กระเช้าลอยฟ้ าฮันยอซูโด – พิพธิ ภัณฑ์เรือเต่า – สวนอีซุนชิน
เมืองท่าพูซาน – สะพานกระจก – APEC HOUSE
วัดแฮดงยงกุงซา – หมูบ่ า้ นกัมชอน – พิพธิ ภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก
สวนยงดูซาน – ช้อปปิ้ งนัมโพดง – BIFF SQUARE
ตลาดปลาจากาลชิ – สวนแทจงแด – LOTTE PREMIUM OUTLET
บุฟเฟ่ ต์จากาลชิ BBQ KOREA
กําหนดการเดินทาง (เดือนมิถนุ ายน – สิงหาคม 2561)
เดินทางคืนวันพุธ
(กลับคืนวันอาทิตย์)
และช่วงวันหยุดพิเศษ
ต่อเนื่ อง
(5 วัน 3 คืน)

6-10, 13-17, 20-24 มิ.ย., 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 61
4-8, 11-15, 18-22 ก.ค. 61
(วันอาสาฬหบูชา/เข้าพรรษา/วันเฉลิมฯ ร.10) 25-29,26-30,27-31 ก.ค. 61
1-5 ส.ค. 61 / (วันแม่แห่งชาติ) 8-12, 9-13, 10-14 ส.ค. 61
15-19, 22-26 ส.ค., 29 ส.ค.-2 ก.ย. 61

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

21.30 น.

อันยองฮาเซโย (แปลว่า “สวัสดี” ในภาษาเกาหลี) ยิ นดีตอ้ นรับสู่บริการอันเป็ นมาตรฐานของเรา บริษทั ฯขอขอบพระคุณ
ท่านเป็ นอย่างยิ่ งที่ให้ความไว้วางใจเลือกเดินทางกับมืออาชี พอย่างเรา ซึ่งเราเต็มใจอย่างยิ่ งในการให้บริการพร้อมอํานวย
ความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง คณะพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชัน้ 4
เคาน์เตอร์ F ประตูหมายเลข 3 สายการบิน เจจูแอร์ (JEJU AIR) เที่ยวบิน 7C 2252 ให้ท่านรับเอกสารพร้อมฟั งคําชี้ แจง
ต่างๆ และฝากกระเป๋ากับทางเจ้าหน้าที่สายการบินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

วันที่สอง

สนามบินคิมแฮ – กระเช้าลอยฟ้ าฮันยอซูโด – พิพิธภัณฑ์เรือเต่า – สวนสาธารณะอีซนุ ชิน
เมืองท่าพูซาน

00.50 น.

ออกเดินทางไปยัง เมืองพูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยสายการบิน เจจูแอร์ เที่ยวบิน 7C2252 ใช้เวลาเดินทาง
โดยประมาณ 5 ชัว่ โมง
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กลางวัน

บ่าย

คํา่

ถึง สนามบินคิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
ให้เป็ นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย เวลาประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) นํ าท่านชมทัศนี ยภาพ
อันงดงามของภูเขามิรึคซาน ชายฝั ง่ ทะเลและเกาะแก่งน้อยใหญ่มากมายบนทะเลในมุมมองแบบ 360 องศา กับ กระเช้า
ลอยฟ้ าฮันยอซูโด สายยาวที่สุดในเกาหลี ด้วยความยาวถึง 1,975 เมตร โดยใช้เวลาเดินทางจากสถานี ดา้ นล่างไปจนถึง
ยอดเขาประมาณ 9 นาที ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศงดงามตระการตาได้โดยรอบ ในวันที่ทศั นวิสยั ดีท่านจะสามารถมองเห็น
ประเทศญี่ปุ่นที่อยู่ฝัง่ ตรงข้ามได้เลยจากบนยอดเขาแห่งนี้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ - นําเนื้ อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม นําเนื้ อ
หมูมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึ่งวงกลมพร้อมผักกะหลํา่ และเส้นจันทน์ โดยจะมีลกั ษณะออกเป็ น
แบบนํ้าข้น)
นําท่านชม พิพิธภัณฑ์เรือเต่าโคบุคชอน เรือเต่านี้ เป็ นความภาคภูมิใจของคนเกาหลี
ผลงานการพัฒนาจนเป็ นรูปแบบของเรือรบสุดลํ้าเลิศของนายพลอีซุนชิน เรือเต่านี้ มี
อัตราบรรจุปืนใหญ่ 24-28 กระบอก โดยแบ่งเป็ นกราบเรือละ 11 กระบอก และหัวท้าย
เรือตําแหน่ งละหนึ่ งกระบอก หัวเรือถูกแกะสลักเป็ นรูปมังกร และที่หวั มังกรแกะสลักนี้
สามารถบรรจุปืนใหญ่ได้อีกถึง 4 กระบอก อีกทัง้ มีการบรรจุม่านควันอีกด้วย ปื นใหญ่
และม่านควันนี้ ถกู ตกแต่งเข้ากันอย่างดี เพื่อการข่มขวัญข้าศึก ที่ดา้ นข้างของเรือมีการ
เจาะช่องเพื่อยิงธนู ปื นคาบชุด และปื นครก หลังคาเรือถูกคลุมด้วยแผ่นโลหะรูปแปด
เหลี่ยมและหนามแหลม จุดประสงค์ของการสร้างหนามแหลมนี้ เพื่อป้ องกันข้าศึกที่
พยายามบุกเข้ายึดเรือ เพราะด้วยเหตุว่าลีชุนชินทราบดีว่าประสิทธิภาพของทหารเกาหลี
นัน้ ต่างจากความชํานาญอาวุธของทหารญี่ปุ่นมาก รวมถึงทหารราบเกาหลีมกั ด้อยความสามารถทัง้ ด้านการฝึ กฝนและ
อาวุธ ถึงแม้จะมีการสวมเกราะของทหารทัง้ 2 ฝ่ ายแล้วก็ตามเรือรบญี่ปุ่นนี้ มีขนาดใหญ่กว่าเรือเกาหลี อีกทัง้ มีกราบเรือที่
ยาวกว่า หนามแหลมบนเรือเต่านี้ จึงมีประโยชน์ในการป้ องกันทหารญี่ปุ่นกระโดดลงมายึดเรืออย่างยิ่ง ตัวเรือมีหางเสืออยู่
2 ใบ และใบพาย 20 ใบ จากนัน้ นําท่านสู่ สวนสาธารณะอีซุนชิน สถานที่
อันแสนสงบร่มรื่นซึ่งในอดีตเคยเป็ นสมรภูมิสรู ้ บกันระหว่างเกาหลีและ
ญี่ปุ่น ด้วยการบัญชาการการรบอันเฉี ยบแหลมของนายพลอีซุนชิน ทําให้
ญี่ปุ่นพ่ายแพ้ยอมถอนกําลังออกไป คนเกาหลีจึงถือว่าท่านเป็ นวีรบุรุษที่
สําคัญอีกท่านหนึ่ ง และได้มีการสร้างอนุสาวรียน์ ายพลอีซุนชิ น เพื่อเป็ น
เกียรติและการรําลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ณ สวนแห่งนี้ อีกด้วย
สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่เมืองพูซาน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (แฮมุลทัง – ซี ฟ้ ูดหม้อไฟหรือโป๊ ะแตกเกาหลี รับประทานซุปร้อนๆ ด้วยอาหารทะเลอัน
แสนสดอร่อยมากมาย ผสมผสานคุณค่าทางโภชนาการด้วยผักชนิดต่าง ๆ รับประทานซุปร้อนกับข้าวสวยเกาหลี และ
เครื่องเคียงบนเซตอาหารหลากหลายชนิด)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั CENTRAL PARK HOTEL, BUSAN หรือเทียบเท่า

วันที่สาม

สะพานกระจกโอรุคโด – สะพานแขวนควังอัน – APEC HOUSE – วัดแฮดงยงกุงซา
ศูนย์สมุนไพรเรดไพน์ – เอ้าท์เลทเครื่องสําอาง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (บุฟเฟต์หรือเซตเมนู อาหารเช้าสไตล์อเมริกนั ผสมผสานแบบเกาหลี)

นํ าท่านสัมผัสประสบการณ์สุดเร้าใจกับการเดินบน สะพานกระจกโอรุคโด ชมความงามของทิวทัศน์ทอ้ งทะเลผ่านสะพาน
กระจกใสสูงถึง 35 เมตร สะพานกระจกนี้ สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเลด้วยพื้นกระจกหนา คนเกาหลีนิยมมาชมพระ
อาทิตย์ข้ ึนที่นี่ นําท่านผ่านชม สะพานแขวนควังอัน หรือสะพานเพชร อยู่ใกล้กบั ชายหาดแฮอึนแด สะพานนี้ เปรียบเสมือน
ซานฟรานซิสโกแห่งเกาหลี เป็ นสะพานที่ทอดยาวเหนื อนํ้าทะเล เชื่ อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาด มีความยาวกว่า
7.4 กิโลเมตร เป็ นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึ่ งของเมืองปูซาน อีกทัง้ บริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยงั เป็ นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช ใน
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คํา่

ยามคํา่ คืนจะมีแสงไฟส่องสว่างจากสะพานที่ส่องประกายราวกับเพชร จากนัน้ นําท่านแวะชมอาคารสุดทันสมัย APEC
HOUSE หรือนูรีมารู อาคารที่ถกู ใช้ในการประชุมสุดยอดผูน้ ํ าเอเปกครัง้ ที่ 13 ปี ค.ศ. 2005 ระหว่างทางที่เดินเข้าไปสู่
APEC HOUSE ที่เป็ นทางเดินทําด้วยสะพานและบันไดไม้ริมชายฝั ง่ ทะเล ท่านจะพบกับประติมากรรมรูปปั้ นนางเงือกที่ตงั้ อยู่
บนโขดหินอย่างสวยงาม รวมถึงประภาคารสีขาวโดดเด่นสุดตระการตา ให้ท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และถ่ายรูปริมชายฝั ง่
ตามอัธยาศัย
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู เห็ดหม้อไฟ - อาหารพื้นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตงั้ แต่สมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุก้ีหม้อไฟของญีป่ ุ่ น โดยนําเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่
จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลารับประทานให้เติมนํ้าซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนําอูดง้ สดลง
ต้ม สามารถรับประทานเป็ นอุดง้ ร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน นํ้าจิ้มซี อ๊ ิวเกาหลี และเครื่องเคียง)
แวะชม วัดแฮดงยงกุงซา ซึ่งเป็ นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกวัดนึ งของเมืองพูซาน ที่มีที่ตงั้ อยู่บนโขดหินริมทะเลซึ่ง
วัดนี้ ก่อตัง้ ขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1376 ในสมัยราชวงศ์โคเรียว อาคารส่วนใหญ่ได้ถกู ทําลายไปตอนสมัยญี่ปุ่นรุกราน แต่ก็ได้รบั
การบูรณะขึ้นมาใหม่ ปี ค.ศ.1930 ให้คงไว้ซึ่งความสวยงามภายในวัดมี
บรรยากาศร่มรื่นแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม นอกจากนี้ ท่านยัง
สามารถเลือกชมความงามของวัดด้วยการเดินขึ้นบันได 108 ขัน้ ไปยัง
จุดชมวิวด้านบน ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับรูปร่าง ของหินที่แปลกตาซึ่ง
ขึ้นอยู่กบั จินตนาการของผูม้ อง หรือถ้ามองมายังด้านล่างจะเห็นภาพ
เกลียวนํ้าวนอันสวยงาม
วัดแห่งนี้ เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์และสวยงาม
เหมาะสําหรับการชมพระอาทิตย์ข้ ึนในยามเช้า และคนเกาหลี นิยมมาขอ
พรในวันขึ้นปี ใหม่ นําท่านเยี่ยมชม ศูนย์สมุนไพรเรดไพน์ เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนํ้ามันสนแดง ที่มีสรรพคุณช่วยบํารุง
ร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย ซึ่งเป็ นผลิตภัณท์ตวั ใหม่ที่ทางประเทศเกาหลีกาํ ลังเริ่มโป
รโมท นําท่านเลือกซื้อเครื่องสําอางแบรนด์ดงั ณ ศูนย์รวมเครื่องสําอาง ของเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE,
SULWASOO และอีกหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ซัมเกทังหรือไก่ตุน๋ โสม - อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบนั เป็ นอาหารเลือ่ งชื่อของเมือง
หลวง เชื่อกันว่าบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิรฟ์ ท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนี ยว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุน๋ เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดําและเกลือ)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั CENTRAL PARK HOTEL, BUSAN หรือเทียบเท่า

วันที่สี่

ซานโตรินีเกาหลีหมู่บา้ นกัมชอน – ศูนย์โสมเกาหลี – พิพิธภัณฑ์สาหร่ายใส่ชุดฮันบก
DUTY FREE – สวนยงดูซาน – ช้อปปิ้ งย่านนัมโพดง - ถนนสายบันเทิงพูซาน
ตลาดปลาจากาลชิ - บุฟเฟ่ ต์ BBQ KOREA

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (บุฟเฟต์หรือเซตเมนู อาหารเช้าสไตล์อเมริกนั ผสมผสานแบบเกาหลี)
นํ าท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกัมชอน (GAMCHEON CULTURE VILLAGE) หรือ
ซานโตรินีแห่งเกาหลีใต้ (SANTORINI) สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีกแห่งของ
เมืองปูซาน เป็ นหมู่บา้ นบนเขาที่ลดระดับสู่ทะเล และสีสนั ที่สวยงามของบ้าน
แต่ละหลัง เป็ นเสน่ หท์ ี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชื่นชมได้เป็ นอย่างดี ท่าน
สามารถเพลิดเพลินกับซุม้ และร้านอาหารน่ ารักมากมาย สไตล์เกาหลีตลอด
ทางเดิน หมู่บา้ นนี้ เป็ นหมู่บา้ นดัง้ เดิม มีผคู ้ นอาศัยอยู่จริง และที่นี่โด่งดังจาก
การเป็ นสถานที่ถ่ายทํารายการ RUNNING MAN รายการชื่อดังของเกาหลี
จากนัน้ แวะชม ศูนย์โสมเกาหลี เรียนรูว้ ิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการอบรมจาก
รัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆ ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยไว้บํารุง
สุขภาพตัวท่านเองหรือเป็ นของฝากสําหรับครอบครัว จากนัน้ นํ าท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์
สาหร่ายเกาหลี ให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา และกระบวนการผลิตสาหร่ายทะเล
เกาหลีว่ามีวิวฒ
ั นาการและวิธีการอย่างไร พร้อมกับให้ท่านลองชิ มสาหร่ายรสชาติต่างๆ
และซื้อหาเป็ นของฝากของที่ระลึก ที่นี่ท่านสามารถสวมใส่ ชุดประจําชาติเกาหลี (ฮันบก)
ให้ท่านสนุกสนานกับการถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพที่ทําให้ท่านตื่น
ตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ ท่านจะได้พบกับภาพวาดที่ดเู หมือนภาพต่างๆ จะหลุดลอย
ออกมาเสมือนจับต้องได้ ให้ท่านร่วมถ่ายรูปกับภาพต่างๆ มากมาย เสมือนว่าท่านได้เข้าไป
หรือร่วมแสดงกับผลงานชิ้ นต่างๆ ได้อย่างลงตัว

SummerSpecial4_Busan3Night_Jun-Aug2018

Page 3

กลางวัน

บ่าย

คํา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (จิมทัค – ไก่พะโล้เกาหลี อาหารแนวใหม่รสชาติจดั จ้าน โดยการนําเนื้ อไก่ส่วนต่าง ๆ มา
ปรุงพะโล้ดว้ ยเครื่องปรุงแบบเกาหลี ตุน๋ พะโล้กบั มันฝรั่ง หัวหอม วุน้ เส้นเกาหลี โรยพริกไทยเพิ่มความจัดจ้าน รับประทาน
กับข้าวสวยร้อน ๆ เครื่องเคียงเกาหลี)
นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น นาฬิ กา แว่นตา เครื่องสําอาง
กระเป๋า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ อีกมากมาย จากนัน้ นําท่านเดินทางไปชม สวนยงดูซาน ตัง้ อยู่บนภูเขา
ในย่านดาวน์ทาวน์ของพูซาน โดยในช่วงสมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตัง้ ถิ่นฐานบนภูเขาแห่งนี้ แต่
เกิดไฟไหม้ครัง้ ใหญ่ถึงสองครัง้ ทําให้ป่าไม้ถกู ทําลายไป ชาวบ้านจึงช่วยกันฟื้ นฟูโดยการปลูกต้นไม้ข้ ึนมาทดแทนจน
กลายเป็ นสวนสาธารณะในที่สุด
และยังเป็ นที่ตงั้ ของศาลเจ้าที่สร้างโดยชาวญี่ปุ่นในยุคตกเป็ นอาณานิ คมของญี่ปุ่น
นอกจากนี้ ยงั มี หอคอยพูซาน ที่ซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง (ไม่รวมค่า
ตัว๋ ขึ้นลิฟต์) จากนัน้ นํ าท่านสู่ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ที่สุดของเมืองพูซาน นัมโพดง
พบกับร้านค้าแบรนด์ชนั้ นําต่างๆ มากมาย ทัง้ สินค้าของเกาหลีและนําเข้าจาก
ต่างประเทศ อัพเดตเทรนด์แฟชัน่ เกาหลีได้อย่างไม่รเู ้ บื่อ นําท่านสู่ถนนสาย
บันเทิงของพูซานที่เรียกกันว่า BIFF (Busan International Film Festival) เป็ น
ศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รจู ้ กั กันในนาม “เทศกาลหนังพู
ซาน” เริ่มเปิ ดในปี 1996 ปั จจุบนั จะมีเทศกาลหนังช่วงเดือนกันยายนหรือ
เดือนพฤศจิกายนของทุกที ในบริเวณนี้ ยงั เต็มไปด้วยร้านค้า แหล่งช้อปปิ้ ง
จํานวนมาก พาท่านแวะ ตลาดปลาจากาลชิ สัมผัสชีวิตและอาชีพพื้นเมืองของชาวพูซาน
ดัง้ เดิม ซึ่งเป็ นที่รจู ้ กั ตัง้ แต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็ นต้นมา ตลอดแนวท่าเรือ
ประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็ นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิ ด ทุกวันจะมี
ของสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้อใน
ราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (BBQ KOREA บุฟเฟ่ ต์ป้ิ งย่างสไตล์เกาหลี – ทานไม่อนั้
บาบีควิ บุฟเฟ่ ต์ พบกับความอร่อยและความพิเศษ ให้ท่านเลือกสรรกับเมนู อันหลากหลาย
อร่อยนุ่มลิ้นด้วยการหมักด้วยบุลโกกิ ไม่ว่าจะเป็ น ซี ฟู๊ด เนื้ อหมู เนื้ อไก่ หรือเนื้ อวัว พร้อม
เลือกรับประทานผักนานาชนิด)
นํ าท่านเข้าสู่ที่พกั CENTRAL PARK HOTEL, BUSAN หรือเทียบเท่า

วันที่หา้

ศูนย์สมุนไพรฮอทเกตนามู – สวนแทจงแด - LOTTE PREMIUM OUTLET –ร้านละลายเงิน
วอน - สนามบินคิมแฮ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟต์หรือเซตเมนู อาหารเช้าสไตล์อเมริกนั ผสมผสานแบบเกาหลี)
นํ าท่านไปยัง ศูนย์สมุนไพรเกาหลีฮ็อตเกตนามู
ต้นไม้ชนิ ดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนื อนํ้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์ อ๊ ตเกตนี้ ชาวเกาหลีร่นุ
ใหม่นิยมนํามารับประทานเพื่อช่วยดูแลตับให้สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับ
แข็ง ไม่ถกู ทําลายจากการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหาร
และยา
อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือกซื้อสินค้ากลับไปเป็ นของ
ฝาก จากนัน้ นําท่านสู่ สวนแทจงแด สวนสนและต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุท์ ี่ตงั้
อยู่ริมหน้าผาหินสูงกว่า 250 เมตร จุดไฮไลท์ของสวนแห่งนี้ คือ ประภาคาร
ยองโดสีขาวที่ตงั้ ตระหง่านอยู่ริมหน้าผา รวมถึงสวนสวยต่างๆ ที่อยู่รายรอบ นํา
ท่านขึ้นรถไฟ DANUBI TRAIN สําหรับนัง่ ชมสวนเพื่อไปยังจุดไฮไลท์ต่างๆ
จากนัน้ นําท่านสู่ LOTTE PREMIUM OUTLET แหล่งช้อปปิ้ งที่มีความ
หลากหลายทัง้ เสื้อผ้าแบรนด์ดงั แฟชัน่ ต่างประเทศ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสําอาง
และยังมีรา้ นขายของเล่นสําหรับเด็ก เช่นร้านขายเลโก้ นอกจากนี้ ยงั มีรา้ นค้า
พิเศษที่เป็ นสินค้าท้องถิ่นที่มีคุณภาพดีและราคาถูกตอบสนองความต้องการ
ของลูกค้า เป็ นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดงั กว่า 550 ร้านค้า
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (PORK CUTLET – หมูชุบแป้ งเกล็ดขนมปั งทอด เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ)
นํ าท่านแวะ ละลายเงินวอน ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่ งเป็ นการส่งท้ายก่อน
อําลาเกาหลี อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทยอาจไม่

กลางวัน
บ่าย

SummerSpecial4_Busan3Night_Jun-Aug2018

Page 4

20.25 น.
23.45 น.

มี ช้อกโกแลตสโตน นํ้าจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุน๋ โสมสําเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาลในราคาพิเศษ สมควรแก่เวลา
เดินทางสู่ สนามบินนานาชาติคิมแฮ เพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน เจจูแอร์ เที่ยวบิน 7C 2251
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


ผูใ้ หญ่และเด็ก

พักเดี่ยว

อัตราค่าบริการ (บาท)

เข้าพัก 2-3 ท่าน
ต่อห้อง

เพิ่มราคา
ท่านละ

6-10, 13-17, 20-24 มิ.ย. , 27 มิ.ย.-1 ก.ค. 2561
4-8, 11-15, 18-22 ก.ค. 2561
(วันอาสาฬหบูชา / เข้าพรรษา / วันเฉลิมฯ ร.10)
25-29, 26-30, 27-31 ก.ค. 2561

18,900
18,900

1-5 ส.ค. 2561
(วันแม่แห่งชาติ) 8-12, 9-13, 10-14 ส.ค. 2561
15-19, 22-26 ส.ค., 29 ส.ค.-2 ก.ย. 2561

18,900
19,900
18,900

19,900

4,900

ข้อกําหนดและเงื่อนไขควรทราบ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน ทัง้ เที่ยวไป และ/หรือ เที่ยวกลับ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทัง้ นี้ การจัดสรรที่
นัง่ ที่เหมาะสมที่สุดขึ้นอยู่กบั สายการบินที่ให้บริการเป็ นหลัก
 สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการเพื่อความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะหรือมี
เหตุหนึ่ งเหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนิ นการท่องเที่ยวตามกําหนดได้
 อัตรานี้ สําหรับการเดินทางเป็ นหมู่คณะ คํานวณจากผูเ้ ดินทางซึ่งเป็ นผูใ้ หญ่ตงั้ แต่ 20 ท่านขึ้ นไป กรณี ที่มีผเู ้ ดินทางตํา่ กว่า
จํานวนดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นไม่มีหวั หน้าทัวร์ให้บริการอํานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง ซึ่งท่านสามารถ
เดินทางไปยังประเทศปลายทางด้วยตัวท่านเอง โดยที่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิ่นจะคอยต้อนรับท่านหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ
กระเป๋าจากสายพาน ผ่านด่านศุลกากรขาเข้าเรียบร้อยแล้ว และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิ่มขึ้น ตามความเหมาะสมและ
ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นของคณะเป็ นหลัก หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลื่อนหรือยกเลิกการเดินทาง
 สําหรับท่านที่ตอ้ งเดินทางมาจากสนามบินอื่น หรือเดินทางต่อไปยังสนามบินจุดหมายปลายทางอื่น กรุณาจองตัว๋

เครื่องบินหรือพาหนะอื่นๆ ในราคาที่สามารถเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินหรือเที่ยวการเดินทางได้ หากมีการล่าช้าหรือ
ยกเลิกจากเที่ยวบินระหว่างประเทศ ทัง้ นี้ เพื่อป้ องกันการพลาดเที่ยวบินหรือเที่ยวการเดินทางที่ท่านจะเดินทางต่อไป
(เที่ยวบินที่เดินทางมาหรือเดินทางต่อ ควรมีระยะเวลาในการต่อเที่ยวบินอย่างน้อย 3 ชัว่ โมง) และทางบริษทั ฯ ไม่
รับผิดชอบ หากมีการเปลี่ ยนแปลงเที่ยวบินและเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้น
อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชัน้ ทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่กาํ หนด รวมค่าธรรมเนี ยมการใช้สนามบิน (PASSENGER SERVICE
CHARGE) ค่าประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และค่าธรรมเนี ยมนํ้ ามัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียก
เก็บเพิ่ม หากมีการปรับเปลี่ยนจากทางสายการบินในภายหลัง
 ห้องพักทัง้ หมด 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตัว๋ เข้าชมการแสดง ตามที่ระบุในรายการอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 รถนําเที่ยวตลอดรายการ
 ประกันภัยคุม้ ครองการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
เงื่อนไขตามกรมธรรม์
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อัตราค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น คนขับรถท้องถิ่น ขอความกรุณาจากท่าน 50,000 วอน (1,500 บาท)
หรือมากเท่าที่ท่านประทับใจ และกรุณามอบทิปกับเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์หรือหัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทางวันแรก





ค่าธรรมเนี ยมในการทําหนังสือเดินทาง
ค่าวีซ่าเข้าสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับผูถ้ ือหนังสือเดินทางต่างด้าว และกลุ่มประเทศที่ตอ้ งขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่สงั ่ เพิ่ม โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิภยั ธรรมชาติ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล หรือการถูก
ปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่แรงงานทัง้ ไทย เกาหลี
 ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีการบริการ 3% (กรณี ตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)
เงื่อนไขเพิ่มเติ ม
 กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ประเทศไทย และ/หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศตามที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณี ใดๆ
 บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้
 เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เมื่อตกลงชําระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้
ระบุไว้ทง้ั หมดนี้ แล้ว
การสํารองที่นงั ่
 กรุณาชําระเงินมัดจําทัวร์ท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนื่ อง มัดจําท่านละ 10,000 บาท) พร้อมนําส่งหนังสือ
เดินทางหรือสําเนาที่เห็นรายละเอียดผูเ้ ดินทางชัดเจนให้กบั ทางบริษทั ฯ ทําการสํารองที่นงั ่
 ยอดเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลื อทัง้ หมด กรุณาชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะเปลี่ ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษท
ั ฯ ไม่รบั ผิ ดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนื อการควบคุมของ
ทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจาก
อุบตั ิเหตุ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษท
ั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิ ดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระไว้
แล้วไม่ว่ากรณี ใดๆ ทัง้ สิ้น
 บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิ ดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่ องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไม่ถกู ต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณี อื่นๆ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ ตอ้ งได้รบ
ั การยื นยันจากบริษทั ฯ อีกครัง้ หนึ่ ง หลังจากได้สํารองที่นงั ่ บนเครื่อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบน
ั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบินตาม
สถานการณ์ดงั กล่าว
 กรณี เกิดความผิ ดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่ วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมี การยกเลิ ก ล่าช้า เปลี่ ยนแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ฯ ขนส่ง หรือ หน่ วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯจะดําเนิ นโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้
สําหรับค่าบริการนัน้ ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริ ษท
ั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทัง้ สิ้นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดยผูม้ ี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านัน้
 หากไม่สามารถไปเที่ ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่ องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิ ดพลาด จากทางสายการ
บินจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทัง้ สิ้น แต่ทงั้ นี้ ทางบริษทั ฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้ โดยไม่
แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หนังสือเดินทางของท่านควรมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนัน้ ทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิ ดชอบ กรณี ด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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