 เมนูพิเศษ!
คิ มบับ+นมกล้วย, ทัคคาลบี,
แฮมุลทัง, ชาบูชาบู, ซัมเคทัง,
โอซัมบูลโกกิ , บุฟเฟ่ ต์บาร์บีคิว
, จิ มดัล

Trend To Busan
6 Days 3Nights
ปูซาน เมืองท่าใหญ่ทส่ี ุดของเกาหลีใต้
อุทยานแห่งชาติ แนจังซาน อุทยานสาคัญทางภาคใต้
สวยไม่แพ้ “ซอรัคซาน”
ปูซานทาวเวอร์ วิวมุมสูง 360องศา เมืองท่าสุดทันสมัย

8-13, 20-25 พ.ย.
29 พ.ย.-4 ธ.ค. 2562

จอนจู เอกลักษณ์ดงั ้ เดิมของเกาหลี หาได้ในเมืองนี้
สองหมู่บา้ นวัฒนธรรมสองสไตส์ จอนจู+สวมชุดฮันบก และกัมชอน
“ซาโตริน่ีตะวันออก”
พักสไตส์ฮนั อก (บ้านพืน้ เมืองเกาหลี)

 นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)
กรุงเทพฯ-สนามบินปูซาน (KE 662 BKK-PUS : 01:40-08:40 น.) วัดแฮดงยงกุงซา-ชายหาดแฮอุนแด+เอเปคเฮาส์-สะพานควางอัน (Box/L/D)
**ทีพ่ กั Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า
ปูซาน-เมืองจอนจู-อุทยานแห่งชาติแนจังซาน (ขึน้ กระเช้า/วัดแนจังซา) พิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติจอนจู-Youth Street-พักสไตส์ฮนั อก (B/L/D)
** ทีพ่ กั Laon Koreanhouse Kkuljam หรือเทียบเท่า
จอนจู-หมู่บา้ นวัฒนธรรมจอนจู (สวมชุดฮันบก)-เมืองปูซาน-ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู ศูนย์เครื่องสาอาง-สวนยงดูซาน (ปูซานทาวเวอร์/รวมลิฟต์)-ถนนสายบันเทิง PIFF
Street+ถนนคนเดินนัมโปดง (B/L/D)
** ทีพ่ กั Aventree Hotel Busan (4*) หรือเทียบเท่า
ปูซาน-ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง-หมู่บา้ นวัฒนธรรมกัมชอน-ชายหาดซองโด (นังกระเช้
่
า
 ข้ามอ่าวซองโด/สกายวอล์ค)-ซุปเปอร์มาร์เก็ตพืน้ เมือง-สนามบินปูซาน (B/L/-)
(KE 661 PUS-BKK : 20:35-00:30(+1) น.)
 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (-/-/-)

ราคา

33,900.-บาท
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Day 1
23.00

คณะพร้อมกัน ณ ท่ าอากาศยานสุวรรณภูมิ ชัน้ 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์ เตอร์สายการบิ นโคเรีย แอร์
โดยมีเจ้าหน้าทีข่ อง S.B.A. Korea คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก

Day 2
01.40
08.40

กรุงเทพฯ - นัดพบสนามบินสุวรรณภูมิ (-/-/-)

ออกเดิ นทางสู่สนามบิ นกิ มแฮ เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด+
เอเปคเฮาส์ - สะพานควางอัน (Box/L/D)

ออกเดินทางสู่ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลี โดย สายการบินโคเรีย แอร์ เทีย่ วบินที่ KE 662
ถึง สนามบิ นนานาชาติ กิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ เป็ นเมืองท่าทีใ่ หญ่ทส่ี ุดของประเทศเกาหลีใต้
และปูซานยังคงเป็ นเมืองใหญ่อนั ดับ 2 ของประเทศรองจาก กรุงโซล นาท่านผ่านพิธศี ุลกากร และตรวจคนเข้าเมือง

เช้า
รับประทานอาหารเช้า คิ มบับ+นมกล้วย (ข้าวห่อสาหร่ายสไตส์เกาหลี+นมรสกล้วยชื่อดัง)
วัดแฮดงยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็ นวัดที่สร้างบน
โขดหินริมชายหาดทีแ่ ตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ทีม่ กั จะ
สร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถือว่าเป็ นวัดที่สวยทีส่ ุดในเกาหลีและมีความ
เก่าแก่มาก ถูกสร้างขึน้ โดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี ค.ศ. 1376 ในช่วงรัช
สมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนัน้ ในปี ค.ศ. 1970 ได้มี
การบูรณะด้วยความพิถีพถิ นั เพื่อให้คงไว้ซ่ึงเอกลักษณ์ และความงดงาม
แบบดัง้ เดิม
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน ทัคคาลบี (ไก่ผดั ซอสบาร์บีคิวเกาหลี)
ชายหาดแฮอุนแด ซึ่งเปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็ นชายหาดที่สวยงาม
และมี ช่ื อ เสีย งที่ สุ ด ในประเทศเกาหลี ใ ต้ จากนั ้น แวะชม Nurimaru APEC
House ซึ่ ง เคยเป็ นสถานที่ จ ัด การประชุ ม APEC เมื่ อ ปี 2005 มี ภู มิ ทั ศ น์ ท่ี
สวยงามตามธรรมชาติ รายล้ อ มด้ ว ยดอกไม้ แ ละต้ น สน เป็ นอาคาร 3 ชัน้
ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่และสถาปั ตยกรรมแบบดัง้ เดิมของ
เกาหลี
สะพานควางอัน หรือสะพานเพชร ในบรรยากาศที่แสนอบอุ่น และโรแมนติก
สะพานนี้เป็ นสะพานแห่งแรกในเกาหลีท่ที อดข้ามทะเลเชื่อมโยงระหว่างใจกลาง
เมืองสู่ชายหาดและศูนย์ประชุม มีความยาวกว่า 7.4 ก.ม. อีกทัง้ ยังเป็ นสะพานข้าม
ทะเลที่ยาวที่สุดของประเทศเกาหลี ได้รบั การออกแบบสร้างเป็ นสะพานแขวน ใช้
งบประมาณในการก่อสร้างถึง 7,899 ล้านวอน สะพานควางอันเป็ นสัญลักษณ์ อีก
อย่ า งหนึ่ ง ของเมื อ งปู ซ าน ทัง้ ยัง เป็ นจุ ด ชมวิว ท่ า เรือ ยอร์ช , เกาะชื่อ ดัง อย่ า ง
Oryukdo Island, Dongbaekseom Island, Hwangnyeongsan, เป็ นต้น

เย็น

รับประทานอาหารเย็น เมนูแฮมุลทัง (ซุปรวมมิ ตรทะเล)
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Citadines Hotel Haeundae Busan (4*) หรือเทียบเท่า www.citadines.com
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Day 3

ปู ซ าน - เมื อ งจอนจู - อุ ท ยานแห่ ง ชาติ แนจัง ซาน (ขึ้ น กระเช้ า /วัด แนจัง ซา) พิ พิธภัณฑ์แห่งชาติ จอนจู - Youth Street - พักสไตส์ฮนั อก (B/L/D)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
เดินทางเข้า เมืองจอนจู เมืองต้องห้ามพลาด! อดีตเมืองหลวงเก่ายุคอาณาจักรหลังแพ็คเจ(ค.ศ.892–936) มีช่อื เสียงในเรื่องของ
ประวัตศิ าสตร์, สถาปั ตยกรรม, อาหาร และงานหัตถกรรมท้องถิน่ ปั จจุบนั เป็ นแหล่ง ท่องเทีย่ วทีส่ าคัญทางวัฒนธรรมของเกาหลี
ใต้ อาทิ หมู่บา้ นวัฒนธรรมจอนจู ทาให้เป็ นทีถ่ ่ายทาซีรสี พ์ เี รียดของเกาหลีหลากหลายเรื่องดัง จอนจูยงั ได้รบั เลือกให้เป็ นเมือง
สร้างสรรค์ ทีศ่ กึ ษาความสัมพันธ์ระหว่างอาหารกับวัฒนธรรม (Gastronomy) ซึง่ เป็ นส่วนหนึ่งของเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของ
ยูเนสโก
(เดินทางประมาณ
ชม.)
กลางวั
น
รับ3ประทานอาหารกลางวั
น เมนูชาบูชาบู
อุทยานแห่งชาติ แนจังซาน (ขึ้นกระเช้า) เป็ นอุทยานทีป่ ระกอบไปด้วยแนวเขาทีม่ คี วามสูง 763 เมตร สามารถมาเทีย่ วได้ทุก
ฤดู อาทิ ในฤดูใบไม้ผลิ ภูเขาจะเต็มไปด้วยต้นแปะก๊วย เมเปิ้ ล ดอกเชอร์ร่ี ผลิดอก-ผลิใบสลับกันไป ปลูกเรียงรายเป็ นอุโมงค์
ตลอดทาง ทาให้เกิดเป็ นทัศนียภาพทีง่ ดงามยิง่ นัก และทางด้านขวามีคลองขนานยาวไปตลอดทัง้ แนวทางเดินนัน้ พอข้ามสะพาน
ไปก็จะมีพวกชาวบ้านเอาพืชผักผลไม้พน้ื เมืองมาวางขายกันมากมาย ด้านในอุทยานฯ เป็ นทีต่ งั ้ ของ วัดแนจังซา ถูกสร้างในค.ศ.
636 ในสมัยอาณาจักรเพกเจ แต่ในช่วงสงครามเกาหลีได้ถูกทาลายไปบางส่วนและถูกบูรณะขึน้ ใหม่ และยังเป็ นสถานที่ ทก่ี ษัตริย์
แห่งราชวงศ์โซซอนได้สร้างระฆังสาริดหรือระฆังเอมิเล่ เพื่อถวายวัดและสวดขอพรให้กบั พระบิดา-มารดา มีความสุขในโลกหน้า
เมื่อมองลงมาจากภูเขาจะพบว่ามียอดเขากว่าแปดยอดทีร่ ายล้อมตัววัด ประดุจดังวัดแห่งนี้อยู่ในกลีบดอกบัว

พิ พิธภัณ ฑ์แห่ งชาติ จอนจู (Jeonju National Museum) เป็ นพิพ ิธภัณฑ์บอกเล่าประวัติเรื่องราวของเมืองชอนจู ตัง้ แต่อดีต
จนถึงปั จจุบนั ภายในได้เก็บรวบรวมวัตถุโบราณมากกว่า 30,000 ชิ้น และมีเรื่องราวประวัตศิ าสตร์ของเกาหลีบนั ทึกเอาไว้ ของ
เก่าและของโบราณทีน่ ามาจัดแสดงไว้ทพ่ี พิ ธิ ภัณฑ์แห่งนี้ส่วนใหญ่ได้มากจากเขตชอลลาบุกโด โดยวัตถุต่างๆจะถูกจัดแสดงไว้ใน
ฮอลทัง้ 5 ห้องและมีอกี 1 ฮอลทีอ่ ยู่ภายนอก นอกจากจะได้ชมวัตุโบราณของเกาหลีแล้ว ยังมีกจิ กรรมต่างๆให้เข้าร่วมอีกด้วย ซึ่ง
จะทาให้ผเู้ ข้าชมได้รบั ทัง้ ความรูเ้ กีย่ วกับวัฒนธรรมเกาหลีและศึกษาประวัตศิ าสตร์ทม่ี มี ายาวนาน
เย็น
รับประทานอาหารเย็น เมนูโอซัมบูลโกกิ (หมูและปลาหมึก ผัดซอสเกาหลี)
ช้อปปิ้ งย่านวัยรุ่นของเมืองจอนจู Youth Street ให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ งเลือกซื้อ
สินค้าต่างๆ มากมาย เช่น ร้าน ABC-Mart, ร้านหนังสือ, ร้านเสือ้ ผ้า
เครื่องสาอาง, ร้านกาแฟ และร้านอาหาร ให้ท่านเพลิดเพลินกับร้านค้าชัน้ นา
ตามอัธยาศัย
เข้าทีพ่ กั Laon Koreanhouse Kkuljam หรือเทียบเท่า
ที่พ ัก สไตส์ฮ ัน อก (บ้านพื้น เมืองเกาหลี) พัก ผ่ อนตามวิถีชีวิตแบบเกาหลี
ดัง้ เดิม ทัง้ ตัวบ้านและห้องหับต่างๆ ถอดแบบบ้านเกาหลีพ้นื เมืองของจริง
ขึน้ มา เป็ นการนอนกับพืน้ มีหอ้ งน้าในตัว สะอาด และปลอดภัย
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Day 4

จอนจู - หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู (สวมชุดฮันบก) - เมืองปูซาน - ศูนย์สมุนไพรฮ็อก
เก็ตนามู - ศูนย์เครื่องสาอาง - สวนยงดูซาน (ปูซานทาวเวอร์-รวมลิ ฟต์) - ถนนสาย
บันเทิ ง PIFF Street+ถนนคนเดิ นนัมโปดง (B/L/D)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
หมู่บ้านวัฒนธรรมจอนจู มีอายุกว่า 800 ปี บ้านกว่า 800 หลัง ทีเ่ ก่าแก่และสมบูรณ์ทส่ี ุดในเกาหลีกว็ ่าได้ ยังคงมีการอนุ รกั ษ์
ไว้และได้ทาเป็ นจุดท่องเทีย่ วขึน้ ลักษณะบ้านเรือนต่างๆภายในหมู่บา้ นนัน้ จะแบ่งได้เป็ น 2 ประเภท คือ อันแช(Anchae) และ
ซารังแช(Sarangchae) ปกติแล้วผู้หญิงและผู้ชายจะอยู่แยกบ้านกัน ซึ่งอันแชจะเป็ นบ้านสาหรับผู้หญิง เพราะอยู่ด้านในและ
เงียบสงบกว่า ส่วนซารังแชเป็ นบ้านสาหรับผูช้ าย นอกจากนี้บ้านฮันอกยังมีความพิเศษในเรื่องของการให้ความอบอุ่นในหน้า
หนาวอีกด้วย หรือเรียกว่า “อนดอล” ซึ่งจะทาให้พน้ื บ้านอุ่นในหน้าหนาว ส่วนหลังคาทีส่ วยงาม จะออกแบบมาพิเศษให้หลังคา
โค้งมนรับกับท้องฟ้ า เมื่อมาเทีย่ วทีห่ มู่บา้ นชอนจูฮนั อกนี้ จะได้รบั บรรยากาศบ้านแบบเกาหลีดงั ้ เดิม ชมวิถชี วี ติ ของชาวเกาหลี
เพราะบางบ้านก็ยงั มีคนอาศัยอยู่จริงๆ และบางบ้านก็เปิ ดเป็ นร้านค้าร้านอาหาร และร้านขายของทีร่ ะลึก ซึ่งสามารถเดินเล่นซื้อ
ขนมและของทานได้ เก๋ๆสวมชุดประจาชาติพน้ื เมืองเกาหลี ’’ฮันบก’’”เก็บภาพกับหมู่บา้ นโบราณเป็ นทีร่ ะลึกกลับเมืองไทย
เดิ นทางกลับสู่ เมืองปูซาน (เดิ นทางประมาณ 3 ชม.)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูซมั เคทัง (ไก่ต๋นุ โสมทรงเครื่อง)
ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเก็ตนามู สมุนไพรทีม่ สี รรพคุณในการช่วยขับสารพิษตกค้างจากตับ และยังช่วยกาจัดไขมันส่วนเกินออกมา
ในรูปแบบของการทาดีทอ็ กซ์ของเสียออกจากร่างกาย
จากนัน้ ช้อปกันต่อที่ ศูนย์เครื่องสาอางเกาหลี พบกับเคล็ดลับการดูแลผิวพรรณแต่ละขัน้ ตอนตามสไตล์ของหนุ่มสาวเกาหลี
พร้อมเลือกซื้อผลิตภัณฑ์คอสเมติกคุณภาพดี
สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) ตัง้ อยู่ในตัวเมืองปูซาน และเป็ น
หนึ่ งใน 3 ภู เขาที่เป็ น ที่นิ ยมมากที่สุด บริเวณของอุททยานมีพ้นื ที่
ประมาณ 69,000 ตารางเมตร ประกอบไปด้วยสวนสวยทีม่ พี รรณไม้
กว่า 70 สายพันธุ์ ตามฤดูกาลต่างๆ นอกจากนี้ สวนแห่งนี้ยงั เป็ น
ทีต่ งั ้ ของ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) (รวมลิฟต์) ซึ่งเป็ นสถานที่
นิยมอีกแห่งหนึ่งของปูซาน ในการขึน้ ไปชมวิวทิวทัศน์ของตัวเมืองปู
ซาน ทัง้ ในยาม กลางวัน และยามค่าคืน
ถนนสายบันเทิ ง หรือ PIFF Street (Pusan International Film Festival) เป็ นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติท่ี
รูจ้ กั กันในนามเทศกาลหนังพูซาน เริม่ เปิ ดในปี 1996 ปั จจุบนั จะมีเทศกาลหนังในช่วงเดือนกันยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของ
ทุกปี ในบริเวณนี้ยงั มีโรงละครนัมโปดงและเวทีกลางแจ้งบริเวณ อ่าว Suyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชม
การแสดง, การเต้นระบาและดนตรีมากมาย ในบริเวณหาด Gwangalli
ถนนนัมโปดง ถนนสายช้อปปิ้ งสาคัญของเมืองปูซาน เปรียบเสมือนย่านเมียงดงในกรุงโซล ย่านทีห่ นุ่ม สาววัยรุ่นชาวปูซานจะ
ออกมาจับจ่าย ซื้อของแฟชั ่นต่างๆ ทัง้ เครื่องสาอาง เสือ้ ผ้า กระเป๋ า รองเท้า ยีห่ อ้ ดังมากมาย ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่างๆ
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เย็น

รับประทานอาหารเย็น บุฟเฟ่ ต์บาร์บีคิว
นาท่านเข้าสู่ที่พกั Aventree Hotel Busan (4*) หรือเทียบเท่า www.aventreehotelbusan.com

Day 5

ปูซาน - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน - ชายหาดซองโด
(นั ง่ กระเช้ าข้ ามอ่ าวซองโด/สกายวอล์ค ) - ซุ ป เปอร์ม าร์เก็ต พื้ น เมื อ ง - สนามบิ น
ปูซาน (B/L/-)

เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง (Red Pine) ซึง่ ผลิตจากใบสนเข็มแดงในประเทศเกาหลี ซึง่ น้ามันสนนี้ สามารถช่วยในการลดระดับ
ไขมันในเส้นเลือดได้เป็ นอย่างดี

หมู่บา้ นวัฒนธรรมกัมชอน บ้านหลากหลายสีสนั ตัง้ เรียงรายอยู่บนเนิน
เขา ดัง่ “ซาโตริน่ีตะวันออก” สถานทีท่ าให้เราเพลิดเพลินไปกับการลัด
เลาะไปตามตรอกซอกซอย กับบรรยากาศสีสนั สดใสของแต่ละบ้าน ที่
เกิดจากการร่วมมือของชาวบ้านท้องถิ่น และความคิดสร้างสรรค์ของ
นักศิลปะเกาหลีท่รี ่วมกัน ปรับแต่งหมู่บ้านจนออกมาสวยงาม พร้อม
ทัง้ ยังสามารถมองเห็นวิวน้ าทะเลอันกว้างไกลสุ ดสายตา (อดีตเป็ นถิ่น
ฐานของผู้คนที่อพยพขึ้นมาครัง้ สงครามเกาหลี หลังสงครามเกาหลี
สงบลง ทีน่ ้ีได้กลายเป็ นแหล่งเสือ่ มโทรมในอดีต)
กลางวัน
รับประทานอาหารกลางวัน เมนูจิมดัล (ไก่ผดั วุ้นเส้นเกาหลี)
ชายหาดซองโด (Songdo Beach) “ซองโด” นัน้ แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาด
บริเวณนี้มปี ่ าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด ให้ท่านเพลิดเพลินกับ นัง่ กระเช้าข้าม
อ่าวซองโด (Songdo Cable Car) จากปลายฝั ง่ ฟากหนึ่งของชายหาด ไปอีกปลาย
ฝั ง่ อีกฟากหนึ่ง เห็นวิวทัง้ ชายหาด และตัวเมือง โดยทีก่ ระเช้าลอยอยู่บนทะเล ส่วน
สะพานเดิน ทะเล (Sky Walkway) เป็ น สถานที่ท่ อ งเที่ย วแห่ ง ใหม่ ซึ่ง ถือ ว่ า เป็ น
แลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือน
เราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ ของสะพาน
สามารถมองเห็นน้ าทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูป
บรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม นอกจากนี้ยงั เป็ นที่ถ่ายทา
รายการ เช่น We Got Married ทาให้เป็ นทีน่ ิยมอย่างมากสาหรับคนเกาหลี

20.35

สมควรแก่เวลานาท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติ กิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้
ออกเดินทางจาก เมืองปูซาน โดย สายการบินโคเรีย แอร์ เทีย่ วบินที่ KE 661

Day 6
00.30

สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ (-/-/-)

ถึง สนามบิ นสุวรรณภูมิ โดย สวัสดิภาพ และ มีความสุข!

****************************************
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กาหนดการเดินทาง

พฤศจิกายน 2562

8-13, 20-25, 29-4 ธ.ค.

ค่าบริ การพิ เศษสุด!
ราคารวมตั ๋วเครื่องบิ น
ค่าบริ การ ผู้ใหญ่เดิ นทางตัง้ แต่ 15 ท่าน ขึ้นไป
ท่านละ 33,900.-บาท
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง
ท่านละ 32,900.-บาท
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน มีเตียง
ท่านละ 31,900.-บาท
เด็กอายุตา่ กว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง ท่านละ 30,900.-บาท
กรณี ผ้ใู หญ่ไม่ใช้ตั ๋วเครื่องบินฯ ลดท่านละ 11,000.-บาท เด็ก ลดท่านละ 8,000.-บาท
กรณีประสงค์ทจ่ี ะพักห้องเดี่ยว
เพิ่ มท่านละ 9,500.-บาท
*กรณี จานวนผู้เดิ นทางไม่ถึง 15 ท่าน เพิ่ ม 2,000.-บาท/ท่าน จากราคาที่กาหนด *
หมายเหตุ
1. การเดินทางในแต่ละครัง้ ต้องมีผใู้ หญ่เดินทางจานวนตัง้ แต่ 12 ท่านขึน้ ไป
2. ราคานี้อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม จากการผกผันของค่าน้ามันเชือ้ เพลิงทีเ่ กิดขึน้ ได้ในภายหลังการออกราคานี้
3. กรณีทท่ี างโรงแรมไม่สามารถจัดห้องพักตามทีป่ ระสงค์ได้ ท่านจาต้องเปลีย่ นแปลงและอาจเสียค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมในกรณีนนั ้ ๆ
4. ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิ ์ สาหรับท่านทีป่ ระสงค์จะเดินทางเพื่อการท่องเทีย่ วเท่านัน้ และในกรณีทผ่ี เู้ ดินทางไม่ผ่านการ
พิจารณาในการตรวจคนเข้า-ออกเมือง ถูกปฏิเสธการเข้าประเทศตามรายการทีร่ ะบุ อันเนื่องมาจากการกระทาทีส่ อ่ ไป
ค่าบริ การนี้ รวม
1. ค่าตั ๋วเครื่องบินชัน้ ทัศนาจร กรุงเทพฯ-ปูซาน-กรุงเทพฯ โดยสายการบิน, วันและเวลาทีก่ าหนด / ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
/ ค่าสัมภาระ ท่านละ 1 ใบ น้าหนักไม่เกิ น 23 กิ โลกรัม
2. ค่าบริการนาทัวร์โดยไกด์ทอ้ งถิน่ , หัวหน้าทัวร์ไทย และพนักงานขับรถ ผูม้ ปี ระสบการณ์ คอยให้ความรูแ้ ละดูแลอานวยความ
สะดวก ให้กบั คณะตลอดการเดินทาง (ไม่มกี ารเรียกเก็บทิป ขึน้ อยู่กบั ความพึงพอใจของท่านเท่านัน้ )
3. ค่ารถรับ-ส่ง ตลอดทริปการเดินทาง / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ / ค่าอาหารตามทีร่ ะบุในรายการ
4. โรงแรมทีพ่ กั ตามระบุ หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน (ห้องละ 2-3 ท่าน) พร้อมอาหารเช้า
5. ค่าธรรมเนียมในการยื่นวีซ่าจีน แบบเดีย่ ว
6. ค่าประกันอุบตั เิ หตุคมุ้ ครองท่านละ 1,000,000.-บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบตั เิ หตุสงู สุดท่านละ 500,000.-บาท
เป็ นไปตามเงือ่ นไขของกรมธรรม์ (ผูท้ มี ่ อี ายุ 1 เดือนถึง 15 ปี และมากกว่า 70 ปีข้นึ ไป เบิกค่าคุม้ ครองได้เพียงครึง่ เดียว)
7. สมนาคุ ณ ทุ กท่ า นด้ว ยกระเป๋ าล้อลากสุ ด สวย ท่ า นละ 1 ใบ
ค่าบริ การนี้ ไม่รวม
1. ค่าน้าหนักของกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าสายการบินกาหนด
2. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกจากรายการทีร่ ะบุ อาทิ ค่าเครื่องดื่ม ค่าอาหารทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ เอง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ฯลฯ
3. ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7%, ค่าภาษีการบริการหัก ณ ทีจ่ ่าย 3%, ค่าภาษีท่องเทีย่ ว, ภาษีเชือ้ เพลิงหากมีเรียกเก็บเพิม่
4. ค่าทิปพนักงานยกกระเป๋ าทีโ่ รงแรม (โดยส่วนมาก โรงแรมในเกาหลี ไม่มพี นักงานยกกระเป๋ า)
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การชาระเงิ น
หลังจากที่ได้ทาการจองทัวร์แล้ว ทางบริษทั ฯจาเป็ นที่จะต้องขอรับชาระมัดจาทันที ท่ านละ 10,000 บาท ทัง้ นี้เพื่อเป็ นการ
ยืนยันการเดินทาง หากไม่มกี ารชาระมัดจาในวันทีไ่ ด้ทาการจองทัวร์ดงั กล่าว ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิการส
์ ารองทีน่ ัง่ ให้กบั ท่าน และ
ในส่วนทีเ่ หลือนัน้ ขอรับก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน
การยกเลิ ก
กรณียกเลิกการเดินทางต้องแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วันทาการมิฉะนัน้ บริษทั ฯสงวนสิทธิการคื
์ นเงินมัดจา
กรณียกเลิกก่อนเดินทางภายใน 30 วันทาการ บริษทั ฯ มีความจาเป็ นต้องหัก 50 % ของราคาค่าทัวร์
กรณียกเลิกกะทันหันก่อนเดินทาง 15 วัน บริษทั ฯ สงวนสิทธิในการคื
์
นเงินทัง้ หมด
ตั ๋วเครื่องบิน & การสะสมไมล์ของสายการบิน
- หากมีการออกตั ๋วเครื่องบินไปแล้ว - ตั ๋วเครื่องบินไม่สามารถเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทาง และไม่สามารถ Refund เงินคืนได้ หากท่าน
มีการยกเลิกการเดินทาง
- หากท่านเลือกเดินทางเป็ นตั ๋วกรุ๊ป บริษทั ขอสงวนสิทธิในการเลื
์
อกหมายเลขทีน่ ั ่งบนเครื่อง เนื่องจากทางสายการบินจะเป็ นผู้
กาหนดโซนทีน่ ั ่งของตั ๋วกรุ๊ปไว้
- การเดินทางเป็ นหมู่คณะ กรณีต ั ๋วกรุ๊ปขึน้ อยู่กบั เงือ่ นไขการสะสมไมล์ของสายการบินนัน้ ๆ ซึง่ การเปลีย่ นแปลงเงือ่ นไขบางส่วน
หรือทัง้ หมด เป็ นสิทธิของสายการบินเท่านัน้ (อาจมีการเปลีย่ นเนื่องจากเป็ นราคาตั ๋วพิเศษจากสายการบิน)
ใบเสร็จรับเงิ นในนามนิ ติบุคคล
ท่านทีป่ ระสงค์จะรับใบเสร็จรับเงินในนามนิตบิ ุคคล กรุณาแจ้งความประสงค์ของท่าน ให้บริษทั ฯทราบล่วงหน้า และต้องขอ
อภัยล่วงมา ณ โอกาสนี้ บริษทั ฯ ไม่สามารถออกใบเสร็จย้อนหลัง
เงื่อนไข
บริ ษทั ฯ มีสทิ ธิเปลี
์ ย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์น้ี เมื่อเกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้ มิตอ้ งแจ้งล่วงหน้า
บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบกรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองห้ามผูเ้ ดินทาง ทีม่ สี งิ่ ผิดกฎหมายหรือสิง่ ของห้ามนาเข้าประเทศ หรือ
เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรือความประพฤติสอ่ ไปในทางเสือ่ มเสีย หรือด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ทีก่ องตรวจคนเข้า
เมือง... พิจารณาแล้ว บริษทั ฯไม่อาจคืนเงินไห้ท่านได้ไม่ว่าจานวนทัง้ หมดหรือบางส่วน
บริ ษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ทเ่ี กิดจากสายการบิน, ภัยธรรมชาติ, ปฏิวตั ิ ฯลฯ ทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุม
ของบริษทั ฯ, ค่าใช้จ่ายทีเ่ พิม่ ขึน้ ทัง้ ทางตรงและทางอ้อม อาทิ การสูญหาย ความล่าช้าหรืออุบตั เิ หตุต่างๆ
บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีทท่ี างสถานฑูตงดออกวีซ่า อันสืบเนื่องมาจากตัวผูโ้ ดยสารเอง
บริ ษทั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบในกรณีกองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย งดออกเอกสารเข้าเมืองให้กบั ชาวต่างชาติ หรือคน
ต่างด้าว ทีพ่ านักอยู่ในประเทศไทย
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