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BUSAN WONDER

เมืองทาอันดับ 1 พูซาน – แทกู - อุทยานพัลกงซาน
วัดดองฮวาซา – ชอปปงดงชองโน – มรดกโลกเมืองเคียงจู
วัดพุลกุกซา – ถ้ําซ็อกกูรัม - วัดแฮดงยงกุงซา – สะพานแขวนควังอัน
สวนยงดูซาน – พูซานทาวเวอร – ตลาดปลาจากาลชิ
ซานโตรินีเกาหลีหมูบานกัมชอน
กําหนดการเดินทาง (คืนวันพุธตลอดเดือนมิถุนายน – กลางเดือนกันยายน 2560)
เดินทางคืนวันพุธ
(กลับคืนวันอาทิตย)
และ
ชวงวันหยุดพิเศษ
ตอเนื่อง

31 พ.ค.-4 มิ.ย. 60
7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 60
5-9, 12-16, 19-23 ก.ค. 60
(วันอาสาฬหบูชา / วันเขาพรรษา) 6-10, 7-11, 8-12 ก.ค. 60
(วันเฉลิมฯ ร.10) 26-30, 27-31 ก.ค. 60
2-6, 16-20, 23-27, 30 ส.ค.-3 ก.ย. 60
(วันแมแหงชาติ) 9-13, 10-14, 11-15 ส.ค. 60
6-10, 13-17 ก.ย. 60

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

อันยองฮาเซโย (แปลวา “สวัสดี” ในภาษาเกาหลี) ยินดีตอนรับสูการบริการอันเปนมาตรฐานของเรา ทางบริษัทฯ ใคร
ขอขอบพระคุณทานเปนอยางยิ่งที่ใหความไววางใจเลือกเดินทางกับมืออาชีพอยางเรา
ซึ่งเราเต็มใจเปนอยางยิ่งในการ
ใหบริการพรอมอํานวยความสะดวกแกทานตลอดการเดินทาง คณะผูรวมเดินทางทุกทานพรอมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ
ชั้น 4 ผูโดยสารขาออก เคานเตอร F ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3 สายการบิน เจจูแอร (JEJU AIR) ใหทานรับเอกสาร
การเดินทางพรอมฟงคําชี้แจงตาง ๆ และฝากกระเปาเดินทางสําหรับโหลดใตทองเครื่องบินใหกับทางเจาหนาที่สายการบิน
ดวยตัวทานเอง ตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

วันที่สอง

สนามบินคิมแฮ – เมืองทาอันดับ 1 พูซาน - เมืองแทกู - อุทยานพัลกงซาน (เคเบิ้ล
คาร) - วัดดองฮวาซา - ชอปปง ดงชองโน

00.50 น.

ออกเดินทางไปยัง เมืองพูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยสายการบิน เจจูแอร เที่ยวบิน 7C2252 ใชเวลาเดินทาง
โดยประมาณ 5 ชั่วโมง
ถึง สนามบินคิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของทาน
ใหเปนเวลาทองถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย เวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกวาประเทศไทย 2 ชั่วโมง) นําทานเดินทางสู
เมืองแทกู เปนเมืองที่มีขนาดใหญที่สุดเปนอันดับสี่ของประเทศเกาหลี ดวยจํานวนประชากรกวาสองลานหาแสนคน แทกู

08.15 น.

BusanWonder_Daegu2Night‐Busan_Jun‐Sep2017

Page ‐ 1 -

กลางวัน

บาย

ค่ํา

ยังเปนศูนยกลางการทอผาของประเทศ และเปนเมืองที่มีการจัดการแขงขันฟุตบอลโลก ในป ค.ศ. 2002 ตลอดจนเปน
ศูนยการคาพืชสมุนไพรนานาชนิด โดยมีสถานพยาบาลแผนตะวันออกกวา 300 แหงที่ใชสมุนไพรเหลานี้ในการรักษา
ตลอดจนมีรานขายยาสมุนไพร และรานปรุงสมุนไพรรวมอยูดวย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ - นําเนื้อหมูสไลดหมักกับซอสและเครื่องเคียงตาง ๆ ใหออกรสหวาน
นุม นําเนื้อหมูมายางขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพรอมผักกะหล่ําและเสนจันทน โดยจะมี
ลักษณะออกเปนแบบน้ําขน)
แวะชมธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ณ อุทยานพัลกงซาน ประกอบดวยเทือกเขาเปนแนวยาว เกิดจากการกอตัวของหินแกรนิตทํา
ใหเกิดยอดเขานอยใหญมากมาย นําทานขึ้นกระเชา เคเบิ้ลคาร เพื่อชมทัศนียภาพโดยรอบของอุทยานแหงนี้ จากนั้นนํา
ทานไหวพระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดดองฮวาซา วัดแหงนี้ไดอนุรักษสิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลาย เจดียหินสาม
ชั้นในปกดานตะวันออกและตะวันตกของวัดเปนผังแบบวัดที่หาดูไดยาก เสาหินโบราณคู
หินแหงพระไวโรคันและภาพแกะสลักพระพุทธบนกอนหินทําใหวัดแหงนี้มีคายิ่ง จากนั้นนํา
ทุกทาน ชอปปงถนนดงซองโน ตลาดเสื้อผาขนาดใหญ ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผา แบรนด
เนมของเกาหลีกับคอลเลกชันใหมลาสุดใหเลือกซื้อกันอยางเต็มอิ่ม วากันวาแฟชั่นที่นี่
อาจจะล้ําหนากวาที่กรุงโซลและราคาไมแพงอีกดวย พรอมทั้งเลือกซื้อเครื่องสําอางแบ
รนดดังของเกาหลี Etude, Skin Food, Face Shop ในราคาถูกวาเมืองไทยประมาณ 4 เทา
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (จิมทัค – ไกพะโลเกาหลี อาหารแนวใหมรสชาติจัดจาน โดยการนําเนื้อไกสวนตาง ๆ
มาปรุงพะโลดวยเครื่องปรุงแบบเกาหลี ตุนพะโลกับมันฝรั่ง หัวหอม วุนเสนเกาหลี โรยพริกไทยเพิ่มความจัดจาน
รับประทานกับขาวสวยรอน ๆ เครื่องเคียงเกาหลี)
นําทานเขาสูที่พัก CRYSTAL HOTEL, DAEGU หรือเทียบเทา

วันที่สาม

มรดกโลกเมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - ถ้ําซอกกูรัม – หอดูดาวชอมชองแด – แทกู –
ศูนยรวมเครื่องสําอาง – ศูนยสมุนไพรเกาหลีเรดไพน

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําทานสู มรดกโลกเมืองเคียงจู เมืองหลวงเกาในสมัยอาณาจักรชิลลา ไดชื่อวาเปนเมืองแหงพิพิธภัณฑกลางแจงที่ใหญ
ที่สุดในโลก นําทานเขาชมวัดที่มีชื่อเสียงที่สุดวัดหนึ่งในประเทศเกาหลี วัดพุลกุกซา ซึ่งมีความใหญโตมากและเปนโบสถที่
ไดขึ้นทะเบียนเปนมรดกโลกดวยภายในวัดมีสิ่งสําคัญๆ ซึ่งไวขึ้นทะเบียนเปนสมบัติ
ของชาติถึง 3 สิ่งดวยกัน จากนั้นนําทานชม ถ้ําซอกคูรัม เปนศาสนสถานในศาสนา
พุทธที่สวยงามแหงหนึ่งในโลก ทานจะไดพบกับพระพุทธรูปขนาดใหญตั้งตระหงานอยู
ภายในถ้ํา รายลอมดวยรูปปนของพระโพธิสัตวและเทพยดาที่ชวยปกปองรักษาสวนผนัง
ถ้ํา
โดยที่องคการยูเนสโกไดจัดใหวัดพุลกุกซาและถ้ําซอกคูรัมเปนมรดกโลกทาง
วัฒนธรรมอันล้ําคา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (บิบิมบับหรือขาวยําเกาหลี - ถือเปนอาหารที่มีประโยชนตอรางกายเปนอยาง
มาก เพราะประกอบไปดวยเครื่องปรุงที่เปนผักนานาชนิดถึง 18 อยาง อุดมไปดวยวิตามินหลากหลายชนิด โดยนําขาวไป
ยางบนชามหินคลายกระทะรอนบานเรา แลวโรยผักตางๆ อาทิ แครอท หัวไชเทา มันฝรั่งผัด เห็ดแตงกวา ผักกาดขาว
พรอมไขไก ราดน้ําซอส แลวนํามายํารวมกันในขณะที่ชามยังรอนๆ ทานพรอมซุป)
นําทานผานชม หอดูดาวชมชองแด หอคอยที่เกาแกที่สุดในโลก ลักษณะเปนรูปขวด สราง
ดวยหิน เชื่อวาทางเขาหอคอยคือหนาตางทรงสี่เหลี่ยม ตองใชบันไดพาด สมควรแกเวลา
นําทานกลับสูเมืองแทกู นําทานเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนดดัง ณ ศูนยรวมเครื่องสําอาง
ของเกาหลี เชน ROJUKISS, LOTREE, ETUDE, SULWASOO และอีกหลายแบรนดใหทาน
ไดเลือกซื้อตามอัธยาศัย นําทานเยี่ยมชม ศูนยสมุนไพรเรดไพน เปนผลิตภัณฑ ที่สกัด
จากน้ํามันสนแดง ที่มีสรรพคุณชวยบํารุงรางกาย ลดไขมัน ชวยควบคุมอาหารและรักษา
สมดุลในรางกาย ซึ่งเปนผลิตภัณทตัวใหมที่ทางประเทศเกาหลีกําลังเริ่มโปรโมท
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู เห็ดหมอไฟ - อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตั้งแตสมัยมองโกเลีย
บุกคาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคลายสุกี้หมอไฟของญี่ปุน โดยนําเครื่องเคียงตางๆ เชนผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมู
เบคอนที่จัดเตรียมไว มาจัดเรียงใหสวยงามในหมอ เวลารับประทานใหเติมน้ําซุปชาบูปรุงรสแลวตมใหเดือด แลวจึงนําอูดง
สดลงตม สามารถรับประทานเปนอุดงรอน ทานพรอมขาวสวยรอน น้ําจิ้มซีอิ๊วเกาหลี และเครื่องเคียง)
นําทานเขาสูที่พัก CRYSTAL HOTEL, DAEGU หรือเทียบเทา

กลางวัน

บาย

ค่ํา
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วันที่สี่

เมืองพูซาน – ศูนยโสมเกาหลี – วัดแฮดงยงกุงซา – สะพานแขวนควังอัน – LOTTE
DUTY FREE – สวนยงดูซาน – พูซานทาวเวอร – ถนนสายบันเทิงพูซาน ตลาดปลาจา
กาลชิ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ โรงแรมที่พัก (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําทานเขาสู เมืองพูซาน แวะชม ศูนยโสมเกาหลี เรียนรูวิธีการปลูกและดูแลโสมอยางไรใหไดคุณภาพดีจากเจาหนาที่ ที่
ผานการอบรมจากรัฐบาลเกาหลี พรอมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑโสมตางๆ ที่ราคาถูกกวาเมืองไทยไวบํารุงสุขภาพตัวทานเอง
หรือเปนของฝากสําหรับครอบครัว สมควรแกเวลานําทานเดินทางสูวัด แฮดงยงกุงซา ซึ่งเปนวัดที่เกาแกและมีชื่อเสียงโดง
ดังอีกวัดนึงของเมืองพูซาน ที่มีที่ตั้งอยูบนโขดหินริมทะเลซึ่งวัดนี้กอตั้งขึ้นเมื่อป ค.ศ.
1376 ในสมัยราชวงศโคเรียว อาคารสวนใหญไดถูกทําลายไปตอนสมัยญี่ปุนรุกราน
แตก็ไดรับการบูรณาการขึ้นมาใหม ป ค.ศ.1930 ใหคงไวซึ่งความสวยงามภายในวัด
มีบรรยากาศรมรื่นแวดลอมไปดวยธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ทานยังสามารถ
เลือกชมความงามของวัดดวยการเดินขึ้นบันได 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวดานบน ให
ทานไดตื่นตาตืน่ ใจกับรูปราง ของหินที่แปลกตาซึ่งขึ้นอยูกับจินตนาการของผูมอง หรือถามองมายังดานลางจะเห็นภาพ
เกลียวน้ําวนอันสวยงาม วัดแหงนี้เปนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามเหมาะสําหรับการชมพระอาทิตยขึ้นในยามเชา และคน
เกาหลีนิยมมาขอพรในวันขึ้นปใหม พาทานผานชม สะพานแขวนควังอัน หรือสะพาน
เพชร อยูใกลกับชายหาดแฮอึนแด สะพานนี้เปรียบเสมือนซานฟรานซิสโกแหงเกาหลี
เปนสะพานที่ทอดยาวเหนือน้ําทะเล เชื่อมโยงระหวางใจกลางเมืองสูชายหาด มีความยาว
กวา 7.4 กิโลเมตร เปนสัญลักษณอีกแหงหนึ่งของเมืองปูซาน อีกทั้งบริเวณทองทะเลแหง
นี้ยังเปนจุดชมวิวของทาเรือยอรช ในยามค่ําคืนจะมีแสงไฟสองสวางจากสะพานที่สอง
ประกายราวกับเพชร
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (ซัมเกทังหรือไกตุนโสม - อาหารวังในสมัยกอน ปจจุบันเปนอาหารเลื่องชื่อของ
เมืองหลวง เชื่อกันวาบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟทานละ 1 ตัวในหมอดินรอน ภายในตัวไกจะมีขาวเหนียว รากโสม พุทรา
แดงและเคล็ดลับในการตุน เสิรฟพรอมเครื่องเคียงที่เรียกวา กักตุกี เสนขนมจีน เหลาโสม พริกไทยดําและเกลือ)
นําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE ชอปปงสินคาแบรนดเนมมากมาย อาทิเชน นาฬิกา แวนตา
เครื่องสําอาง กระเปา กลองถายรูป และสินคาแบรนดเนมอื่นๆอีกมากมาย จากนั้นนําทาน
เดินทางไปชม สวนยงดูซาน ตั้งอยูบนภูเขาในยานดาวนทาวนของพูซาน โดยในชวงสมัย
สงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตั้งถิ่นฐานบนภูเขาแหงนี้ แตเกิดไฟไหมครั้งใหญ
ถึงสองครั้ง ทําใหปาไมถูกทําลายไป ชาวบานจึงชวยกันฟนฟูโดยการปลูกตนไมขึ้นมาทดแทน
จนกลายเปนสวนสาธารณะในที่สุด และยังเปนที่ตั้งของศาลเจาที่สรางโดยชาวญี่ปุนในยุคตก
เปนอาณานิคมของญี่ปุน นอกจากนี้ยังมี หอคอยพูซาน ที่ซึ่งเปนเหมือนสัญลักษณของเมือง นําทาน ขึ้นลิพทชมวิว พูซาน
ซานแบบ 360 องศา พาทานสูถนนสายบันเทิงของพูซานที่เรียกกันวา BIFF (Busan
International Film Festival) เปนศูนยกลางในการจัดงานภาพยนตรนานาชาติที่รูจักกันในนาม
“เทศกาลหนังปูซาน” เริ่มเปดในป 1996 ปจจุบันจะมีเทศกาลหนังชวงเดือนกันยายน หรือ
เดือนพฤศจิกายนของทุกที ในบริเวณนี้ยังเต็มไปดวยรานคา แหลงชอปปงจํานวนมาก พาทาน
แวะ ตลาดปลาจากาลชิ สัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซานดั้งเดิม ซึ่งเปนที่รูจักตั้งแต
สมัยสงครามเกาหลี 1950 เปนตนมา ตลอดแนวทาเรือประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพู
ซาน เปนแหลงรวมขายสงปลาทุกชนิด ทุกวันจะมีของสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันใน
ยามเชามืด และชวงสายยังสามารถซื้อในราคาปลีกที่คอนขางถูก
รับประทานอาหารค่ํา ณ ภัตตาคาร (BBQ KOREA บุฟเฟตปงยางสไตลเกาหลี – ทานไมอั้น บาบีคิวบุฟเฟต พบกับความ
อรอยและความพิเศษ ใหทานเลือกสรรกับเมนูอันหลากหลาย อรอยนุมลิ้นดวยการหมักดวยบุลโกกิ ไมวาจะเปน ซีฟูด เนื้อ
หมู เนื้อไก หรือเนื้อวัว พรอมเลือกรับประทานผักนานาชนิด)
นําทานเขาสูที่พัก HILLSIDE HOTEL, BUSAN หรือเทียบเทา

กลางวัน

บาย

ค่ํา

วันที่หา

ศูนยสมุนไพรฮอทเกตนามู – รานละลายเงินวอน – ชอปปง LOTTE DONG BUSAN
ซานโตรินีเกาหลีหมูบานกัมชอน – สนามบินคิมแฮ - กรุงเทพฯ

เชา

รับประทานอาหารเชา ณ หองอาหารของโรงแรม (บุฟเฟตหรือเซตเมนูอาหารเชาสไตลอเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
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กลางวัน
บาย

20.25 น.
23.45 น.

นําทานไปยัง ศูนยสมุนไพรเกาหลีฮ็อตเกตนามู
ตนไมชนิดนี้เจริญเติบโตในปาลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือน้ําทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮอตเกตนี้ชาวเกาหลีรุนใหมนิยม
นํามารับประทานเพื่อชวยดูแลตับใหสะอาดแข็งแรง ปองกันโรคตับแข็ง ไมถูกทําลายจาก
การดื่มแอลกอฮอล กาแฟ บุหรี่ สารตกคางจากอาหารและยา อิสระใหทานไดเลือกชมและ
เลือกซื้อสินคากลับไปเปนของฝาก นําทานแวะ ละลายเงินวอน ที่ซุปเปอรมารเก็ต ซึ่งทาน
สามารถเลือกซื้อสินคาพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งเปนการสงทายกอนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซิ
นราเมียน (มามาสไตลเกาหลี) อูดง กิมจิ ขนมชอคโกพาย ลูกอมแปลกๆที่ประเทศไทย
อาจไมมี ชอกโกแลตสโตน น้ําจิ้มปรุงรสหมูยางเกาหลี ไกตุนโสมสําเร็จรูป ผลไมตามฤดูกาล ในราคาพิเศษ จากนั้นนํา
ทานสู LOTTE DONG BUSAN แหลงชอปปงที่มีความหลากหลายทั้งเสื้อผาแบรนดดังแฟชั่นตางประเทศ อุปกรณกีฬา
เครื่องสําอาง และยังมีรานขายของเลนสําหรับเด็ก เชนรานขายเลโก นอกจากนี้ยังมีรานคาพิเศษที่เปนสินคาทองถิ่นที่มี
คุณภาพดีและราคาถูกตอบสนองความตองการของลูกคา เปนแหลงรวมรานคาแบรนดดังกวา 550 รานคา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (PORK CUTLET – หมูชุบแปงเกล็ดขนมปงทอด เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ)
นําทานเดินทางสู หมูบานกัมชอน (GAMCHEON CULTURE VILLAGE) หรือซานโตรินีแหงเกาหลีใต (SANTORINI)
สถานที่ทองเที่ยวที่สําคัญอีกแหงของเมืองปูซาน เปนหมูบานบนเขาที่ลดระดับสูทะเล
และสีสันที่สวยงามของบานแตละหลัง เปนเสนหที่ดึงดูดใหนักทองเที่ยวมาชื่นชมไดเปน
อยางดี ทานสามารถเพลิดเพลินกับซุมและรานอาหารนารักมากมายสไตลเกาหลีตลอด
ทางเดิน หมูบานนี้เปนหมูบานดั้งเดิม มีผูคนอาศัยอยูจริง และที่นี่โดงดังจากการเปน
สถานที่ถายทํารายการ RUNNING MAN รายการชื่อดังของเกาหลี จนเปนแหลง
ทองเที่ยวที่มีชื่อเสียงในที่สุด สมควรแกเวลานําทานสู สนามบินคิมแฮ เตรียมตัวเดินทาง
กลับประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เชจูแอร เที่ยวบิน 7C 2251
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ



อัตราคาบริการ (บาท)
31 พ.ค.-4 มิ.ย., 7-11, 14-18, 21-25, 28 มิ.ย.-2 ก.ค. 60
5-9, 12-16, 19-23 ก.ค. 60
(วันอาสาฬหบูชา/เขาพรรษา) 6-10, 7-11, 8-12 ก.ค. 60
(วันเฉลิมฯ ร.10) 26-30, 27-31 ก.ค. 60
2-6, 16-20, 23-27, 30 ส.ค.-3 ก.ย. 60
(วันแมแหงชาติ) 9-13, 10-14, 11-15 ส.ค. 60
6-10, 13-17 ก.ย. 60
ทานที่ประสงคพักเดี่ยว เพิ่มราคาทานละ
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ผูใหญ เขา
พัก
2-3 ทาน
ตอหอง

1 ทาน
มีเตียงปกติ

2 ทาน
เสริมเตียง

2 ทาน
ไมเสริม
เตียง

15,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900

15,900
16,900
17,900
17,900
16,900
17,900
16,900

15,400
16,400
17,400
17,400
16,400
17,400
16,400

14,900
15,900
16,900
16,900
15,900
16,900
15,900

เด็กอายุต่ํากวา 12 ป พักกับผูใหญ

4,900
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ขอกําหนดและเงื่อนไขควรทราบ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไปและ / หรือเที่ยวกลับ โดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา ทั้งนี้การจัดสรรที่
นั่งที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยูกับสายการบินที่ใหบริการเปนหลัก
 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการทองเที่ยวบางรายการเพื่อความเหมาะสม ไมวาจะเกิดจากความขัดของของยานพาหนะหรือมี
เหตุหนึ่งเหตุใดจนทําใหไมสามารถดําเนินการทองเที่ยวตามกําหนดได
 อัตรานี้สําหรับการเดินทางเปนหมูคณะ คํานวณจากผูเดินทางซึ่งเปนผูใหญตั้งแต 20 ทานขึ้นไป กรณีที่มีผูเดินทางต่ํากวาจํานวน
ดังกลาว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเวนไมมีหัวหนาทัวรใหบริการอํานวยความสะดวกระหวางการเดินทาง ซึ่งทานสามารถเดินทางไปยัง
ประเทศปลายทางดวยตัวทานเอง โดยที่มัคคุเทศกทองถิ่นจะคอยตอนรับทานหลังจากผานดานตรวจคนเขาเมือง รับกระเปาจาก
สายพาน ผานดานศุลกากรขาเขาเรียบรอยแลว และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมและคาใชจายที่เพิ่มขึ้น
ของคณะเปนหลัก หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง
อัตราคาบริการนี้รวม
 ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามเสนทางและสายการบินที่กําหนด รวมคาธรรมเนียมการใชสนามบิน (PASSENGER SERVICE
CHARGE) คาประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และคาธรรมเนียมน้ํามัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บเพิ่ม หากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบินในภายหลัง
 หองพักทั้งหมด 3 คืน พักหองละ 2-3 ทาน
 บัตรเขาชมสถานที่ทองเที่ยว ตั๋วเขาชมการแสดง ตามที่ระบุในรายการ
 อาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 รถนําเที่ยวตลอดรายการ
 ประกันภัยคุมครองการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาท และคารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขตามกรมธรรม
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 หรือการถูก
ปฏิเสธไมใหเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมืองหรือเจาหนาที่แรงงานทั้งไทย 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
 กรุณาชําระเงินมัดจําทัวร ที่นั่งละ 5,000 บาท พรอมนําสงหนังสือเดินทางหรือสําเนาที่เห็นรายละเอียดผูเดินทางชัดเจน หรือ สง
รายชื่อผูเดินทางเปนภาษาอังกฤษตามตัวสะกดในหนังสือเดินทาง ใหกับทางบริษัทฯ ทําการสํารองที่นั่ง
 ยอดเงินคาทัวรสวนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชําระกอนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
 บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวรนี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไมอาจแกไขได
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 บริษัทฯ ไมรับผิดชอบคาเสียหายในเหตุการณที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆ ที่อยูนอกเหนือการควบคุมของ










ทางบริษัทฯหรือคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางออม เชน การเจ็บปวย การถูกทําราย การสูญหาย ความลาชา หรือจาก
อุบัติเหตุตางๆ
หากทานถอนตัวกอนรายการทองเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือวาทานสละสิทธิ์และจะไมรับผิดชอบคาบริการที่ทานไดชําระไว
แลวไมวากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
บริษัทฯ จะไมรับผิดชอบตอการหามออกนอกประเทศ หรือ หามเขาประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม
ถูกตอง 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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