SNOW 4

เมืองทาพูซาน – ซานโตรินีเกาหลีหมูบานกัมชอน
เลนสกีบนลานหิมะขาวโพลน - เมืองอุลซาน
สวนแดวังอัม – ถนนแฟชั่นซัมซานดง – มรดกโลกเมืองเคียงจู
วัดพุลกุกซา – ถ้ําซอกกูรัม – ทูมูลีพารค – หอดูดาวชอมซองแด
วัดแฮดงยงกุงซา – สะพานกระจก - สวนยงดูซาน - BIFF SQUARE
ตลาดปลาจากาลชิ - บุฟเฟต BBQ KOREA
กําหนดการเดินทาง (ปลายเดือนพฤศจิกายน 2560 – กุมภาพันธ 2561)
เดินทางคืนวันพุธ
(กลับคืนวันอาทิตย)
และ
ชวงวันหยุดพิเศษ
ตอเนื่อง

29 พ.ย.-3 ธ.ค. 60
(วันพอแหงชาติ)1-5, 2-6 ธ.ค. 60, (วันรัฐธรรมนูญ)7-11, 8-12 ธ.ค. 60
13-17, 20-24 ธ.ค. 60, (วันคริสตมาส) 21-25, 22-26 ธ.ค. 60
(วันขึ้นปใหม) 27-31 ธ.ค. 60, 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 61, 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 61,
30 ธ.ค.-3 ม.ค. 61, 31 ธ.ค.-4 ม.ค. 61
1-5, 3-7, 10-14, 17-21, 24-28 ม.ค. 61, 31 ม.ค.-4 ก.พ. 61
7-11 ก.พ. 61, (วันตรุษจีน) 14-18, 15-19, 16-20 ก.พ. 61
21-25 ก.พ. 61

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

อันยองฮาเซโย (แปลวา “สวัสดี” ในภาษาเกาหลี) ยินดีตอนรับสูการบริการอันเปนมาตรฐานของเรา ทางบริษัทฯ ใคร
ขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่งที่ใหความไววางใจเลือกเดินทางกับมืออาชีพอยางเรา
ซึ่งเราเต็มใจอยางยิ่งในการ
ใหบริการพรอมอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง คณะพรอมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโดยสารขาออก
ระหวางประเทศ ชั้น 4 เคานเตอร F ประตูหมายเลข 3 สายการบิน เจจูแอร (JEJU AIR) เที่ยวบิน 7C2252 ใหทานรับ
เอกสารพรอมฟงคําชี้แจงตางๆ และฝากกระเปาใหกับทางเจาหนาที่สายการบินดวยตัวทานเองตามนโยบายรักษาความ
ปลอดภัยของสายการบิน

วันที่สอง

สนามบินคิมแฮ – เมืองทาพูซาน – ซานโตรินีเกาหลีหมูบานกัมชอน – เอเดนแวเลย
สกีรีสอรท -เลนสกีบนลานหิมะขาวโพลน - เมืองอุลซาน

01.15 น.

ออกเดินทางไปยัง เมืองพูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยสายการบิน เจจูแอร เที่ยวบิน 7C2252 ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 5 ชั่วโมง
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08.10 น.

กลางวัน

บาย

ถึง สนามบินคิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของทา
นใหเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย เวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสู
หมูบานกัมชอน (GAMCHEON CULTURE VILLAGE) หรือซานโตรินีแหงเกาหลี
ใต (SANTORINI) สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงของเมืองปูซาน เปนหมูบานบน
เขาที่ลดระดับสูทะเล และสีสันที่สวยงามของบานแตละหลัง เปนเสนหที่ดึงดูดให
นักทองเที่ยวมาชื่นชมไดเปนอยางดี ทานสามารถเพลิดเพลินกับซุมและรานอาหาร
นารักมากมายสไตลเกาหลีตลอดทางเดิน หมูบานนี้เปนหมูบานดั้งเดิม มีผูคนอาศัย
อยูจริง และที่นี่โดงดังจากการเปนสถานที่ถายทํารายการ RUNNING MAN รายการ
ชื่อดังของเกาหลี
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ - นําเนื้อหมูสไลดหมักกับซอสและเครื่องเคียงตาง ๆ ใหออกรสหวานนุม นํา
เนื้อหมูมายางขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพรอมผักกะหล่ําและเสนจันทน
โดยจะมีลักษณะ
ออกเปนแบบน้ําขน)
นําทานไปยัง เอเดนแวเลยสกีรีสอรท เขาสู ลานสกี ใหทานสนุกสนานเพลิดเพลินกับกีฬาฤดูหนาวสุดมันสชนิดตาง ๆ
มากมาย เชน สกี สโนวบอรด สวนกิจกรรมสําหรับนองๆ หนูๆ อาทิ สโนวสเลดจ ใหทานสนุกสนานกับกีฬามันสจนลืมวัย
กันไดตามอัธยาศัย (ไมรวมคาอุปกรณการเลนสกี สกีลิฟต สโนวสเลด กอนโดลาชมวิวและอุปกรณอื่นๆ) รายละเอียด
เพิ่มเติมกรุณาสอบถามจากหัวหนาทัวรหรือไกดทองถิ่นเพื่อทําการฝากซื้อตั๋วชนิดตางๆ ทั้งนี้ ทานควรเตรียมถุงมือ
ผาพันคอ แวนกันแดด ชุดลองจอนสวมใสใหเรียบรอย และกอนลงสนามจริง กรุณาฟงคําแนะนําและฝกวิธีการเลนสกีจาก
เจาหนาที่อยางเครงครัด เพื่อความปลอดภัยของตัวทานเองเปนสําคัญ

ราคาประมาณคาเชาอุปกรณสกีและอื่น ๆ ที่เกี่ยวของ
☺ อุปกรณเลนสกี
☺ สโนวสเลดจ

ประมาณ 50,000 วอน ตอเซต (รวมกระดานสกี, บูทสกี, โพล และชุดผารมใสเลนสกี)
ประมาณ 30,000 วอน ตอถาด (ลักษณะเปนถาดพลาสติกสําหรับนั่งพรอมเชือกบังคับทิศทาง)

☺ ตั๋วขึ้นสกีลิฟต
ประมาณ 40,000 วอน ตอทาน (ตั๋วใชขึ้นไมจํากัดรอบ เฉพาะผูเลนสกี สโนวบอรด เทานั้น)
☺ ตัว๋ ขึ้นกอนโดลาชมวิว ประมาณ 25,000 วอน ตอทาน (ตั๋วใชขึ้นลงครั้งเดียว)

ค่ํา

นําทานสู เมืองอุลซาน เมืองใหญอันดับ 7 ของเกาหลี เมืองอุตสาหกรรมชั้นนําของโลก ที่ตั้งของอูตอเรือเดินสมุทร
บริษัทฮุนไดใหญที่สุดในโลก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (จิมทัค – ไกพะโลเกาหลี อาหารแนวใหมรสชาติจัดจาน โดยการนําเนื้อไกสวนตาง ๆ
มาปรุงพะโลดวยเครื่องปรุงแบบเกาหลี ตุนพะโลกับมันฝรั่ง หัวหอม วุนเสนเกาหลี โรยพริกไทยเพิ่มความจัดจาน
รับประทานกับขาวสวยรอน ๆ เครื่องเคียงเกาหลี)
นําทานเขาสูที่พัก ASSEMBLE TOURIST HOTEL, ULSAN หรือเทียบเทา

วันที่สาม

มรดกโลกเมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - ถ้ําซอกกูรัม – ทูมูลีพารค - หอดูดาวชอม
ซองแด – เมืองอุลซาน – ชอปปง ถนนแฟชัน่ ซัมซานดง

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําทานแวะชม สวนแดวังอัม ที่ตั้งอยูบนแหลมยื่นลงไปในทะเลตะวันออก รมรื่นไปดวยปาสนตลอดเสนทางกวา 1
กิโลเมตร
ใหทานชมทัศนียภาพแบบพานอรามากับชายฝงโขดหินสุดตระการตา
และยังเปนที่ตั้งของประภาคารสีขาวที่คอยสองแสงสวางยามค่ําคืนแกเรือที่แลนใน
ทะเล เดินขามสะพานไปยังเกาะแดวังอัม เกาะโขดหินขนาดใหญที่มีลักษณะคลาย
กับมังกรกําลังพุงทะยานขึ้นสูฟากฟา ใหทานสัมผัสสายลม แสงแดด เกลียวคลื่น
ของทะเลตะวันออกอยางใกลชิดนําทานสู มรดกโลกเมืองเคียงจู เมืองหลวงเกาใน
สมัยอาณาจักรชิลลา ไดชื่อวาเปนเมืองแหงพิพิธภัณฑกลางแจงที่ใหญที่สุดในโลก
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กลางวัน

บาย

ค่ํา

นําทานเขาชมวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งในประเทศเกาหลี วัดพุลกุกซา ซึ่งมีความใหญโตมากและเปนโบสถที่ไดขึ้น
ทะเบียนเปนมรดกโลกดวยภายในวัดมีสิ่งสําคัญๆ ซึ่งไวขึ้นทะเบียนเปนสมบัติของชาติถึง 3 สิ่งดวยกัน จากนั้นนําทาน
ชม ถ้ําซอกคูรัม เปนศาสนสถานในศาสนาพุทธที่สวยงามแหงหนึ่งในโลก ทานจะไดพบกับพระพุทธรูปขนาดใหญตั้ง
ตระหงานอยูภายในถ้ํา รายลอมดวยรูปปนของพระโพธิสัตวและเทพยดาที่ชวยปกปองรักษาสวนผนังถ้ํา โดยที่องคการ
ยูเนสโกไดจัดใหวัดพุลกุกซาและถ้ําซอกคูรัมเปนมรดกโลกทางวัฒนธรรมอันล้ําคา
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (บิบิมบับหรือขาวยําเกาหลี - ถือเปนอาหารที่มี
ประโยชนตอรางกายเปนอยางมาก เพราะประกอบไปดวยเครื่องปรุงที่เปนผักนานา
ชนิดถึง 18 อยาง อุดมไปดวยวิตามินหลากหลายชนิด โดยนําขาวไปยางบนชาม
หินคลายกระทะรอนบานเรา แลวโรยผักตางๆ อาทิ แครอท หัวไชเทา มันฝรั่งผัด
เห็ดแตงกวา ผักกาดขาว พรอมไขไก ราดน้ําซอส แลวนํามายํารวมกันในขณะที่
ชามยังรอนๆ ทานพรอมซุป)
นําทานชม ทูมูลี พารค หรือเรียกอีกอยางหนึ่งวา สุสานมาบิน เปนสุสานที่ใชสําหรับพระศพของพระมหากษัตริย รวมทั้งขุน
นางผูใหญในสมัยโบราณและปจจุบันไดมีการขุดขึ้นมาและสามารถเขาไปในขางในสุสานได ซึ่งดานในจะพบกับเครื่องใช
ไมสอย เครื่องประดับอัญมณีเลอคาชนิดตาง ๆ มากมาย อันเปนวัฒนธรรมเกาแก
กวาพันปมาแลว นําทานชม หอดูดาวชมซองแด หอคอยที่เกาแกที่สุดในโลก
ลักษณะเปนรูปขวด สรางดวยหิน เชื่อวาทางเขาหอคอยคือหนาตางทรงสี่เหลี่ยม
ตองใชบันไดพาด สมควรแกเวลา นําทานกลับสูเมืองอุลซาน อิสระชอปปง ถนน
แฟชั่นซัมซานดง ยานชอปที่ใหญและทันสมัยที่สุดในเมืองอุลซาน ที่ตั้งของ
ศูนยการคาขนาดใหญ อาทิ ฮุนได ลอตเต และหางอื่นๆ อีกมากมาย เพลิดเพลิน
กับการชมและชอปบนถนนแฟชั่นนําสมัยของเกาหลี รวมถึงรานอาหารและราน
กาแฟที่คอยใหบริการทานอยูทั้งยานชอปแหงนี้
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู เห็ดหมอไฟ - อาหารพื้นเมืองของ
คาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลียบุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุกี้หมอ
ไฟของญี่ปุน โดยนําเครื่องเคียงตางๆ เชนผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่
จัดเตรียมไว มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ เวลารับประทานใหเติมน้ําซุปชาบูปรุง
รสแลวตมใหเดือด แลวจึงนําอูดงสดลงตม สามารถรับประทานเปนอุดงรอน ทาน
พรอมขาวสวยรอน น้ําจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง)
นําทานเขาสูที่พัก ASSEMBLE TOURIST HOTEL, ULSAN หรือเทียบเทา

วันที่สี่

เมืองทาพูซาน – วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนยสมุนไพรเรดไพน – เอาทเลทเครื่องสําอาง
สะพานแขวนควังอัน - DUTY FREE – สวนยงดูซาน – ถนนสายบันเทิงพูซาน
ตลาดปลาจากาลชิ - บุฟเฟต BBQ KOREA

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําทานเดินทางกลับเมืองพูซาน แวะชม วัดแฮดงยงกุงซา ซึ่งเปนวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียงโดงดังอีกวัดนึงของเมืองพูซาน
ที่มีที่ตั้งอยูบนโขดหินริมทะเลซึ่งวัดนี้กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ.1376 ในสมัยราชวงศโคเรียว อาคารสวนใหญไดถูกทําลายไป
ตอนสมัยญี่ปุนรุกราน แตก็ไดรับการบูรณะขึ้นมาใหม ป ค.ศ.1930 ใหคงไว
ซึ่งความสวยงามภายในวัดมีบรรยากาศรมรื่นแวดลอมไปดวยธรรมชาติที่
สวยงาม นอกจากนี้ทานยังสามารถเลือกชมความงามของวัดดวยการเดินขึ้น
บันได 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวดานบน ใหทานไดตื่นตาตื่นใจกับรูปราง ของ
หินที่แปลกตาซึ่งขึ้นอยูกับจินตนาการของผูมอง หรือถามองมายังดานลางจะ
เห็นภาพเกลียวน้ําวนอันสวยงาม วัดแหงนี้เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงาม
เหมาะสําหรับการชมพระอาทิตยขึ้นในยามเชา และคนเกาหลีนิยมมาขอพรในวันขึ้นปใหม นําทานเยี่ยมชม ศูนยสมุนไพร
เรดไพน เปนผลิตภัณฑ ที่สกัดจากน้ํามันสนแดง ที่มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย
ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในรางกาย ซึ่งเปนผลิตภัณทตัวใหมที่
ทางประเทศเกาหลีกําลังเริ่มโปรโมท นําทานเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดดงั ณ
ศูนยรวมเครื่องสําอาง ของเกาหลี เชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE,
SULWASOO และอีกหลายแบรนดใหทานไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย พาทานผาน
ชม สะพานแขวนควังอัน หรือสะพานเพชร อยูใกลกับชายหาดแฮอึนแด สะพานนี้
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กลางวัน

บาย

ค่ํา

เปรียบเสมือนซานฟรานซิสโกแหงเกาหลี เปนสะพานที่ทอดยาวเหนือน้ําทะเล เชื่อมโยงระหวางใจกลางเมืองสูชายหาด มี
ความยาวกวา 7.4 กิโลเมตร เปนสัญลักษณอีกแหงหนึ่งของเมืองปูซาน อีกทั้งบริเวณทองทะเลแหงนี้ยังเปนจุดชมวิวของ
ทาเรือยอรช ในยามค่ําคืนจะมีแสงไฟสองสวางจากสะพานที่สองประกายราวกับเพชร
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ซัมเกทังหรือไกตุนโสม - อาหารวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของเมือง
หลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทานละ 1 ตัวในหมอดินรอน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุน เสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดําและเกลือ)
นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี DUTY FREE ชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน นาฬิกา แวนตา เครื่องสําอาง
กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดเนมอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนําทาน
เดินทางไปชม สวนยงดูซาน ตั้งอยูบนภูเขาในยานดาวนทาวนของพูซาน โดยในชวง
สมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตั้งถิ่นฐานบนภูเขาแหงนี้ แตเกิด
ไฟไหมครั้งใหญถึงสองครั้ง ทําใหปาไมถูกทําลายไป ชาวบานจึงชวยกันฟนฟูโดยการ
ปลูกตนไมขึ้นมาทดแทนจนกลายเปนสวนสาธารณะในที่สุด และยังเปนที่ตั้งของ
ศาลเจาที่สรางโดยชาวญี่ปุนในยุคตกเปนอาณานิคมของญี่ปุน
นอกจากนี้ยังมี
หอคอยพูซาน ที่ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมือง (ไมรวมคาตั๋วขึ้นลิฟต) พาทานสู
ถนนสายบันเทิงของพูซานที่เรียกกันวา BIFF (Busan International Film Festival) เปน
ศูนยกลางในการจัดงานภาพยนตรนานาชาติที่รูจักกันในนาม “เทศกาลหนังพูซาน” เริ่มเปด
ในป 1996 ปจจุบันจะมีเทศกาลหนังชวงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุกที ใน
บริเวณนี้ยังเต็มไปดวยรานคา แหลงชอปปงจํานวนมาก พาทานแวะ ตลาดปลาจากาลชิ
สัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเปนที่รูจักตั้งแตสมัยสงครามเกาหลี
1950 เปนตนมา ตลอดแนวทาเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เปนแหลง
รวมขายสงปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเชามืด
และชวงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่คอนขางถูก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (BBQ KOREA บุฟเฟตปงยางสไตลเกาหลี – ทานไมอั้น บาบีคิวบุฟเฟต พบกับความ
อรอยและความพิเศษ ใหทานเลือกสรรกับเมนูอันหลากหลาย อรอยนุมลิ้นดวยการหมักดวยบุลโกกิ ไมวาจะเปน ซีฟูด เนื้อ
หมู เนื้อไก หรือเนื้อวัว พรอมเลือกรับประทานผักนานาชนิด)
นําทานเขาสูที่พัก BUSAN TOURIST HOTEL, BUSAN หรือเทียบเทา

วันที่หา

ศูนยโสมเกาหลี – ศูนยสมุนไพรฮอทเกตนามู – สะพานกระจกโอรุคโด - ชอปปง
LOTTE DONG BUSAN - รานละลายเงินวอน – สนามบินคิมแฮ - กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
แวะชม ศูนยโสมเกาหลี เรียนรูวิธีการปลูกและดูแลโสมอยางไรใหไดคุณภาพดีจากเจาหนาที่ ที่ผานการอบรมจากรัฐบาล
เกาหลี พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑโสมตางๆ ที่ราคาถูกกวาเมืองไทยไวบํารุงสุขภาพตัวทานเองหรือเปนของฝากสําหรับ
ครอบครัว นําทานไปยัง ศูนยสมุนไพรเกาหลีฮ็อตเกตนามู ตนไมชนิดนี้
เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูงเหนือน้ําทะเล
50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอตเกตนี้ชาวเกาหลีรุนใหมนิยมนํามา
รับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูก
ทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา
อิสระใหทานไดเลือกชมและเลือกซื้อสินคากลับไปเปนของฝาก
นําทาน
สัมผัสประสบการณืสุดเราใจกับการเดินบน สะพานกระจกโอรุคโด ชมความ
งามของทิวทัศนทองทะเลผานสะพานกระจกใสสูงถึง 35 เมตร จากนั้นนําทานสู LOTTE DONG BUSAN แหลงชอปปงที่
มีความหลากหลายทั้งเสื้อผาแบรนดดังแฟชั่นตางประเทศ อุปกรณกีฬา เครื่องสําอาง และยังมีรานขายของเลนสําหรับเด็ก
เชนรานขายเลโก นอกจากนี้ยังมีรานคาพิเศษที่เปนสินคาทองถิ่นที่มีคุณภาพดีและราคาถูกตอบสนองความตองการของ
ลูกคา เปนแหลงรวมรานคาแบรนดดังกวา 550 รานคา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (PORK CUTLET – หมูชุบแปงเกล็ดขนมปงทอด เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ)
นําทานแวะ ละลายเงินวอน ที่ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งทานสามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเปนการสงทายกอน
อําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมชอคโกพาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจ

กลางวัน
บาย
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20.25 น.
00.25 น.

ไมมี ชอกโกแลตสโตน น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาลในราคาพิเศษ สมควรแกเวลานํา
ทานสู สนามบินคิมแฮ เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เชจูแอร เที่ยวบิน 7C2251
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ขอกําหนดและเงื่อนไขควรทราบ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไปและ / หรือเที่ยวกลับ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การจัดสรรที่นั่ง
ที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยูกับสายการบินที่ใหบริการเปนหลัก
 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการเพื่อความเหมาะสม ไมวาจะเกิดจากความขัดของของยานพาหนะหรือมีเหตุ
หนึ่งเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการทองเที่ยวตามกําหนดได
 อัตรานี้สําหรับการเดินทางเปนหมูคณะ คํานวณจากผูเดินทางซึ่งเปนผูใหญตั้งแต 20 ทานขึ้นไป กรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวา
จํานวนดังกลาว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเวนไมมีหัวหนาทัวรใหบริการอํานวยความสะดวกระหวางการเดินทาง ซึ่งทานสามารถเดินทางไป
ยังประเทศปลายทางดวยตัวทานเอง โดยที่มัคคุเทศกทองถิ่นจะคอยตอนรับทานหลังจากผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาจาก
สายพาน ผานดานศุลกากรขาเขาเรียบรอยแลว และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมและคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ของคณะเปนหลัก หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง

อัตราคาบริการ (บาท)
29 พ.ย. – 3 ธ.ค. 60
(วันพอแหงชาติ) 1-5, 2-6 ธ.ค. 60
(วันรัฐธรรมนูญ) 7-11, 8-12 ธ.ค. 60
13-17, 20-24 ธ.ค. 60
(วันคริสตมาส) 21-25, 22-26 ธ.ค. 60
(วันขึ้นปใหม) 27-31ธ.ค., 28 ธ.ค.-1 ม.ค., 29 ธ.ค.-2 ม.ค.
30 ธ.ค.-3 ม.ค., 31 ธ.ค.-4 ม.ค. 61
1-5, 3-7 ม.ค. 61
10-14, 17-21, 24-28 ม.ค., 31 ม.ค.-4 ก.พ. 61
7-11, 21-25 ก.พ. 61
(วันตรุษจีน) 14-18, 15-19, 16-20 ก.พ. 61
ทานที่ประสงคพักเดี่ยว เพิ่มราคาทานละ

ผูใหญ เขา
พัก
2-3 ทาน
ตอหอง

1 ทาน
มีเตียงปกติ

2 ทาน
เสริมเตียง

2 ทาน
ไมเสริม
เตียง

17,900
20,900
20,900
19,900
20,900

17,900
20,900
20,900
19,900
20,900

16,400
20,400
20,400
19,400
20,400

16,900
19,900
19,900
18,900
19,900

26,900

26,900

26,400

25,900

20,900
19,900
19,900
20,900

20,900
19,900
19,900
20,900

20,400
19,400
19,400
20,400

19,900
18,900
18,900
19,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ

4,900

อัตราคาบริการนี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่กําหนด รวมคาธรรมเนียมการใชสนามบิน (PASSENGER
SERVICE CHARGE) คาประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และคาธรรมเนียมน้ํามัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธิ์
ในการเรียกเก็บเพิ่ม หากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบินในภายหลัง
 หองพักทั้งหมด 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน
 บัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยว ตั๋วเขาชมการแสดง ตามที่ระบุในรายการอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 รถนําเที่ยวตลอดรายการ
 ประกันภัยคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทและคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขตามกรมธรรม
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อัตราคาบริการไมรวม






คาทิปมัคคุเทศกทองถิ่น คนขับรถทองถิ่น ขอความกรุณาจากทาน 25,000 วอน ตอทาน หรือมากเทาที่ทานประทับใจ
คาธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง
คาวีซาเขาสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับผูถือหนังสือเดินทางตางดาว และกลุมประเทศที่ตองขอวีซากอนเขาประเทศ
คาใชจายสวนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่ม โทรศัพท โทรสาร มินิบาร ทีวีชองพิเศษ
คาใชจายอันเกิดจากความลาชาของสายการบิน, อุบัติภัยธรรมชาติ, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอการจลาจล หรือการ
ถูกปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี
 ภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีการบริการ 3% (กรณีตองการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

เงื่อนไขเพิ่มเติม
 กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งประเทศไทย และ/หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศตามที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษัทฯ ของสงวนสิทธิ์ไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆ
 บริษัทฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคการเดินทางเพื่อทองเที่ยวเทานั้น
 เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
 เมื่อตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไขและขอตกลงตาง ๆ ที่ได
ระบุไวทั้งหมดนี้แลว
การสํารองที่นั่ง
 กรุณาชําระเงินมัดจําทัวรทานละ 5,000 บาท (ชวงเทศกาลวันหยุดตอเนื่อง มัดจําทานละ 10,000 บาท) พรอมนําสงหนังสือ
เดินทางหรือสําเนาที่เห็นรายละเอียดผูเดินทางชัดเจนใหกับทางบริษัทฯ ทําการสํารองที่นั่ง
 ยอดเงินคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุ
 หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไว
แลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
 บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไมถูกตอง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 รายการนี้เปนเพียงขอเสนอที่ตองไดรับการยืนยันจากบริษัทฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากไดสํารองที่นั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ตางประเทศเปนที่เรียบรอย แตอยางไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม
 ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณดังกลาว
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หนวยงานที่เกี่ยวของ จนมีการยกเลิก ลาชา เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษัทฯ ขนสง หรือ หนวยงานที่ใหบริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวรอื่นทดแทนให แตจะไมคืนเงินให
สําหรับคาบริการนั้นๆ
 มัคคุเทศก พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไมมีสิทธิ์ในการใหคําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูมี
อํานาจของบริษัทฯ กํากับเทานั้น
 หากไมสามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความลาชา และความผิดพลาด จากทางสายการ
บินจะไมมีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้น แตทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้โดยไม
แจงใหทราบลวงหนา

หนังสือเดินทางของทานควรมีอายุการใชงานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบ กรณีดานตรวจคนเขาเมืองปฏิเสธการเดินทางของทาน
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