BUSAN PLUS + JOY AUTUMN
เริ่มเดินทาง 18 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2559
โปรแกรมเดินทาง 4 วัน 2 คืน
สะพานเดินทะเล Sky Walkway –สวนริมทะเล แทจงแด–ปูซานทาวเวอร์
ออยุคโด Oryukdo Island – ลอตเต้ เอ้าท์เล็ต – Nurimaru APEC House
ศูนย์น้ ามันสน –วัดแฮดอง ยงกุงซา –หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน–ศูนย์โสม
ชายหาดแฮอุนแด- ตลาดพื้นเมืองแฮอุนแด –ร้านเครือ่ งสาอางค์-ศูนย์สมุนไพร
ซุปเปอร์มาร์เก็ต–Duty Free –ดาวทาวน์

กาหนดการเดิ นทาง 18 สิ งหาคม – 30 พฤศจิ กายน 2559

วันแรกของการเดินทาง
19.30 – 21.30 น

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
EASTAR JET // JEJU AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าที่จาก
บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร

ข้อแนะนา ถ้าต้องการนาของเหลวขึน้ เครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิน้ (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร)
บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นาถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู
เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

23.10 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE922

01.15 น.

ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C 2252
*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครื่อง น้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน/1ชิ้น

วันที่สองของการเดิ นทาง

สนามบินนานาชาติ กิมแฮ – สะพานเดิ นทะเล Sky Walkway - สวนริมทะเล แทจงแด ปูซานทาวเวอร์–หมูเ่ กาะออยุคโด – ลอตเต้ เอ้าท์เล็ต

06.35 – 08.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรง
กับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ขอต้อนรับทุกท่านสูเ่ มืองปูซาน
เช้า

จากนั้นพาท่านชม สะพานเดิ นทะเล หรือ Sky Walkway อยู่ในบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด
(Songdo)นั้นแปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มีป่าสนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัวสะพานยื่น
ออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้น
ของสะพานสามารถมองเห็นน้าทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูป
บรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์สวยงาม นอกจากนี้ยังเป็นที่ถ่ายทารายการ เช่น We
Got Married ทาให้เป็นที่นิยมอย่างมากสาหรับคนเกาหลี

จากนั้นพาท่านเข้าสู่ สวนแทจงแด (Taejongdae Park) ตั้งอยู่ที่เกาะยงโด ทางตะวันตกเฉียงใต้ของใจกลางเมือง สวนแทจง
แดตั้งชื่อตามกษัตรย์ของเกาหลีชื่อ TaeJong Mu-Yeol ที่ชอบเดินทางมาที่นี่เพื่อยิงธนู มีขนาดพื้นที่ประมาณ 1,100 ไร่
ประกอบไปด้วยต้นไม้สีเขียวอย่างต้นสน ดอกไม้นานาชนิด และหน้าผาหิน จุดชมวิวสูงสุดมีความสูงที่ 250 เมตร โดยจะมี
ทางเดินรอบเกาะจึงเป็นที่ออกกาลังกาย เดินเล่น กินลมชมวิว ปิคนิคของชาวเมืองปูซาน ภายในสวนแทจงแด ประกอบไปด้วย

Taejongsa Temple , Gumyeongsa Temple . ประภาคารยงโด(Yeongdo Lighthouse)เป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดของสวนแห่งนี้,
ลานชมวิวแทจองแด(Taejongdae Observatory)เป็นอาคารรูปทรงกลมขนาดใหญ่ ที่เป็นจุดชมวิวที่สวยงาม,หน้าผาหินและ
ชายหาดที่เป็นหินกรวดที่เป็นสัญญลักษณ์หนึ่งของสวนแห่งนี้ ภายในสวนแทจงแดงจะมีการบริการโดยรถนาเที่ยวของอุทยาน
“Danubi Train” แวะจอดตามสถานีให้ท่านได้ลงไปสัมผัสกับบรรยากาศ ความสวยงามของทะเล และหน้าผาสูงชัน เรียกว่ามา
ที่นี่ที่เดียวก็อิ่มเอมความประทับใจไปทั้งวันเลยทีเดียว
กลางวัน

อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี ฟักทองอ่อน
ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและน้า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้ นเส้น
ปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน

บ่าย

จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยาน
แห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark
สาคัญของเมือง สาหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวง
กุญแจ, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยว
ต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้อง
กุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปู
ซานแบบพาโนราม่า 360 องศา

จากนั้นนาท่านชมวิว Oryukdo Sunrise Park หรือ จุดชมวิ ว หมู่เกาะออยุคโด หมู่เกาะออยุคโดเรียงตัวกันออกจากฝั่งไป
ทางตอนใต้ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครั้งจะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครั้งจะเห็น 6 เกาะ ขึ้นอยู่
กับน้าขึ้นน้าลง ทาให้ได้ชื่อว่า ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะที่เป็นหินทั้งหมดเป็นหนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะ
เดียวที่ใหญ่ที่สุดที่มีคนอยู่อาศัย และมีประภาคารตั้งอยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, Gonggotdo, Guldo และเกาะ
Deungdaedo ที่มีประภาคารอยู่ นอกจากนี้มีทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35
เมตร มีพื้นที่ทาด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิ่มความปลอดภัยเข็งแรง อยู่ตรงแนวที่เป็นเส้นแบ่ง
ระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขึ้นได้ ที่นี่เป็นอีกหนึ่งจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปู
ซาน (ชมทางเดินลอยฟ้า ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ)
จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ง "ล็อตเต้ เอาท์เลท"(Lotte Outlet) นับว่าเป็น outlet
mall ที่มีพื้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์รวมของสินค้า
หลากหลายแบรนด์ที่ส่งตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้วนามาขายในราคาพิเศษ
สินค้าแบนเนมด์ลดราคากันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม

เลือกซื้ออย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายใจ ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith,
Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็น
ต้น
เย็น

อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู แฮมุลทัง + ปลาย่าง!! หรือ ซุปอาหารทะเลที่มีรสชาติจัดจ้าน ซึ่งเป็นอาหารดั้งเดิมยอดนิยม
ของเกาหลี และในหมู่นักท่องเที่ยวด้วย นาอาหารจาพวกอาหารทะเลลงในหม้อที่มีน้าซุปรสจัด เช่น ปู ปลาหมึก หอย กุ้ง
พร้อมเครื่องต่าง ๆ เช่น ต้นกระเทียม ผักตามฤดู หัวหอม เต้าหู้ เป็นต้น รับประทานกับ กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวย
ร้อนๆ อร่อยอย่างลงตัว พิเศษ! ปลาย่างสดๆ จากทะเลน้าลึก หอม อร่อย และมีประโยชน์
ที่พัก

วันที่สามของการเดิ นทาง

The Mark Haeundae OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
Nurimaru APEC House – ร้านน้ามันสนเข็มแดง –วัดแฮดอง ยงกุงซา- หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน –
ศูนย์โสม – ชายหาดแฮอุนแด – ตลาดพืน้ เมืองแฮอุนแด

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม

พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็นสถานที่จัดการประชุม APEC เมื่อปี 2005 คาว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลี
แปลว่า "โลก" ส่วนคาว่า (Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง "บ้านที่สุดยอดผู้นาของโลกมา
รวมตัวกันเพื่อประชุมเอเปค" ที่นี่ตั้งอยู่บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภูมิทัศน์ที่สวยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วย
ดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชั้น ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี ที่คง
ความงดงามของธรรมชาติ และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็นห้องประชุมที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติ
ระเบียงของอาคารเป็นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน “สะพาน
โกลเด้นท์เกท” นับเป็นสะพานที่สร้างข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km ถ่ายรูปเก็บความประทับใจ
ได้ ณ จุดนี้ (หมายเหตุ :สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งขึ้นอยู่กับวันหยุดประจา)
จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมาย
จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้าตาลในกระแสเลือด ป้องกัน
การเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทาให้อายุยืนแบบ
ชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa
Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ใน
ประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระ
อาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์
Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถันเพื่อให้คงไว้ซึ่ง
เอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม ลอด

ผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบันไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์องค์สีดา ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาวเข้าสู่บริเวณตัววัด ประกอบไปด้วยวิหารและศาลา
เรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของ
ความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทอง
อร่าม, ศาลาราย วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี
กลางวัน

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู “จิมดัก” ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย
ไก่ชิ้นโต มันฝรั่ง วุ้นเส้นเกาหลีนี้ทาจากมันฝรั่งทาให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ ผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตร เฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าว
สวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ

จากนั้นพาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรินี่
เกาหลี)โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ตั้งอยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไป
มาสีสันสดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี
วาดภาพ ตามกาแพงและตัวบ้าน ให้ดูสดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็นสตูดิโอและแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขาย
สินค้า ทั้งสินค้าพื้นเมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีรี่ย์เรื่อง Running Man ที่มาถ่ายทาที่นี่ จึงทา
ให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จักมีนักท่องเที่ยวชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเที่ยวกันมากขึ้น
จากนั้นนาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายใน
จะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบัติ
และผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคา
ถูก กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
จากนั้นพาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด (Haeundae Beach) เปรียบเสมือน “ฮาวายเกาหลี” เป็น
ชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ คาว่า “แฮอุนแด Haeundae” ถูกตั้ง
ชื่อโดยนักปราชย์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศ์ชิลลา ชายหาดมีความยาว
1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานที่สาหรับจัดกิจกรรมทาง
วัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี หาดนี้เป็นหาดกว้างๆเม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด
ทิวทัศน์งดงาม เหมาสาหรับเก็บรูปความประทับใจ นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อน

จากนั้นนาท่านสู่ Haeundae Market ตลาดสินค้าพื้นเมือง เรียกได้ว่าเป็นตลาดที่คึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ชอบ
วัฒนธรรมเกาหลีไม่เพียงแต่นักท่องเที่ยวเท่านั้นชาวเกาหลีเอง ภายในตลาดประกอบไปด้วย ผลไม้อาทิเช่น เชอร์รี่ ส้ม
อาหารทานเล่น เช่นโอเด้ง เทปุระ ต๊อกโบกิ ปลาหมึกย่าง ไก่บาร์บีคิว นอกจากนี้ยังมีร้านค้าประเภทอาหารทะเลแห้ง เช่นปลา
แห้ง ปลาหมึกแห้ง กุ้งแห้ง และกิมจิ ให้ท่านได้เลือกซื้อ
เย็น

รับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วย เมนู คาลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการนาเนื้อ
หมูมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงนาไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร
พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีคา ทานกับเครื่องเคียงจาพวกผัก กระเทียม
ที่พัก

วันที่สี่ของการเดิ นทาง

เช้า

The Mark Haeundae OR SML ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า
ร้านเครื่องสาอางค์ – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต –Duty Free – ดาวทาวน์ –
สนามบินนานานชาติ สวุ รรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวช
สาอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า
เครื่องสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee
Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู ,
ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้าแตก , BB Cream , etc
จากนั้นนาท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มี
รสเปรี้ยว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยใน
การล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไต
ของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมือง
เกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น
รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสาอาง
ชั้นนา Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมี
บริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
จากนั้นนาท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ดิ วตี้ฟรี ( Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าปลอด
ภาษีชั้นนาให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด น้าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง
กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior ,Chanel ,
Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ

กลางวัน

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ใน
หม้อ และจะเติมด้วยน้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะนาอุด้งลงต้มอีกครั้ง
จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะ
รสชาติของน้าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทาให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน้าจิ้มเกาหลี
เติมเพิ่มรสชาติ

บ่าย

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสาอาง
เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ

17.30 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE921 พร้อมความประทับใจ

20.25 น.

เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2251 พร้อมความประทับใจ

*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเครื่องน้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม
21.30 – 00.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ท่านถึงบ้านอย่างปลอดภัย
*************************************************************************

**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทาง
บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทัง้ สิ้นและขอสงวนสิทธิ์ทจี่ ะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของ
บริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด
หรือสิ่งของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ที่เกิดขึ้นอยู่เหนือการควบคุมของบริษทั และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการ
ท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่
ลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง
สิ งหาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 ,28-31 , 29-1 ก.ย. ,30-2 ก.ย.
สิ งหาคม : 20-23 , 24-27 , 27-30 , 31-3 ก.ย.
กันยายน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23
25-28 , 26-29 , 27-30
สิ งหาคม : 18-21 , 19-22 ,25-28 , 26-29
กันยายน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-1 ต.ค.
ตุลาคม : 2-5 , 3-6 , 4-7
พฤศจิ กายน : 1-4 , 6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16 , 14-17 , 15-18 , 20-23 ,
21-24 , 22-25 , 27-30 , 28-1 พ.ย. , 29-2 พ.ย.
กันยายน : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 ,
29-2 ต.ค. , 30-3 ต.ค.
ตุลาคม : 1-4 , 5-8 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 ,18-21 ,24-27 ,

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริม
เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ม

11,500.-/คน
11,900.-/คน

12,500.-/คน

12,900.-/คน

4,900.-

25-28 , 30-2 พ.ย. , 31-3 พ.ย.
พฤศจิ กายน : 2-5,5-8 ,9-12 ,12-15 ,16-19 ,19-22 , 23-26 ,26-29 ,30-3 ธ.ค.
ตุลาคม : 6-9 7-10 , 8-11 ,12-15 , 15-18 , 19-22 , 23-26 , 26-29 ,29-1พ.ย
พฤศจิ กายน : 3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14, 17-20 ,18-22 ,24-27,25-28.

13,500.-/คน

ตุลาคม : 13-16 , 14-17 , 22-25 , 27-30 , 28-31

13,900.-/คน

ตุลาคม : 20-23

14,900.-/คน

ตุลาคม : 21-24

16,900.-/คน

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
***ราคาโปรโมชั่นชาระเงินเต็มจานวนเท่านั้น หลังได้รับ invoice ***
***ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท
กรุณาชาระมัดจา ภายใน 3 วันทาการ หลังได้รับ invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง และชาระทั้งหมดก่อนการเดินทาง30 วันหรือ
ตามกาหนด Due date ระบุใน Invoice**
ราคานี้ รวม
ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น
ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชานาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ดาเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดย
จ่ายค่าบริการต่างหาก (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่
ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด
(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้***
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight,
Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด

หมายเหตุ
จานวนผู้เดินทาง ขั้นต่า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป
ราคานี้เป็นราคาสาหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชาระเพิ่มท่านละ
3,000 บาท)
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็น
สาคัญ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น
(หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง จากไทย
และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์ สาหรับลูกค้าที่เดิ นทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุป๊ เท่ านัน้
***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมา
เป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม BUSAN PLUS
+ ทางแลนด์เกาหลีจาเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก
ลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็ม
จานวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคน
เข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ
ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง
ค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

