่ ที่เป็ น
จุดชมวิว ที่ สวยงาม,หน้าผาหิ นและชายหาดที่ เป็ นหิ นกรวดที่ เป็ นสัญลักษณ์หนึ่ งของสวนแห่ งนี้ ภายในสวนแทจงแด
จะมีการบริ การ โดยรถนาเที่ยวของอุทยาน “Danubi Train” แวะจอดตามสถานี ให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับบรรยากาศ
ความสวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชัน เรี ยกว่ามาที่นี่ที่เดียวก็อิ่มเอมความประทับใจไปทั้งวันเลยทีเดียว นาท่านชม
วิว Oryukdo Island หรื อ หมู่เกาะออยุคโด เรี ยงตัวกันออกจากฝั่ งไปทางตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้

เที่ยง

ค่า

ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่กบั น้ าขึ้นน้ าลง ทาให้ได้ชื่อว่า ออยุคโด ที่
แปลว่า 5 6 เกาะ เป็ นเกาะที่เป็ นหิ นทั้งหมดเป็ นหนึ่ งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียว ที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อาศัย
และมี ป ระภาคารตั้ง อยู่ ประกอบไปด้ว ยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ที่ มี
ประภาคารอยู่ นอกจากนี้มีทางเดินลอยฟ้ า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพ้ืนที่
ทาด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกันกระสุ นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข็งแรง อยูต่ รงแนวที่เป็ นเส้นแบ่งระหว่าง
ทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ข้ ึนได้ที่นี่เป็ นอีก หนึ่ งจุด ชมวิวที่มีชื่อเสี ยงของเมืองปู
ซาน (ชมทางเดิ นลอยฟ้ าขึ้ น อยู่กับ สภาพอากาศ) จากนั้นพาทุ กท่ า นเดิ นทางสู่ โ บสถ์ Jukseong เป็ นโบสถ์ห รื อ
คริ สตจักร ที่สวยที่สุดในเมืองปูซานแห่งหนึ่ งโบสถ์แห่งนี้ อยูต่ ิด ริ มทะเลเป็ นสถานที่ ศักดิ์สิทธิ์ ที่ชาวเมืองปูซาน และ
นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว โบสถ์แห่งนี้ได้รับการ ประดับประดา ตกแต่งทั้งภายในและภายนอก ด้วยศิลปะ
ผสมผสาน อย่างสวยงามมีคุณค่าทั้งทางด้านศิ ลปะ ด้านความ สวยงามและด้านจิตใจวิว ทิวทัศน์ โดยรอบ ตัวโบสถ์
งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหิ นลักษณะแปลกตา และล้อมรอบด้วยทะเลเป็ นสถานที่ ที่ไม่ควรพลาด เมื่อเดิ นทางมา
เมืองปูซาน นาท่านช้อปปิ้ ง Lotte Premium Outlet แห่ งใหม่ในเมืองปูซาน ซึ่ งมีร้านค้าหลากหลายกว่า 150 ร้านค้า
และมีสินค้าราคาถูก หลากหลายแบรนด์ ไม่วา่ จะเป็ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องใช้ในบ้าน นาฬิกา แว่นตา ฯลฯทั้ง
แบรนด์เ กาหลี และแบรนด์ด ังๆมากมาย อาทิ เ ช่ น Adidas , Nike , New Balance, MCM , Armami , Calvin Klein ,
DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
รับประทานอาหารค่า - เมนูหมูย่างสไตล์ ปูซาน
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั No.25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่ า

วันที่สี่

ร้ านน้ามันสนเข็มแดง -วัดแฮดอง ยงกุงซา - คอสเมติก - APEC HOUSE – สะพานกวางอันแดเคียว – ปูซานทาว
เวอร์ – ย่ านนัมโพดง

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
พาท่ านเดิ นทางต่ อที่ ร้ านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่ งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัย
แห่ งชาติ โซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิด เส้นเลือด ตี บ
แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่ างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้ นทานและทาให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่ งกาลังเป็ นสิ่ ง ที่
ได้รับความนิ ยม จากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong
Yonggungsa Temple) เป็ นวัดที่สร้างบนโขดหิ น ริ มชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่ วนใหญ่ในประเทศเกาหลีที่มกั จะ
สร้างอยู่ตามเชิ งเขาวัดแห่ งนี้ ถูกสร้างขึ้น โดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริ ย ์ Uwang แห่ ง
ราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะ ด้วยความพิถีพิถนั เพื่อให้คงไว้ซ่ ึ งเอกลักษณ์และความงดงามแบบ

เที่ยง

ค่า

ดั้งเดิม จากประตูซุม้ มังกร สี ทองอร่ าม ลอดผ่านอุโมงค์ ขนาดเล็ก ไปสู่ ทางเดินบันไดหิ น 108 ขั้น เป็ นจุดชมวิวความ
งดงามของทะเล บริ เวณวัดประดิ ษฐานพระพุทธรู ป ศักดิ์ สิ ทธิ์ องค์สีดา ตั้งตระหง่ านอยู่บนโขดหิ น ทางเดิ นเป็ น
สะพานที่ทอดยาว เข้าสู่บริ เวณตัววัด ประกอบไปด้วยวิหาร และศาลา เรี ยงรายลดหลัน่ กันไปตามโขดหิ น โดยบริ เวณ
ด้านหน้า ของวิหารหลัก มีเจดียส์ ู ง 3 ชั้น และสิ งโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุ ก, ความโกรธ, ความเศร้า และ
ความสุ ข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิ ษฐาน เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่ าม, ศาลาราย วัดแห่ งนี้ เป็ น
สถานที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ คู่บา้ นคู่เมื องของคนปูซาน จากนั้นพาท่ านเดิ นทางสู่ ศู นย์ รวมเครื่ องสาอางค์ Midam Cosmetic
ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลี ร่ วมออกแบบมากมาย เช่ น ผลิ ต ภัณ ฑ์บารุ งผิ วหน้า เครื่ องสาอางค์
หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิ เช่ น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ ยงั มีครี มที่ โด่งดัง อาทิ
เช่น ครี มเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครี มโบท็อก , Aloevera Gel . ครี มน้ าแตก , BB Cream , etc
รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูจมิ ดัก (ไก่ พะโล้ ผดั วุ้นเส้ นเส้ นแบน)
แล้วพาท่านเยี่ยมชม นูรีมารู APEC HOUSE ตั้งอยู่ที่ทะเลแฮอุนแด เป็ นอาคาร APEC ที่ใช้ในการประชุม สุ ดยอดผูน้ า
เอเปก ครั้งที่ 13 ในปี 2005 เป็ นอาคารที่ ถูกออกแบบมาเป็ นพิเศษ อาคารทั้งหมดใช้กระจกกันกระสุ น หากมองจาก
อ า ค า ร อ อ ก ม า แ ล้ ว จ ะ ส า ม า ร ถ เ ห็ น วิ ว ข อ ง ส ะ พ า น ค ว า ง อั น ไ ด้ ส ะ พ า น ก ว า ง อั น แ ด เ คี ย ว
(BusanGwangandaegyoBridge) เป็ นสะพาน ข้ามทะเลยาว 7.4 กิโลเมตร จากเขต Namcheon-dong ไปที่ยา่ น Centum
City เป็ นสะพานข้ามทะเลที่ ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเมื่ออยู่บนสะพานจะเห็นวิวมุมกว้าง ที่ สวยงามได้ท้ งั วิวเมืองปูซาน
และท้อ งทะเลของปู ซ านที่ มี ท้ ัง เกาะ และชายหาด มากมาย จากนั้ น พาท่ า นชมวิ ว เมื อ ง ณ ปู ซ านทาวเวอร์
(BusanTower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็ นอุทยานแห่ งชาติ ตั้งอยู่บนเนิ นเขา ใจกลางเมือง เป็ น
สถานที่ พกั ผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้ สู งประมาณ 120 เมตร ถื อเป็ น Landmark สาคัญของเมื องสาหรั บชั้นแรกของ
หอคอย เป็ นบริ เวณ ขายของที่ระลึก และงาน หัตถกรรม แบบดั้งเดิ มของเกาหลี เช่ น พวงกุญแจ, เครื่ องปั้ นดิ นเผา,
ตุ๊กตา และอื่นๆ อีกมากมาย คนที่มาเที่ยว ที่นี่ส่วนมากจะเป็ น คู่รักทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ ส่ วนมาก จะ
เตรี ยมกุญแจ มาคล้องตรง ที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะรักกัน
ยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่ วนด้านบนสุ ด ของหอคอย เป็ นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ ของเมืองปูซาน
แบบพาโนราม่า 360 องศา (ไม่รวมค่าลิฟท์) จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ย่ านนัมโพดง แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าท้องถิ่น ชื่อดัง
อาทิเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องสาอางเครื่ อง ประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้
อปปิ้ ง ที่เร้าใจที่สุดของคุณ
รับประทานอาหารค่า - เมนูKOREAN BBQ BUFFET@JAGALJI
จากนั้นนาท่ านเข้ าสู่ ที่พกั No.25 Signature Hotel Daecheon หรือเทียบเท่ า

วันที่ห้า
เช้ า

เที่ยง

19.05 น.
22.30 น.

Duty Free – ศูนย์ สมุนไพร – ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต –ศูนย์ โสม – กรุ งเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม หรือ ภัตตาคาร
นาท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ดิวตีฟ้ รี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีช้ นั นาให้ท่านเลือกซื้ อ มากมายกว่า
500 ชนิด น้ าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่ องประดับ หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel ,
Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ จากนั้นนาท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี โดยมี
การจดลิขสิ ทธิ์ เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดี
สาหรับบุคคลที่ นิ ยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ ตกค้างหรื อไขมันที่
สะสม อยู่ภายในผนังของตับ หรื อไต ช่วยให้ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่ งยังส่ งผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกายของท่าน
เอง
รับประทานอาหารเที่ยง - เมนูชาบู ชาบู
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้ านละลายเงินวอนหรื อ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิ ด อาทิเช่น ขนม
ข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรื อน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ ขา้ ว กะทะ
ลูกบอลซักผ้า เครื่ องสาอางชั้นนา Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้ อมากมาย พร้อมทั้งมี
บริ การบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน จากนั้นนาท่านสู่ ศู นย์ โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่ งนี้ รัฐบาลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับต้นโสม
และการปลูกโสม พร้อมอธิ บาย คุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมที่ มีคุณภาพดี ที่สุด
และราคาถูก กลับไปบารุ งร่ างกาย หรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือ
เหิ นฟ้ ากลับสู่กรุ งเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์ เที่ยวบินที่ LJ011 (มีอาหารบริการบนเครื่องเป็ น BOX SET)
ถึงท่ าอากาศยานสุ วรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
--------------------------------------------------

หากท่ านทีต่ ้ องออกตัว๋ ภายใน (เครื่องบิน ,รถทัวร์ ,รถไฟ) กรุณาสอบถามทีเ่ จ้ าหน้ าทีท่ ุกครั้งก่อนทาการออกตัว๋ เนื่องจากสายการบิน
อาจมีการปรับเปลีย่ นไฟล์ หรือ เวลาบิน โดยไม่ ได้ แจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
FLIGHT DETAILS
LJ012
BKK-PUS
LJ011

PUS-BKK

23.30 - 06.45+1
18.30 - 21.55

้
่ 10 กิโลกร ัม
น้ ำหนักกระเป๋ ำโหลด 15 กิโลกร ัม ถือขึนเครื
อง

่ นอนอีกครงก่
้ั อนเดินทำง
บริษท
ั จะแจ้งไฟล ์ทและเวลำทีแน่
่
หำกลู กค้ำเดินทำงมำจำกต่ำงจังหวัดด้วยเครืองบิ
นภำยในประเทศ
่ อนทำกำรจองค่ะ*****
*****กรุณำแจ้งเจ้ำหน้ำทีก่

อัตราค่าบริการ / ท่ าน
กาหนดการเดินทาง

11 – 15 กรกฎาคม 2562

ผู้ใหญ่ พัก
ห้ องละ 2 ท่าน

เด็กอายุต่ากว่า 12 ปี

พักเดี่ยว
เพิม่ ท่านละ

14,900

5,900

15,900

5,900

15 – 19 สิ งหาคม 2562

14,900

5,900

17 – 21 สิ งหาคม 2562

14,900

5,900

22 – 26 สิ งหาคม 2562

14,900

5,900

24 – 28 สิ งหาคม 2562

14,900

5,900

29 – 02 กันยายน 2562

14,900

5,900

31 – 04 กันยายน 2562

14,900

5,900

05 – 09 กันยายน 2562

15,900

5,900

19 – 23 กันยายน 2562

15,900

5,900

21 – 25 กันยายน 2562

15,900

5,900

26 – 30 กันยายน 2562

15,900

5,900

28 – 02 ตุลาคม 2562

15,900

5,900

16,900

5,900

13 – 17 กรกฎาคม 2562
(วันเข้ าพรรษา)

10 – 14 ตุลาคม 2562
(วันคล้ ายวันสวรรคต ร.9)

12 – 16 ตุลาคม 2562
(วันคล้ ายวันสวรรคต ร.9)
17 – 21 ตุลาคม 2562
19 – 23 ตุลาคม 2562
(วันปิ ยมหาราช)

16,900

5,900

15,900

5,900

16,900

5,900

**เด็กทารก ราคา 3,000 บาท/ท่ าน
**หมายเหตุ : ผู้ร่วมเดินทางต้ องไม่ น้อยกว่ า 20 ท่ าน
**กรณีตัดกรุ๊ ปเหมา เริ่มต้ นเพิม่ 1,000 บาท สาหรับกลุ่มลูกค้ าทัว่ ไป หากลูกค้ าเป็ นขายตรง/นักเรียน/นักศึกษาป.โท/ราชการ
ต้ องเช็คราคาแลนด์ กบั เจ้ าหน้ าทีอ่ กี ครั้ง

้ าหร ับลูกค้าทีถ
**ราคานีส
่ อ
ื พาสปอร์ตไทยเท่านน!!
ั้
**
***หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
อัตรานีร้ วม
 ค่าตัว๋ โดยสารเครื่ องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด (ตัว๋ กรุ๊ ป) ตามเส้นทางที่ระบุในรายการ
 ค่าโรงแรมที่พกั ตามรายการระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง)
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 ค่าอาหาร และเครื่ องดื่มตามรายการระบุ
 ค่ารถรับส่ ง ตามรายการระบุ
 น้ าดื่มท่านละ 1 ขวด / คน / วัน
 ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ ง (ขึ้นอยูก่ บั การผันแปรของภาษีน้ ามัน ณ วันนั้นๆ)
 ค่ามัคคุเทศก์ของบริ ษทั จากกรุ งเทพฯ คอยอานวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุคุม้ ครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
อัตรานีไ้ ม่ รวม
 ค่าทาหนังสื อเดินทาง
 ค่าธรรมเนียมแจ้งเข้า - ออกของบุคคลต่างด้าว ค่าวีซ่าเข้าประเทศของบุคคลต่างด้าว (ถ้ามี)
 ค่าธรรมเนียมวีซ่าพิเศษสาหรับบุคคลต่างด้าว หรื อยื่นวีซ่าเร่ งด่วน ซึ่ งบริ ษทั ฯ จะเรี ยกเก็บเพิ่มเป็ นกรณี ตามจริ ง
 ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวเช่น ค่าโทรศัพท์ โทรสาร โทรเลข ค่าซักรี ด ค่าอาหาร-เครื่ องดื่มนอกเหนือจากรายการ
 ค่ามินิบาร์ ค่าชมภาพยนตร์ช่องพิเศษภายในห้องพัก และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ






ค่าน้ าหนักกระเป๋ าเกินพิกดั (สายการบินกาหนดให้ไม่เกินท่านละ 15 กก.)
ค่ าทิปมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น คนขับรถท่ านละ 1,500 บาท / ทิป / ท่ าน (กรณีจ่ายเป็ นเงินวอนกรุ ณาเช็คเรท ณ วันเดินทางค่ ะ)
ค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากความล่าช้าของสายการบิน, เหตุสุดวิสยั , การเมือง หรื อ ภัยธรรมชาติ ฯลฯ
ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และค่ าภาษีการบริการหักณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีที่ต้องการขอใบเสร็จมีภาษี)

หมายเหตุ























รายการ และราคาสาหรับผูร้ ่ วมเดินทางผูใ้ หญ่อย่างน้อย 30 ท่ าน เดินทางไป และกลับพร้อมคณะ
รายการนี้เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รับการยืนยันจากบริ ษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สารองที่นงั่ กับสายการบิน และโรงแรมที่
พักในต่างประเทศเป็ นที่เรี ยบร้อย อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
ราคานี้คิดตามราคาตัว๋ เครื่ องบินในปั จจุบนั หากราคาตัว๋ เครื่ องบินปรับสู งขึ้น บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่ องบิน ตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ในกรณี เกิดความเสี ยหาย หรื อสู ญหาย สาหรับกระเป๋ าเดินทาง หรื อของมีค่าส่ วนตัวของท่าน
ระหว่างการเดินทาง
บริษทั ฯ จะไม่ รับผิดชอบ และขอสงวนสิ ทธิ์ในการไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรือบางส่ วน ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางมิได้ รับอนุญาตให้ เดิน
ทางเข้ า หรือออกนอกประเทศ อันเนื่องมาจากการพิจารณาของเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือ มีสิ่งผิดกฎหมาย หรือ เอกสาร
เดินทางไม่ ถูกต้ อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอนื่ ๆ
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรือบางส่ วน ด้ วยเหตุอนั เนื่องมาจากความผิดพลาด ความล่ าช้ า การ
เปลีย่ นแปลงบริการของสายการบิน บริษทั ขนส่ ง หรือหน่ วยงานที่เกีย่ วข้ อง เหตุการณ์ ทางการเมือง การจลาจล ภัยธรรมชาติ อัน
นอกเหนือจากความควบคุม
บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่ คืนเงินไม่ ว่าทั้งหมด หรือบางส่ วน ในกรณีที่ผ้ เู ดินทางไม่ ใช้ บริการบางส่ วนหรือทั้งหมด โดยความ
สมัครใจของผู้เดินทางเอง และ/หรือไม่ เดินทางไปพร้ อมคณะ และ/หรือไม่ ปรากฏตัวในวันเดินทาง
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ีได้ตามความเหมาะสม ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั เวลา การจราจร
สภาพอากาศ และเหตุสุดวิสยั อื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย และประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรื อทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทาร้าย การสูญหาย หรื อจาก
อุบตั ิเหตุต่างๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ ในการให้คาสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทน บริ ษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดย
ผูม้ ีอานาจของบริ ษทั ฯ กากับเท่านั้น
เด็ก หมายถึง ผูท้ ี่มีอายุนอ้ ยกว่า 12 ปี
หนังสื อเดินทางจะต้ องมีอายุเหลือมากกว่ า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง
*.*.*. นา้ หนักกระเป๋ าคนละ 15 กิโล คนละ 2ใบ เท่ านั้น *.*.*.

เงือ่ นไขการให้ บริการ
1. การจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 10,000 บาทภายใน 2 วันหลังการจอง และชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 20 วัน
หากเป็ นช่วงเทศกาลหรื อวันหยุดยาวชาระทั้งหมดก่อนเดินทางภายใน 30วัน

(การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรื อชาระไม่ครบ หรื อเช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่วา่ ด้วยสาเหตุใดใด ผูจ้ ดั มีสิทธิ ยกเลิกการจัด
หรื อยกเลิกการเดินทาง)
2. ในกรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆ ทั้งสิ้ น
การยกเลิก






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 อค่าทัวร์ท้ งั หมด

หมายเหตุ : รายการทัวร์ สามารถเปลีย่ นแปลงได้ ตามความเหมาะสม

