เวลานัดหมายและเคาน์ เตอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลง
จากสายการบิน กรุณาเช็คก่ อนวันเดินทาง
**พาสปอร์ ตควรมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง**

วันเดินทาง
19-23 ธันวาคม 2562
25-29 ธันวาคม 2562

ราคาทัวร์ (บาท/ท่ าน) พักเดี่ยว
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
เพิ่ม

17,900
17,900

ที่น่ ัง

4,900

20

4,900

20

**ราคาดังกล่ าวไม่ มีราคาเด็ก /พักห้ องละ 2-3 ท่ าน / เด็กทารก 5,500 บาท**
*กรุ๊ ปต้ องมีผ้ เู ดินทางไม่ ต่ากว่ า 15 ท่ านขึน้ ไป*

วันแรก

กาหนดการเดินทาง
ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ

21.00 น.

คณะพร้ อมกัน ณ ท่ าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ชัน้ 4 ประตู 3-4เคาน์เตอร์ F สายการบิน JEJU AIR (7C) เจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ
คอยให้ การตอนรับ อานวยความสะดวก และหัวหน้ าทัวร์ ให้ คาแนะนา เพื่อเตรี ยม
ความพร้ อมก่อนเดินทาง

วันที่สอง

ท่ าอากาศยานนานาชาติ กิมแฮ-แหลม Ganjeolgot-สะพานเดินทะเล ซอง
โด สกายวอล์ ค+กระเช้ าลอยฟ้ า BUSAN AIR CRUISE

01.50 น.

น าท่ านเดิ น ทาง สู่ เมื อ งปู ซ าน ประเทศเกาหลี ใต้ โดยสารการบิ น JEJU AIR (7C) เที่ ย วบิ น ที่
7C2252 *ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 4.45-5 ชั่วโมง*

09.35 น.

เดินทางถึง ท่ าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ (เวลาเร็ วกว่ าไทย 2 ช.ม.) หลัง
ผ่านขันตอนการตรวจหนั
้
งสือเดินทาง และตรวจรับสัมภาระเรียบร้ อยแล้ ว
น าท่ า นสู่ แหลม Ganjeolgot สถานที่ แ ห่ ง นี ้
เหมาะสาหรับครอบครัว และคู่รัก เพื่อพักผ่อน
หย่ อ นใจ ชมวิ ว ทิ ว ทัศ น์ ข องทะเล รวมไปถึ ง
ถ่ายรู ป ตามแลนด์ ม าร์ คต่ างๆ ไม่ ว่าจะเป็ น ตู้
ไปรษณี ย์ ข นาดใหญ่ ประภาคาร หรื อ แปลง
ดอกไม้ สวยๆ นอกจากนี ย้ ั ง มี ร้ านกาแฟ
ร้ าน อ าห า รที่ ให้ ท่ าน ได้ นั่ งช ม วิ วพ ร้ อ ม
รั บ ประทานอาหารและจิ บ กาแฟชิ ว ๆ และ

กลางวัน

สถานที่แห่งนี ้ยังเคยถ่ายทารายการวาไรตี ้ LOVE ME ACTUALLY อีกด้ วย
บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู หม้ อไฟสไตล์ เกาหลี จะใช้ เนือ้ หมูหั่นชิน้
บางๆ ปูอัด หั่น ยาวๆ เกี๊ ย วกุ้ง เกี๊ ยวหมู ใส่ผักสารพัดชนิ ดลงไปทัง้ เห็ ดเข็ม ทอง เห็ ดฟาง เห็ ดหอม
ถัว่ งอก กระหล่าปลี ผักกาดขาว ใส่ลงไปในหม้ อ แล้ วเติมด้ วยนา้ ซุปร้ อนๆ ต้ มต่อจนเดือด ก่อนจะเริ่ ม
รับประทาน ก็จะนาอุด้งลงต้ มอีกครัง้ พอสุกก็ตกั มาทานกับข้ าวสวย กิมจิ และน ้าจิ ้ม
นาท่านสู่ Songdo Sky Walk ตังอยู
้ ่ชายหาดซองโด ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเล ระยะทางความยาว
ถึง 365 เมตร ในส่วนของสะพานสามารถมองเห็นน ้าทะเลผ่านกระจกนิรภัย Skywalk ที่นี่จะแตกต่าง

จากที่อื่นตรงที่มีสร้ างเป็ นแบบลักษณะโค้ งไปมาคล้ ายกับมังกรที่บินอยู่บนทะเล พิเศษ!! พาทุกท่ าน
นั่งกระเช้ าลอยฟ้ า Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ความสูงจากพืน้ 86 เมตร
นับว่าเป็ นแลนด์มาร์ คใหม่ของเมืองปุซาน เพิ่งเปิ ดทาการเมื่อ 21 มิถุนายน 2560 ที่ผ่านมา ท่านจะได้
สัมผัสวิวทิวทัศน์ชายฝั่งทะเล แบบพาโนราม่า 360 องศา (การนั่งกระเช้ าลอยฟ้ าขึน้ อยู่กับสภาพ
อากาศของแต่ ละวัน)
ค่า

บริ การอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู จิมทัค ไก่ อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพืน้ เมือง
ดังเดิ
้ ม เป็ นไก่ผดั รวมกับวุ้นเส้ น มันฝรั่ง แครอท พริก และซอสดา เนื ้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ ายกับไก่พะโล้
สูตรเกาหลี ทานกับข้ าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่อง
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก : HOTEL DAIMOND BUSAN หรือ เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่สาม สนุกสนานกับการเล่ นสกี-หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน-นูริมารุ เอเปค เฮาส์ สะพานควังอัล
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม

นาท่านเดินทางสู่ ลานสกีรีสอร์ ท อิสระให้ ทุกท่านได้ สมั ผัสหิมะ และสถานที่ที่งดงาม พร้ อมถ่ายรู ป
เป็ นที่ระลึก เล่นสกีท้าทายความสามารถของท่านพร้ อมเพลิดเพลินกับบรรยากาศของสายลมเย็นใน
ฤดูหนาว และทากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้ าง (ไม่ รวมค่ าเช่ าชุด อุปกรณ์ ป ระมาณ 50,000
วอน)

กลางวัน

บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ข้ าวยาบิบิมบับ+ซุป เป็ นอาหารเกาหลีตามธรรมเนียม
เก่าแก่ดงเดิ
ั ้ ม ในวันหยุดที่สาคัญ เช่น เทศกาลชูซอก ในปั จจุบนั เป็ นอาหารที่ร้ ูจกั กันแพร่หลายมากขึ ้น
ซึ่ง จัด ได้ ว่าเป็ น อาหารที่ มี ค วามสมดุล และมี ส ารอาหารครบถ้ วน เพราะมัน มี ผัก ต่ างๆ พร้ อมกับ
เนือ้ สัตว์หมัก มีพริ กเกาหลีปรุงพิเศษเพิ่มเข้ าไปเพื่อเพิ่มรสชาติและทาให้ ส่วนผสมต่างๆ เข้ ากันอย่าง
ลงตัว
นาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรือ Korea’s Santorini (ซาน
โตริน่ ีเกาหลี) โดยชื่อเรียกนี ้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตงอยู
ั้ ่
บน เนิ น เขา เรี ย งตัวสลับ กัน ไปมาสี สัน สดใส ในอดี ต หมู่บ้ านนี เ้ คยเป็ น ที่ อ ยู่อาศัย ของของผู้ลี ภ้ ัย
สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ ส่งเสริมการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนี ยภาพ
ให้ น่าอยู่ม ากยิ่งขึน้ โดยปรับเปลี่ยน หมู่บ้านคัม ชอนให้ มี สีสันโดดเด่นด้ วยการทาสี วาดภาพ ตาม
กาแพงและตัวบ้ าน ให้ ดสู ดใส น่ารัก บ้ านเรือน หลายหลังเปลี่ยนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็ น
ร้ านขายสินค้ า ทังสิ
้ นค้ าพื ้นเมือง สินค้ าสมัยใหม่
รวมไปถึงร้ านกาแฟ และได้ โด่งดังจากซี รี่ย์เรื่ อง
Running Man ที่มาถ่ายทาที่นี่ จึงทาให้ หมู่บ้าน
วัฒนธรรมคัมชอน แห่งนี ้เป็ นที่ร้ ูจกั มีนกั ท่องเที่ยว
ชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ ้น
น าท่ า นสู่ นู ริ ม ารุ เอเปค เฮาส์ (Nurimaru

APEC House) ซึ่ง เคยเป็ น สถานที่จัดการประชุม APEC เมื่ อปี 2005 คาว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลี
แปลว่า โลก ส่วนคาว่า (Maru) แปลว่า การประชุมสุดยอด และ APEC House ก็หมายถึง บ้ านที่สุด
ยอดผู้นาของโลกมารวมตัวกันเพื่อประชุมเอเปค ที่นี่ตงั ้ อยู่บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภูมิ
ทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ รายล้ อมด้ วยดอกไม้ และต้ นสน เป็ นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่าง
สถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดังเดิ
้ มของเกาหลี ที่คงความงดงามของธรรมชาติ และ
ความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็ นห้ องประชุมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
นาท่านชม สะพานควังอัล หรื อ สะพานเพชร เป็ นสะพานแขวนที่ทอดยาวข้ ามทะเล มีความยาวถึง
7,420 เมตร เป็ นสะพานที่มีความยาวเป็ นอันดับ 2 ของประเทศ และสาเหตุที่เรียกสะพานนี ้ว่า สะพาน
เพชร เพราะเมื่อยามค่าคืน แสงไฟที่ประดับอยู่บนสะพานจะส่องแสงระยิบระยับประดุจเพชร และจุดที่
มองเห็นสะพานนี ้สวยงามที่สดุ ก็คือหน้ าหาด ควังอัลลี
ค่า

บริการอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบี ้ หมู่ย่างเกาหลี เป็ นเนื ้อหมูหมักเครื่องปรุงคล้ ายๆ กับ
บุลโกกิ แต่เนื ้อจะหัน่ แผ่นโตและหนากว่า เวลาจะรับประทานต้ องนามาย่างบนตะแกรงเตาถ่านจนสุก
และใช่กรรไกรตัดให้ เป็ นชิ ้นเล็กๆ พอคา รับประทานกับข้ าวสวย กิมจิ และผักสด ห่อผักแล้ วจิ ้มน ้าจิ ้ม
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก : HOTEL DAIMOND BUSAN หรือ เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่ส่ ี

โบสถ์ คริ สตจักร ชุคซอง-Cosmetic Shop-Lotte Outlet Mall-วัดแฮดง ยงกุง
ซา-ศูนย์ สมุนไพรบารุ งตับ+นา้ มั นสนเข็มแดง-สวนยงดูซาน+ปูซาน ทาว
เวอร์ -ถนนนัมโพดง+BIFF Square

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ คริสตจักร ชุคซอง (Jukseong Church) เป็ นโบสถ์ที่สวยที่สดุ ในเมืองปูซาน
แห่งหนึ่ง โบสถ์แห่งนี ้อยู่ติดริ มทะเล เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์ที่ชาวเมืองปูซานนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา
ท่องเที่ยว โบสถ์แห่งนีไ้ ด้ รับการประดับประดาตกแต่งทัง้ ภายใน และภายนอกด้ วยศิลปะผสมผสาน
อย่างสวยงาม มีคุณ ค่าทัง้ ทางด้ านศิลปะ ด้ านความสวยงาม และด้ านจิตใจ วิวทิวทัศน์โดยรอบตัว
โบสถ์งดงามตามธรรมชาติ มีโขดหินลักษณะแปลกตา และล้ อมรอบด้ วยทะเล
น าท่ า นสู่ ศู น ย์ ร วมเครื่ องส าอางค์ มี ดั ม คอสเมติ ก (MIDAM Cosmetic Shop) ประเภทเวช
สาอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุ งผิวหน้ า เครื่ องสาอางค์
หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆ อีกมากมาย อาทิเช่น B2B, Closee Dr., Rojukiss, etc นอกจากนีย้ ังมี
ครี มที่โด่งดัง อาทิเช่น ครี มเมือกหอยทาก, เซรั่มพิษงู, ครี มโบท็อก, Aloevera Gel. ครี มนา้ แตก, BB
Cream, etc.

นาท่านสู่ ล็อตเต้ เอาท์ เล็ท มอลล์ (LOTTE OUTLET MALL) นับว่าเป็ น OUTLET MALL ที่มีพื ้นที่
ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง เป็ นศูนย์รวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิต แล้ ว
นามาขายในราคาพิเศษ มีร้านค้ าหลากหลายกว่า 150 ร้ านค้ า และมีสินค้ าราคาถูก หลากหลายแบ
รนด์ ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ องใช้ ในบ้ าน นาฬิกา แว่นตา ฯลฯ ทังแบรนด์
้
เกาหลี และ
แบรนด์ดงั ๆ มากมาย อาทิเช่น Paul Smith, Mulberry, Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกที่นิยม
เช่น MCM, Nike, Adidas, Polo เป็ นต้ น
กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู แฮมุลทัง ซุปรวมมิตรทะเล เป็ นการนาอาหารทะเล
สดๆ เช่น ปลาหมึก เนื ้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด กะหล่าปลี หัวไช้ เท้ า เห็ดเข็ม
ทอง มาต้ มรวมกันในกระทะบนเตาแก๊ ส ทานกับนา้ จิม้ แบบเกาหลี และเครื่ องเคียง เช่น กิม จิ และ
สาหร่าย
นาท่านนมัสการสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่เู มือง แห่งทะเลตะวันออก วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa
Temple) ก่อตัง้ ขึน้ ในปี 1376 โดยสร้ างอยู่บนโขดหินริ มทะเล มองเห็นนา้ ทะเลสีฟ้าใสของทะเลใต้ มี
บรรยากาศที่ร่มรื่ น ลมพัดสบายกายและใจ แวดล้ อมด้ วยธรรมชาติ ที่สวยงามราวกับภาพวาด ที่แต่ง
แต้ มโดยจิตรกรฝี มือเอก ชื่อของวัด หมายถึง พระราชวังของมังกรกษัตริ ย์ ซึ่งความเป็ นมาของวัด แห่งนี ้
ก็ดูลึกลับน่าพิศวงดั่งชื่อที่ตัง้ ไว้ ในบริ เวณวัดมีเจดีย์
องค์ ใหญ่ ซึ่งมี ผ้ ูค นแวะเวียนไปสัก การะบูช าไม่ ขาด
สาย ทาบุญขอพรกับรูปปั น้ 12 นักษัตร ผ่านซุ้มประตู
มังกรทอง ผ่านอุโมงค์เล็กๆ เข้ าไปก็จะพบกับทางเดิน
และบัน ไดหิ น 108 ขัน้ ไปยัง จุด ชมวิว ที่ อ ยู่ด้ า นบน
เพื่อดื่มด่ากับวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม จนลืมความเหนื่อย
เมื่ อยล้ า ภาพของวัดกับแนวโขดหินรู ปร่ างแปลกตา
สุด แล้ วแต่จินตนาการของผู้มอง และเกลียวน ้าวนที่หมุนวนอยู่เบื ้องล่าง ทาให้ เกิดเป็ นภาพที่สวยงาม
น่าประทับใจ ยังมีวิหารหลัก มีเจดีย์สงู 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุก ความโกรธ
ความเศร้ า และความสุข ความงดงามขององค์เจ้ าแม่กวนอิมที่วดั แฮดง ยงกุงซา และภายในวัดก็มีสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ให้ ได้ กราบไหว้ ขอพรมากมาย
นาท่านเดินทางสู่ ศูนย์ สมุ นไพรบารุ งตับ ฮอกเก็ตนามู ให้ ท่านได้ ชมศูนย์สมุนไพรที่ได้ รับการจด
ลิขสิทธิ์เป็ นสมุนไพรที่ทั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็ นสมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการ
บารุง และดูแลตับได้ อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้ างดีท็อกสารพิษออกจากร่างกาย เช่น แอลกอฮอล์
สารกันบูด สีผสมอาหาร ฯลฯ

จากนันน
้ าท่านชม ศูนย์ นา้ มันสนเข็มแดง ปั จจุบนั ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมรับประทานเพื่อล้ างสารพิษ
ในร่างกาย ล้ างไขมันในเส้ นเลือดทัว่ ทังร่้ างกาย ป้องกันไขมันอุดตันในเส้ นเลือด,โรคหัวใจ, โรคภูมิแพ้ ,
แอลกอฮอล์, กาแฟ, บุหรี่ , สารตกค้ างจากอาหาร และยา เป็ นต้ น

นาท่านเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตังอยู
้ ่ใน สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็ น
อุทยานแห่งชาติ ตังอยู
้ ่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี ้สูงประมาณ
120 เมตร ถือเป็ น Landmark สาคัญของเมืองปูซาน สาหรับชันแรกของหอคอย
้
เป็ นบริเวณขายของที่
ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดังเดิ
้ มของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่องปั น้ ดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆ อีก
มากมาย คนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็ นคู่รักทังชาวเกาหลี
้
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมาก
จะเตรียมกุญแจมาคล้ องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้ มาคล้ อง
กุญแจที่นี่ จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนด้ านบนสุดของหอคอยเป็ นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมือง
ปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา *ไม่ รวมค่ าขึน้ ลิฟท์ และกุญแจ
นาท่านเดินทางสูย่ ่าน Nampodong Street ที่นี่เปรียบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็ นแหล่ง
ช้ อปปิ งสินค้ ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่น่าจะถูกอกถูกใจขาช้ อปไม่น้อย ที่นี่เต็มไปด้ วยร้ านค้ า
ให้ ขาช้ อปได้ เพลิดเพลินเจริ ญ ใจ สินค้ าสตรี ทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตัง้ ไว้ ที่นี่เช่นเดียวกับในกรุงโซล
รวมไปถึงร้ านเครื่องสาอาง ร้ านอาหาร และร้ านกาแฟ อีกทังยั
้ งมี Street food ให้ ลองชิมตลอดเส้ นทาง
นาท่ านสู่ถนนสายบัน เทิ ง BIFF STREET (Busan International Film Festival) เป็ น ศูน ย์ ก ลางใน
การจัดงานภาพยนตร์ นานาชาติที่ร้ ูจกั กันในนาม “เทศกาลหนังพูซาน” ที่ร้ ูจกั กันไปทัว่ โลก ซึ่งจะเต็มไป
ด้ วยโรงภาพยนตร์ มากมาย ถนนอาหารสตรีทฟู้ดแห่งปูซาน ถนนเส้ นนี ้ก็มีสินค้ าแฟชัน่ ให้ เลือกซื ้อ แต่ที่

มากกว่านันคื
้ อ อาหารรถเข็นริมทาง เป็ นที่ชื่นชอบของวัยรุ่นเกาหลี และนักท่องเที่ยวจากทัว่ โลก
ค่า

**เพื่อสะดวกต่ อการช้ อปปิ ้ ง อิสระอาหารเย็นตามอัธยาศัย**
นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ัก : HOTEL DAIMOND BUSAN หรือ เทียบเท่ าระดับ 3 ดาว

วันที่ห้า

ศูนย์ โสม-ดิวตีฟ้ รี -ถนนซ็อมย็อน-ร้ านละลายเงินวอน-ท่ าอากาศยาน
นานาชาติ กิมแฮ

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านชม ศูนย์ สมุนไพรโสมเกาหลี สินค้ ายอดนิยมอันดับหนึ่ง ที่รัฐบาลรับรองคุณภาพในบรรดา
สมุนไพรทัง้ หมดของเกาหลี โสม จัดเป็ นสมุนไพรที่คนนิยมใช้ กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถ
รักษาโรคได้ สารพัดโรค และปรับสมดุลในร่ างกาย โสมอายุ 6 ปี เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดไม่ทาให้
ร้ อนใน สมัยโบราณโสมถือเป็ นของล ้าค้ ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็ นสินค้ าที่มีคณ
ุ ภาพ และได้
มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้ อมเลือกซื ้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้ บารุงร่างกาย
ราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า และเหมาะที่จะเป็ นของฝากของที่ระลึก แก่คนที่ท่านรักอีกด้ วย
จากนัน้ นาท่าน ช้ อปปิ ง้ สินค้ าปลอดภาษี Duty Free ที่นี่มีสินค้ าชันน
้ า ให้ ท่านเลือกซื ้อมากมายกว่า
500 ชนิด ไม่ว่าจะเป็ นเสื ้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้ า นาฬิกา

กลางวัน

บริ การอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู บลูโกกิ หมูผัดซอสบาร์ บีคิวเกาหลี ปรุ งสุกใช้ เทคนิค
การย่างแบบดังเดิ
้ ม นามาขลุกขลิกกับซุปบุลโกกิกะทะร้ อน พร้ อมผักและเครื่องเคียงต่างๆ เวลากินให้
กินกับผัก กระเทียม และพริก ห่อเป็ นคาแล้ วจิ ้มน ้าจิ ้ม
นาท่านสู่ ถนนซ็อมย็อน ระยะทางยาวกว่า 330 เมตร ที่เต็มไปด้ วยร้ านอาหารหลากหลายให้ เลือกชิม
ทังอาหารพื
้
้นเมืองและอาหารนานาชาติ ร้ านคาเฟ่ ให้ นงั่ ชิลล์ ร้ านขายสินค้ ามากมายหลายประเภทให้
เลือกซื ้อ รวมไปถึงสถานบันเทิงต่างๆ ได้ แก่ โรงภาพยนตร์ โรงละคร เป็ นต้ น
ได้ เวลานาท่านเดินทางสู่ ท่ าอากาศยานนานาชาติ กิมแฮ ระหว่างทางแวะช้ อปปิ ง้ ร้ านละลายเงิน
วอน (SUPER MARKET) ที่นี่มีขนมพื ้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้ าวพอง ช็อคโกแลตส้ ม
กิมจิ ส้ มอบแห้ ง มาม่า วุ้นเส้ น รวมไปถึงของใช้ ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซัก
ผ้ า เครื่องสาอางชันน
้ า ETUDE, SKINFOOD และของฝากของที่ระลึกมีให้ ท่านได้ เลือกซื ้อมากมาย

19.30 น.

ออกเดินทางกลับสูป่ ระเทศไทย โดยสารการบิน JEJU AIR (7C) เที่ยวบินที่ 7C2251

23.40 น.

เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ…
***************************************************************
** พาสปอร์ ตควรมีอายุไม่ ต่ากว่ า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **
**รายการท่ องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ**
**เวลานัดหมายและเคาท์ เตอร์ อาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจาก
การเปลี่ยนแปลงจากสายการบิน กรุณาเช็คก่ อนวันเดินทาง**
อ ัตราค่าบริการและเงือ
่ นไขการเดินทาง

วันเดินทาง

ราคาทัวร์ (บาท/ท่ าน) พักเดี่ยว
พักห้ องละ 2-3 ท่ าน
เพิ่ม

19-23 ธันวาคม 2562
25-29 ธันวาคม 2562

17,900
17,900

ที่น่ ัง

4,900

20

4,900

20

**ราคาดังกล่ าวไม่ มีราคาเด็ก /พักห้ องละ 2-3 ท่ าน / เด็กทารก 5,500 บาท**
*กรุ๊ ปต้ องมีผ้ เู ดินทางไม่ ต่ากว่ า 15 ท่ านขึน้ ไป*
**กรุณาเลือกซือ้ บัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวัน และเวลา ในการเดินทางได้
ทัง้ นีเ้ พื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่ าช้ า หรือ การเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบิน
หรือ การเปลี่ยนแปลงวันเดินทาง กรณีเกิดความผิดพลาดจากบริการจากสายการบิน**
เงื่อนไขการสารองที่น่ ัง
กรุณาจองล่วงหน้ าก่อนการเดินทาง พร้ อมชาระงวดแรก 5,000 บาท *ช่วงเทศกาลมัดจา 10,000 บาท *หากเป็ นราคา
โปรโมชั่นชาระเงินเต็มจานวนเท่านัน้ ส่วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 21 วัน มิฉะนัน้ จะถือว่าท่าน
ยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
ราคารวม
• ค่าตัว๋ เครื่ องบินและภาษีน ้ามัน ไป-กลับ พร้ อมคณะ
• ค่าโรงแรมตามรายการที่ระบุห้องละ 2-3 ท่าน
• ค่าพาหนะและนาเที่ยวตามรายการ
• ค่าเข้ าชมสถานที่ตามรายการ
• ค่าอาหารตามรายการที่ระบุ
• ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.
• น ้าดื่มวันละ 1 ขวด

• ค่าประกันภัยอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงิน ท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

ราคาไม่ รวม
• ค่าทาหนังสือเดินทาง และค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าซักรี ด,มินิบาร์ ในห้ อง และอื่นๆ
• ค่ าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์ ท้องถิ่น ท่ านละ 40,000 วอน หรือ 1,400 บาท/ต่ อท่ าน
• ค่ าทิปหัวหน้ าทัวร์ แล้ วแต่ ความพึงพอใจในบริการ
• ค่ าภาษีมูลค่ าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (กรณีออกใบเสร็จในนามบริ ษัทหรื อต้ องการใบกากับภาษี )
• ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่เกินกว่าสายการบินกาหนด
กรณียกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกการเดินทางก่อน 30 วัน ไม่มีค่าใช้ จ่าย
• ยกเลิกการเดินทางก่อน 20 วันยึดมัดจา 50%
• ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 15 วันยึดเงินค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
• ในกรณีที่กองตรวจคนเข้ าเมืองทังที
้ ่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้ เดินทางออก หรื อ เข้ าประเทศที่ระบุใน
รายการ บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ ้น กรณี เจ็บป่ วยจนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ง
จะต้ องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษัทฯ จะทาการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่
ทังนี
้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จ่ายคือ ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 10,000 บาท และค่าใช้ จ่ายอื่นๆ ที่ไม่สามารถ
เรี ยกคืนได้ คือ ค่าธรรมเนียม ในการมัดจา

***โปรดทาความเข้ าใจก่ อนเดินทาง***
* รายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสมโดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
* หนังสือเดินทางต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริ ษัทฯรับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
หากลูกค้ าไม่สามารถเดินทางได้ เนื่องจากเหลือพาสปอร์ ตน้ อยกว่า 6 เดือน ทางบริ ษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น
* ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน,การประท้ วง,การนัดหยุดงาน,การก่อจลาจล
หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทย และ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
* ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ,ไม่ทานอาหารบาง
มื ้อเพราะค่าใช้ จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษัทฯ ได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ กบั ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ ว
***ทัวร์ เกาหลี ทุก โปรแกรม ผู้ เดิน ทางจะต้ องอยู่กับ กรุ๊ ปเที่ ย วตามโปรแกรมที่ ก าหนดเท่ านัน้ ไม่ สามารถแยกตัวออกจาก
โปรแกรมเพื่อไปทาอย่างอื่นได้ หากมีการแยกตัวออกจากโปรแกรมไม่ว่าจะจากสาเหตุใดก็ตาม จะมีค่าใช้ จ่ายในการแยกตัว
ออกจากทัวร์ ตามที่แลนด์กาหนด และการชาระเงินเข้ ามาถือว่าผู้ซื ้อได้ ศึกษาโปรแกรมและยอมรับเงื่อนไขการให้ บริ การเป็ นที่
เรี ยบร้ อย***
*ทัวร์ นีจ้ ัดให้ เฉพาะลูกค้ าที่ประสงค์ จะไปท่ องเที่ยวตามรายการของทัวร์ ทุกวันเท่ านั น้ บริ ษัทฯขอสงวนสิทธิ์หาก
ลูกค้ าต้ องการขอแยกออกจากกรุ๊ ป หรือไม่ เที่ยวตามรายการที่บริษัทกาหนด บริษัทขอปรับท่ านละ 300 USD*
* ทางบริ ษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

* ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้ อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้ หากท่านต้ องซื ้อบัตร
โดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุ งเทพฯ กรุ ณาเลือกซื ้อบัตรโดยสารภายในประเทศประเภทที่สามารถเลื่อนวันและ
เวลาในการเดินทางได้ ทัง้ นีเ้ พื่อป้องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้ าหรื อการเปลี่ยนแปลงเวลาของเที่ยวบินหรื อการเปลี่ยนแปลงวัน
เดินทางกรณี เกิดความผิดพลาดจากบริ การจากสายการบิน (ความล่าช้ าของเที่ยวบิน การยกเลิกเที่ยวบิน มีการยุบเที่ยวบิน
รวมกัน ตารางการเดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์ แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม
หรื อเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรื อเหตุผลทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น ) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จดั จะไม่รับผิดชอบและไม่
สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ ในทุกกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางต้ องการันตีมัดจากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อ
ต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรื อ ค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
**เมื่อออกตั๋วแล้ ว หากท่ านมีเหตุบางประการทาให้ เดินทางไม่ ได้ ไม่ สามารถขอคืนค่ าตั๋วได้ เนื่องจากเป็ นนโยบาย
ของสายการบิน**
**เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยอมรั บในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทัง้ หมด**

ขอสงวนสิทธิ์สาหรั บลูกค้ าชาวไทยเท่ านัน้ ที่เดินทางไปกลับพร้ อมกรุ๊ ป
**ถ้ าลูกค้ าเป็ นชาวต่ างชาติชาระเพิ่มท่ านละ 3,000 บาท**
หมายเหตุ ** บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ ไป และกลับ โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่ วงหน้ า
ทัง้ นีข้ ึน้ อยู่กับสายการบิน บริ ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการ เพื่อความเหมาะสมไม่ ว่าจะเกิดจาก
ความขั ดข้ องของยานพาหนะ หรื อ มี เหตุหนึ่ งเหตุใด จนท าให้ ไม่ ส ามารถดาเนิ นการตามหมายกาหนดการได้
โปรแกรมการเดินทางเปลี่ย นแปลงตามความเหมาะสม หรื อ เปลี่ ยนแปลงรายการท่ องเที่ย วบางรายการ หรื อ
ทดแทนรายการท่ องเที่ยวบางรายการ อัตราค่ าบริการนี ้ เป็ นการเดินทางตัง้ แต่ 20 ท่ าน
กรณีท่ ีผ้ ูเดินทางไม่ ผ่านการตรวจพิจารณาจากด่ านตรวจคนเข้ าเมืองในการ เข้ า-ออก ทัง้ ประเทศไทย และประเทศ
เกาหลีใต้ หรือ การถูกปฎิเสธในกรณีอ่ นื ๆ ทุกกรณี ทางบริษัทขอสงวนสิทธ์ ไม่ คืนค่ าใช้ จ่ายไม่ ว่ากรณีใดๆ ทัง้ สิน้ **

