กระเช้าลอยฟ้ าฮันยอซูโด – พิพธิ ภัณฑ์เรือเต่า – สวนอีซุนชิน
เมืองท่าพูซาน – สะพานกระจก – APEC HOUSE
วัดแฮดงยงกุงซา – หมู่บา้ นกัมชอน – พิพธิ ภัณฑ์สาหร่ายชุดฮันบก
สวนยงดูซาน – ช้อปปิ้ งนัมโพดง – BIFF SQUARE
ตลาดปลาจากาลชิ – สวนแทจงแด – LOTTE PREMIUM OUTLET
บุฟเฟ่ ต์จากาลชิ BBQ KOREA
กําหนดการเดินทาง (เดือนกันยายน-พฤศจิ กายน 2561)
เดินทางคืนวันพุธ
(กลับคืนวันอาทิตย์)
และช่วงวันหยุดพิเศษ
ต่อเนือ่ ง
(5 วัน 3 คืน)

5-9, 12-16, 19-23, 26-30 ก.ย. 61
3-7 ต.ค. 61 / (วันรําลึก ร.9) 10-14, 11-15, 12-16 ต.ค. 61
17-21 ต.ค. 61 / (วันปิ ยมหาราช) 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค. 61
24-28 ต.ค., 31 ต.ค.-4 พ.ย. 61
7-11, 14-18, 21-25 พ.ย. 61

วันแรก

สนามบินสุวรรณภูมิ

22.00 น.

ยินดีตอ้ นรับท่านเยือนสาธารณรัฐเกาหลีหรือประเทศเกาหลีใต้ เจ้าของสมญานาม “ดินแดนสงบยามเช้า” คณะพร้อมกัน
ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M ประตูหมายเลข 7 สายการบิน โคเรียนแอร์
(KOREAN AIR) เที่ยวบิน KE 662 ให้ท่านรับเอกสารพร้อมฟังคําชี้ แจงต่างๆ และฝากกระเป๋ ากับทางเจ้าหน้าที่สายการ
บินด้วยตัวท่านเองตามนโยบายรักษาความปลอดภัยของสายการบิน

วันทีส่ อง

สนามบินคิมแฮ – กระเช้าลอยฟ้ าฮันยอซู โด – พิพธิ ภัณฑ์เรือเต่า – สวนสาธารณะอีซุนชิน
เมืองท่าพูซาน

01.35 น.

ออกเดินทางไปยัง เมืองพูซาน สาธารณรัฐเกาหลี โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบิน KE 662
<<<บริการอาหารและเครื่องดืม่ เลิศรสนานาชนิดบนเครื่องบิน>>>
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09.00 น.

กลางวัน

บ่าย

คํา่

ถึง สนามบินคิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของ
ท่านให้เป็ นเวลาท้องถิน่ เพือ่ สะดวกในการนัดหมาย เวลาประเทศเกาหลีจะ
เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง) นําท่านชมทัศนียภาพอันงดงามของภูเขา
มิรึคซาน ชายฝัง่ ทะเลและเกาะแก่งน้อยใหญ่มากมายบนทะเลในมุมมอง
แบบ 360 องศา กับ กระเช้าลอยฟ้ าฮันยอซู โด สายยาวที่สุดในเกาหลี ด้วย
ความยาวถึง 1,975 เมตร โดยใช้เวลาเดินทางจากสถานีดา้ นล่างไปจนถึง
ยอดเขาประมาณ 9 นาที ให้ท่านสัมผัสบรรยากาศงดงามตระการตาได้
โดยรอบ ในวันที่ทศั นวิสยั ดีท่านจะสามารถมองเห็นประเทศญีป่ ุ่ นที่อยู่ฝัง่
ตรงข้ามได้เลยจากบนยอดเขาแห่งนี้
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (พุลโกกิ - นําเนื้ อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่างๆ ให้ออกรสหวานนุ่ม นํา
เนื้ อหมูมาย่างขลุกขลิกกับซุปโกกิบนกระทะแบนหรือทรงครึง่ วงกลมพร้อมผักกะหลํา่ และเส้นจันทน์
โดยจะมีลกั ษณะ
ออกเป็ นแบบนํ้าข้น)
นําท่านชม พิพธิ ภัณฑ์เรือเต่าโคบุคชอน เรือเต่านี้ เป็ นความภาคภูมิใจของคนเกาหลี
ผลงานการพัฒนาจนเป็ นรูปแบบของเรือรบสุดลํ้าเลิศของนายพลอีซุนชิน เรือเต่านี้ มี
อัตราบรรจุปืนใหญ่ 24-28 กระบอก โดยแบ่งเป็ นกราบเรือละ 11 กระบอก และหัว
ท้ายเรือตําแหน่งละหนึง่ กระบอก
หัวเรือถูกแกะสลักเป็ นรูปมังกร และที่หวั มังกร
แกะสลักนี้ สามารถบรรจุปืนใหญ่ได้อีกถึง 4 กระบอก อีกทั้งมีการบรรจุม่านควันอีก
ด้วย ปื นใหญ่และม่านควันนี้ ถูกตกแต่งเข้ากันอย่างดี เพือ่ การข่มขวัญข้าศึก ที่ดา้ นข้าง
ของเรือมีการเจาะช่องเพือ่ ยิงธนู ปื นคาบชุด และปื นครก หลังคาเรือถูกคลุมด้วยแผ่น
โลหะรูปแปดเหลีย่ มและหนามแหลม จุดประสงค์ของการสร้างหนามแหลมนี้ เพือ่
ป้องกันข้าศึกทีพ่ ยายามบุกเข้ายึดเรือ เพราะด้วยเหตุว่าลีชนุ ชินทราบดีว่าประสิทธิภาพ
ของทหารเกาหลีน้นั ต่างจากความชํานาญอาวุธของทหารญีป่ ุ่ นมาก รวมถึงทหารราบเกาหลีมกั ด้อยความสามารถทั้งด้าน
การฝึ กฝนและอาวุธ ถึงแม้จะมีการสวมเกราะของทหารทั้ง 2 ฝ่ ายแล้วก็ตามเรือรบญีป่ ุ่ นนี้ มีขนาดใหญ่กว่าเรือเกาหลี อีก
ทั้งมีกราบเรือที่ยาวกว่า หนามแหลมบนเรือเต่านี้ จึ งมีประโยชน์ในการป้องกันทหารญีป่ ุ่ นกระโดดลงมายึดเรืออย่างยิง่ ตัว
เรือมีหางเสืออยู่ 2 ใบ และใบพาย 20 ใบ จากนั้นนําท่านสู่ สวนสาธารณะ
อีซุนชิน
สถานที่อนั แสนสงบร่มรื่นซึ่งในอดีตเคยเป็ นสมรภูมิสูร้ บกัน
ระหว่างเกาหลีและญีป่ ุ่ น ด้วยการบัญชาการการรบอันเฉียบแหลมของ
นายพลอีซุนชิน ทําให้ญีป่ ุ่ นพ่ายแพ้ยอมถอนกําลังออกไป คนเกาหลีจึงถือ
ว่าท่านเป็ นวีรบุรุษที่สําคัญอีกท่านหนึง่ และได้มีการสร้างอนุสาวรียน์ าย
พลอีซุนชิน เพือ่ เป็ นเกียรติและการรําลึกถึงคุณงามความดีของท่าน ณ
สวนแห่งนี้ อีกด้วย สมควรแก่เวลา นําท่านเดินทางสู่เมืองพูซาน
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (แฮมุลทัง – ซีฟ้ ดหม้
ู อไฟหรือโป๊ะแตกเกาหลี รับประทานซุปร้อนๆ ด้วยอาหารทะเลอัน
แสนสดอร่อยมากมาย ผสมผสานคุณค่าทางโภชนาการด้วยผักชนิดต่าง ๆ รับประทานซุปร้อนกับข้าวสวยเกาหลี และ
เครื่องเคียงบนเซตอาหารหลากหลายชนิด)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั CENTRAL PARK HOTEL, BUSAN หรือเทียบเท่า

วันทีส่ าม

สะพานกระจกโอรุคโด – สะพานแขวนควังอัน – APEC HOUSE – วัดแฮดงยงกุงซา
ศูนย์สมุนไพรเรดไพน์ – เอ้าท์เลทเครือ่ งสําอาง

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (บุฟเฟต์หรือเซตเมนูอาหารเช้าสไตล์อเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําท่านสัมผัสประสบการณ์สุดเร้าใจกับการเดินบน สะพานกระจกโอรุคโด ชมความงามของทิวทัศน์ทอ้ งทะเลผ่านสะพาน
กระจกใสสูงถึง 35 เมตร สะพานกระจกนี้ สร้างจากหน้าผายืน่ ออกไปในทะเลด้วยพื้ นกระจกหนา คนเกาหลีนิยมมาชมพระ
อาทิตย์ขึ้นที่นี่ นําท่านผ่านชม สะพานแขวนควังอัน หรือสะพานเพชร อยู่ใกล้กบั ชายหาดแฮอึนแด สะพานนี้ เปรียบเสมือน
ซานฟรานซิสโกแห่งเกาหลี เป็ นสะพานที่ทอดยาวเหนือนํ้าทะเล เชื่อมโยงระหว่างใจกลางเมืองสู่ชายหาด มีความยาวกว่า
7.4 กิโลเมตร เป็ นสัญลักษณ์อีกแห่งหนึง่ ของเมืองปูซาน อีกทั้งบริเวณท้องทะเลแห่งนี้ ยังเป็ นจุดชมวิวของท่าเรือยอร์ช ใน
ยามคํา่ คืนจะมีแสงไฟส่องสว่างจากสะพานที่ส่องประกายราวกับเพชร จากนั้นนําท่านแวะชมอาคารสุดทันสมัย APEC
HOUSE หรือนู รีมารู อาคารทีถ่ ูกใช้ในการประชุมสุดยอดผูน้ าํ เอเปกครั้งที่ 13 ปี ค.ศ. 2005 ระหว่างทางที่เดินเข้าไปสู่
APEC HOUSE ที่เป็ นทางเดินทําด้วยสะพานและบันไดไม้ริมชายฝัง่ ทะเล ท่านจะพบกับประติมากรรมรูปปั้ นนางเงือกที่
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ตั้งอยู่บนโขดหินอย่างสวยงาม รวมถึงประภาคารสีขาวโดดเด่นสุดตระการตา ให้ท่านสัมผัสอากาศบริสุทธิ์และถ่ายรูปริม
ชายฝัง่ ตามอัธยาศัย

กลางวัน

บ่าย

คํา่

รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (ชาบู ชาบู เห็ดหม้อไฟ - อาหารพื้ นเมืองของคาบสมุทรเกาหลีตัง้ แต่สมัยมองโกเลียบุก
คาบสมุทรเกาหลี ลักษณะคล้ายสุกี้หม้อไฟของญีป่ ุ่ น โดยนําเครื่องเคียงต่างๆ เช่นผักหลากชนิด เห็ดตามฤดู หมูเบคอนที่
จัดเตรียมไว้ มาจัดเรียงให้สวยงามในหม้อ เวลารับประทานให้เติมนํ้าซุปชาบูปรุงรสแล้วต้มให้เดือด แล้วจึงนําอูดง้ สดลง
ต้ม สามารถรับประทานเป็ นอุดง้ ร้อน ทานพร้อมข้าวสวยร้อน นํ้าจิ้ มซีอ๊ ิวเกาหลี และเครื่องเคียง)
แวะชม วัดแฮดงยงกุงซา ซึ่งเป็ นวัดที่เก่าแก่และมีชื่อเสียงโด่งดังอีกวัดนึงของเมืองพูซาน ที่มีที่ต้ งั อยู่บนโขดหินริมทะเล
ซึ่งวัดนี้ ก่อตั้งขึ้ นเมือ่ ปี ค.ศ.1376 ในสมัยราชวงศ์โคเรียว อาคารส่วนใหญ่ได้ถูกทําลายไปตอนสมัยญีป่ ุ่ นรุกราน แต่ก็
ได้รบั การบูรณะขึ้ นมาใหม่ ปี ค.ศ.1930 ให้คงไว้ซึ่งความสวยงาม
ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่นแวดล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สวยงาม
นอกจากนี้ ท่านยังสามารถเลือกชมความงามของวัดด้วยการเดินขึ้ น
บันได 108 ขั้นไปยังจุดชมวิวด้านบน ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับรูปร่าง
ของหินที่แปลกตาซึ่งขึ้ นอยู่กบั จิ นตนาการของผูม้ อง หรือถ้ามองมายัง
ด้านล่างจะเห็นภาพเกลียวนํ้าวนอันสวยงาม
วัดแห่งนี้ เป็ นสถานที่
ศักดิ์สิทธิ์และสวยงามเหมาะสําหรับการชมพระอาทิตย์ขึ้นในยามเช้า
และคนเกาหลีนิยมมาขอพรในวันขึ้ นปี ใหม่ นําท่านเยีย่ มชม ศูนย์สมุนไพรเรดไพน์ เป็ นผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากนํ้ามันสน
แดง ที่มีสรรพคุณช่วยบํารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วยควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย ซึ่งเป็ นผลิตภัณท์ตวั ใหม่ที่
ทางประเทศเกาหลีกําลังเริ่มโปรโมท นําท่านเลือกซื้ อเครื่องสําอางแบรนด์ดงั ณ ศูนย์รวมเครื่องสําอาง ของเกาหลี
เช่น ROJUKISS, LOTREE, ETUDE, SULWASOO และอีกหลายแบรนด์ให้ท่านได้เลือกซื้ อตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารคํา่ ณ ภัตตาคาร (ซัมเกทังหรือไก่ตุ๋นโสม - อาหารวังในสมัยก่อน ปั จจุบันเป็ นอาหารเลือ่ งชือ่ ของเมือง
หลวง เชือ่ กันว่าบํารุงและเสริมสุขภาพ เสิร์ฟท่านละ 1 ตัวในหม้อดินร้อน ภายในตัวไก่จะมีขา้ วเหนียว รากโสม พุทราแดง
และเคล็ดลับในการตุ๋น เสิร์ฟพร้อมเครื่องเคียงทีเ่ รียกว่า กักตุกี เส้นขนมจีน เหล้าโสม พริกไทยดําและเกลือ)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั CENTRAL PARK HOTEL, BUSAN หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

ซานโตรินเี กาหลีหมู่บา้ นกัมชอน – ศูนย์โสมเกาหลี – พิพธิ ภัณฑ์สาหร่ายใส่ชดุ ฮันบก
DUTY FREE – สวนยงดูซาน – ช้อปปิ้ งย่านนัมโพดง - ถนนสายบันเทิงพูซาน
ตลาดปลาจากาลชิ - บุฟเฟ่ ต์ BBQ KOREA

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั (บุฟเฟต์หรือเซตเมนูอาหารเช้าสไตล์อเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําท่านเดินทางสู่ หมู่บา้ นกัมชอน (GAMCHEON CULTURE VILLAGE)
หรือซานโตรินแี ห่งเกาหลีใต้ (SANTORINI) สถานที่ท่องเที่ยวที่สําคัญอีก
แห่งของเมืองปูซาน เป็ นหมู่บา้ นบนเขาที่ลดระดับสู่ทะเล และสีสนั ที่สวยงาม
ของบ้านแต่ละหลัง เป็ นเสน่หท์ ี่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมาชื่นชมได้เป็ นอย่างดี
ท่านสามารถเพลิดเพลินกับซุม้ และร้านอาหารน่ารักมากมาย สไตล์เกาหลี
ตลอดทางเดิน หมู่บา้ นนี้ เป็ นหมู่บา้ นดั้งเดิม มีผูค้ นอาศัยอยู่จริง และที่นโี่ ด่ง
ดังจากการเป็ นสถานที่ถา่ ยทํารายการ RUNNING MAN รายการชื่อดังของ
เกาหลี จากนั้นแวะชม ศูนย์โสมเกาหลี เรียนรูว้ ิธีการปลูกและดูแลโสมอย่างไรให้ได้คุณภาพดีจากเจ้าหน้าที่ ที่ผ่านการ
อบรมจากรัฐบาลเกาหลี พร้อมเลือกซื้ อหาผลิตภัณฑ์โสมต่างๆ ที่ราคาถูกกว่าเมืองไทยไว้บาํ รุงสุขภาพตัวท่านเองหรือเป็ น
ของฝากสําหรับครอบครัว จากนั้นนําท่านไปยัง พิพิธภัณฑ์สาหร่ายเกาหลี ให้ทราบถึงประวัติศาสตร์ ความเป็ นมา และ
กระบวนการผลิตสาหร่ายทะเลเกาหลีว่ามีวิวฒ
ั นาการและวิธีการอย่างไร พร้อมกับให้ท่านลองชิมสาหร่ายรสชาติต่างๆ
และซื้ อหาเป็ นของฝากของที่ระลึก ที่นที่ ่านสามารถสวมใส่ ชุดประจํ าชาติเกาหลี (ฮันบก) ให้ท่านสนุ กสนานกับการ
ถ่ายรูปกับภาพ 3 มิติ เคล็ดลับงานศิลปะแห่งภาพที่ทําให้ท่านตื่นตาตื่นใจกับศิลปะแนวใหม่ ท่านจะได้พบกับภาพวาดที่ดู
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คํา่

เหมือนภาพต่างๆ จะหลุดลอยออกมาเสมือนจับต้องได้ ให้ท่านร่วมถ่ายรูปกับภาพต่างๆ
มากมาย เสมือนว่าท่านได้เข้าไปหรือร่วมแสดงกับผลงานชิ้ นต่างๆ ได้อย่างลงตัว
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (จิมทัค – ไก่พะโล้เกาหลี อาหารแนวใหม่รสชาติจัดจ้าน
โดยการนําเนื้ อไก่ส่วนต่าง ๆ มาปรุงพะโล้ดว้ ยเครื่องปรุงแบบเกาหลี ตุ๋นพะโล้กับมันฝรัง่
หัวหอม วุน้ เส้นเกาหลี โรยพริกไทยเพิ่มความจัดจ้าน รับประทานกับข้าวสวยร้อน ๆ เครื่อง
เคียงเกาหลี)
นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี DUTY FREE ช้อปปิ้ งสินค้าแบรนด์เนมมากมาย อาทิเช่น
นาฬิกา แว่นตา เครื่องสําอาง กระเป๋ า กล้องถ่ายรูป และสินค้าแบรนด์เนมอื่นๆ อีก
มากมาย จากนั้นนําท่านเดินทางไปชม สวนยงดูซาน ตั้งอยู่บนภูเขาในย่านดาวน์ทาวน์ของ
พูซาน โดยในช่วงสมัยสงครามเกาหลีมีประชาชนมากมายอพยพมาตั้งถิน่ ฐานบนภูเขาแห่งนี้ แต่เกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ถงึ
สองครั้ง ทําให้ป่าไม้ถูกทําลายไป ชาวบ้านจึ งช่วยกันฟื้ นฟูโดยการปลูกต้นไม้ขึ้นมาทดแทนจนกลายเป็ นสวนสาธารณะใน
ที่สุด และยังเป็ นที่ต้ งั ของศาลเจ้าที่สร้างโดยชาวญีป่ ุ่ นในยุคตกเป็ นอาณานิคม
ของญีป่ ุ่ น นอกจากนี้ ยังมี หอคอยพูซาน ที่ซึ่งเป็ นเหมือนสัญลักษณ์ของเมือง
(ไม่รวมค่าตัว๋ ขึ้ นลิฟต์) จากนั้นนําท่านสู่ย่านช้อปปิ้ งใหญ่ที่สุดของเมืองพูซาน
นัมโพดง พบกับร้านค้าแบรนด์ช้ นั นําต่างๆ มากมาย ทั้งสินค้าของเกาหลีและ
นําเข้าจากต่างประเทศ อัพเดตเทรนด์แฟชัน่ เกาหลีได้อย่างไม่รูเ้ บือ่ นําท่านสู่
ถนนสายบันเทิงของพูซานที่เรียกกันว่า BIFF (Busan International Film
Festival) เป็ นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รูจ้ กั กันในนาม
“เทศกาลหนังพูซาน” เริ่มเปิ ดในปี 1996 ปั จจุบนั จะมีเทศกาลหนังช่วงเดือน
กันยายนหรือเดือนพฤศจิ กายนของทุกที ในบริเวณนี้ ยังเต็มไปด้วยร้านค้า แหล่งช้อปปิ้ ง
จํ านวนมาก พาท่านแวะ ตลาดปลาจากาลชิ สัมผัสชีวิตและอาชีพพื้ นเมืองของชาวพูซาน
ดั้งเดิม ซึ่งเป็ นที่รูจ้ กั ตั้งแต่สมัยสงครามเกาหลี 1950 เป็ นต้นมา ตลอดแนวท่าเรือ
ประมาณ 1 กม. จากศาลากลางเมืองพูซาน เป็ นแหล่งรวมขายส่งปลาทุกชนิด ทุกวันจะมี
ของสดของทะเลมากมายนํามาประมูลกันในยามเช้ามืด และช่วงสายยังสามารถซื้ อใน
ราคาปลีกที่ค่อนข้างถูก
รับประทานอาหาร ณ ภัตตาคาร (BBQ KOREA บุฟเฟ่ ต์ปิ้งย่างสไตล์เกาหลี – ทานไม่
อัน้ บาบีคิวบุฟเฟ่ ต์ พบกับความอร่อยและความพิเศษ ให้ท่านเลือกสรรกับเมนูอัน
หลากหลาย อร่อยนุ่มลิ้ นด้วยการหมักด้วยบุลโกกิ ไม่ว่าจะเป็ น ซีฟ๊ ดู เนื้ อหมู เนื้ อไก่ หรือ
เนื้ อวัว พร้อมเลือกรับประทานผักนานาชนิด)
นําท่านเข้าสู่ที่พกั CENTRAL PARK HOTEL, BUSAN หรือเทียบเท่า

วันทีห่ า้

ศูนย์สมุนไพรฮอทเกตนามู – สวนแทจงแด - LOTTE PREMIUM OUTLET –ร้านละลาย
เงินวอน - สนามบินคิมแฮ - กรุงเทพฯ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (บุฟเฟต์หรือเซตเมนูอาหารเช้าสไตล์อเมริกันผสมผสานแบบเกาหลี)
นําท่านไปยัง ศูนย์สมุนไพรเกาหลีฮ็อตเกตนามู
ต้นไม้ชนิดนี้ เจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและ
ระดับสูงเหนือนํ้าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์ อ๊ ตเกตนี้ ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนํามารับประทานเพือ่ ช่วยดูแลตับ
ให้สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืม่ แอลกอฮอล์
กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา อิสระให้ท่านได้เลือกชมและเลือก
ซื้ อสินค้ากลับไปเป็ นของฝาก จากนั้นนําท่านสู่ สวนแทจงแด สวนสนและ
ต้นไม้ดอกไม้นานาพันธุท์ ี่ต้ งั อยู่ริมหน้าผาหินสูงกว่า 250 เมตร จุดไฮไลท์
ของสวนแห่งนี้ คือ ประภาคารยองโดสีขาวที่ต้ งั ตระหง่านอยู่ริมหน้าผา รวมถึง
สวนสวยต่างๆ ที่อยู่รายรอบ นําท่านขึ้ นรถไฟ DANUBI TRAIN สําหรับนังชม
่
สวนเพือ่ ไปยังจุดไฮไลท์ต่างๆ จากนั้นนําท่านสู่
LOTTE PREMIUM
OUTLET แหล่งช้อปปิ้ งที่มีความหลากหลายทั้งเสื้ อผ้าแบรนด์ดงั แฟชัน่ ต่างประเทศ อุปกรณ์กีฬา เครื่องสําอาง และยังมี
ร้านขายของเล่นสําหรับเด็ก เช่นร้านขายเลโก้ นอกจากนี้ ยังมีรา้ นค้าพิเศษที่เป็ นสินค้าท้องถิน่ ที่มีคุณภาพดีและราคาถูก
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า เป็ นแหล่งรวมร้านค้าแบรนด์ดงั กว่า 550 ร้านค้า

BeautifulAutumn4_Busan3Night_Sep-Nov2018

Page 4

กลางวัน
บ่าย

20.40 น.
00.15 น.

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร (PORK CUTLET – หมูชบุ แป้ง
เกล็ดขนมปั งทอด เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ)
นําท่านแวะ ละลายเงินวอน ที่ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้ อ
สินค้าพื้ นเมืองอีกรอบหนึง่ เป็ นการส่งท้ายก่อนอําลาเกาหลี อาทิ บะหมีซ่ ิ นรา
เมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูดง้ กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย ลูกอมแปลกๆ ที่
ประเทศไทยอาจไม่มี ช้อกโกแลตสโตน นํ้าจิ้ มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุน๋
โสมสําเร็จรูป ผลไม้ตามฤดูกาลในราคาพิเศษ สมควรแก่เวลาเดินทางสู่
สนามบินนานาชาติคิมแฮ เพือ่ เตรียมตัวเดินทางกลับประเทศไทย
เดินทางกลับ กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ เที่ยวบิน KE 661
<<<บริการอาหารและเครื่องดืม่ เลิศรสนานาชนิดบนเครื่องบิน>>>
ถึง สนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


อัตราค่าบริการ (บาท)
5-9, 12-16, 19-23, 26-30 ก.ย. 2561
3-7 ต.ค. 2561
(วันรําลึก ร.9) 10-14, 11-15, 12-16 ต.ค. 2561
17-21 ต.ค. 2561
(วันปิ ยมหาราช) 18-22, 19-23, 20-24 ต.ค. 2561
24-28 ต.ค., 31 ต.ค.-4 พ.ย. 2561
7-11, 14-18, 21-25 พ.ย. 2561
ท่านทีป่ ระสงค์พกั เดีย่ ว เพิม่ ราคาท่านละ

ผูใ้ หญ่ เข้า
พัก
2-3 ท่าน
ต่อห้อง

22,900
24,900
25,900
24,900
25,900
24,900
23,900

เด็กอายุตํา่ กว่า 12 ปี พักกับผูใ้ หญ่
1 ท่าน
มีเตียงปกติ

2 ท่าน
เสริมเตียง

22,900 21,900
24,900 23,900
25,900 24,900
24,900 23,900
25,900 24,900
24,900 23,900
23,900 22,900
4,900

2 ท่าน
ไม่เสริม
เตียง

20,900
22,900
23,900
22,900
23,900
22,900
21,900

ข้อกําหนดและเงือ่ นไขควรทราบ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบิน ทั้งเที่ยวไป และ/หรือ เที่ยวกลับ โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ การจัดสรร
ที่นงที
ั ่ ่เหมาะสมที่สุดขึ้ นอยู่กบั สายการบินที่ให้บริการเป็ นหลัก
 สงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงรายการท่องเที่ยวบางรายการเพือ่ ความเหมาะสม ไม่ว่าจะเกิดจากความขัดข้องของยานพาหนะหรือ
มีเหตุหนึง่ เหตุใดจนทําให้ไม่สามารถดําเนินการท่องเที่ยวตามกําหนดได้
 อัตรานี้ สําหรับการเดินทางเป็ นหมู่คณะ คํานวณจากผูเ้ ดินทางซึ่งเป็ นผูใ้ หญ่ต้ งั แต่ 20 ท่านขึ้ นไป กรณีที่มีผูเ้ ดินทางตํา่ กว่า
จํ านวนดังกล่าว ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเว้นไม่มีหวั หน้าทัวร์ให้บริการอํานวยความสะดวกระหว่างการเดินทาง ซึ่งท่านสามารถ
เดินทางไปยังประเทศปลายทางด้วยตัวท่านเอง โดยที่มคั คุเทศก์ทอ้ งถิน่ จะคอยต้อนรับท่านหลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ
กระเป๋ าจากสายพาน ผ่านด่านศุลกากรขาเข้าเรียบร้อยแล้ว และ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับราคาเพิม่ ขึ้ น ตามความเหมาะสมและ
ค่าใช้จ่ายที่เพิม่ ขึ้ นของคณะเป็ นหลัก หรือ ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือ่ นหรือยกเลิกการเดินทาง
 สําหรับท่านทีต
่ อ้ งเดินทางมาจากสนามบินอื่น หรือเดินทางต่อไปยังสนามบินจุดหมายปลายทางอื่น กรุณาจองตัว๋

เครือ่ งบินหรือพาหนะอื่นๆ ในราคาทีส่ ามารถเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินหรือเทีย่ วการเดินทางได้ หากมีการล่าช้าหรือ
ยกเลิกจากเทีย่ วบินระหว่างประเทศ
ทั้งนี้ เพือ่ ป้องกันการพลาดเทีย่ วบินหรือเทีย่ วการเดินทางทีท่ ่านจะเดินทาง
ต่อไป (เทีย่ วบินทีเ่ ดินทางมาหรือเดินทางต่อ ควรมีระยะเวลาในการต่อเทีย่ วบินอย่างน้อย 3 ชัว่ โมง) และทาง
บริษทั ฯ ไม่รบั ผิดชอบ หากมีการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินและเกิดค่าใช้จ่ายดังกล่าวขึ้ น
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อัตราค่าบริการนี้ รวม
 ตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ ชั้นทัศนาจร ตามเส้นทางและสายการบินที่กําหนด รวมค่าธรรมเนียมการใช้สนามบิน (PASSENGER
SERVICE CHARGE) ค่าประกันภัยสายการบิน (INSURANCE TAX) และค่าธรรมเนียมนํ้ามัน (FUEL SURCHARGE) ขอสงวน
สิทธิ์ในการเรียกเก็บเพิม่ หากมีการปรับเปลีย่ นจากทางสายการบินในภายหลัง
 ห้องพักทั้งหมด 3 คืน พักห้องละ 2-3 ท่าน
 บัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยว ตัว๋ เข้าชมการแสดง ตามที่ระบุในรายการอาหารทุกมื้ อ ตามที่ระบุในรายการ
 รถนําเที่ยวตลอดรายการ
 ประกันภัยคุม้ ครองการเสียชีวิตจากอุบตั ิเหตุ วงเงิน 1,000,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลจากอุบตั ิเหตุ วงเงิน 500,000 บาท
เงือ่ นไขตามกรมธรรม์
อัตราค่าบริการไม่รวม

 ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ มัคคุเทศก์ทอ้ งถิน่ คนขับรถท้องถิน่ ขอความกรุณาจากท่าน 50,000 วอน (1,500 บาท) หรือ
มากเท่าทีท่ ่านประทับใจ และกรุณามอบทิปกับเจ้าหน้าทีส่ ่งทัวร์หรือหัวหน้าทัวร์ ณ วันเดินทางวันแรก





ค่าธรรมเนียมในการทําหนังสือเดินทาง
ค่าวีซ่าเข้าสาธารณรัฐเกาหลี สําหรับผูถ้ อื หนังสือเดินทางต่างด้าว และกลุ่มประเทศที่ตอ้ งขอวีซ่าก่อนเข้าประเทศ
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ อาหารและเครื่องดืม่ ที่สงั ่ เพิม่ โทรศัพท์ โทรสาร มินิบาร์ ทีวีช่องพิเศษ
ค่าใช้จ่ายอันเกิดจากความล่าช้าของสายการบิน, อุบตั ิภยั ธรรมชาติ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อการจลาจล หรือการ
ถูกปฏิเสธไม่ให้เข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองหรือเจ้าหน้าที่แรงงานทั้งไทย เกาหลี
 ภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีการบริการ 3% (กรณีตอ้ งการใบเสร็จรับเงิน/ใบกํากับภาษี)

เงือ่ นไขเพิม่ เติม
 กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งประเทศไทย และ/หรือ ประเทศปลายทางปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศตามที่ระบุใน
รายการเดินทาง บริษทั ฯ ของสงวนสิทธิ์ไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ
 บริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์การเดินทางเพือ่ ท่องเที่ยวเท่านั้น
 เที่ยวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 เมือ่ ตกลงชําระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่ นไขและข้อตกลงต่าง ๆ ที่
ได้ระบุไว้ท้ งั หมดนี้ แล้ว
การสํารองที่นงั ่
 กรุณาชําระเงินมัดจํ าทัวร์ท่านละ 5,000 บาท (ช่วงเทศกาลวันหยุดต่อเนือ่ ง มัดจํ าท่านละ 10,000 บาท) พร้อมนําส่งหนังสือ
เดินทางหรือสําเนาที่เห็นรายละเอียดผูเ้ ดินทางชัดเจนให้กบั ทางบริษทั ฯ ทําการสํารองที่นงั ่
 ยอดเงินค่าทัวร์ส่วนที่เหลือทั้งหมด กรุณาชําระก่อนการเดินทาง 15 วัน
หมายเหตุ
 บริษทั ฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลีย่ นแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมือ่ เกิดเหตุสุดวิสยั จนไม่อาจแก้ไขได้
 บริษท
ั ฯ ไม่รบั ผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวตั ิและอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของ
ทางบริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมที่เกิดขึ้ นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็ บป่ วย การถูกทําร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือจาก
อุบตั ิเหตุ
ั ฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รบั ผิดชอบค่าบริการที่ท่านได้ชําระ
 หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้ นสุดลง ทางบริษท
ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้ น
 บริษท
ั ฯ จะไม่รบั ผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนือ่ งมาจากมีสิง่ ผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทาง
ไม่ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
 รายการนี้ เป็ นเพียงข้อเสนอที่ตอ้ งได้รบ
ั การยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึง่ หลังจากได้สํารองที่นงบนเครื
ั่
่อง และโรงแรมที่พกั ใน
ต่างประเทศเป็ นที่เรียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้ อาจเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ั หากราคาตัว๋ เครื่องบินปรับสูงขึ้ น บริษทั ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะปรับราคาตัว๋ เครื่องบินตาม
 ราคานี้ คิดตามราคาตัว๋ เครื่องบินในปั จจุบน
สถานการณ์ดงั กล่าว
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กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกีย่ วข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลีย่ นแปลง การบริการจากสายการบิน
บริษทั ฯ ขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษทั ฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงิน
ให้สําหรับค่าบริการนั้นๆ
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษทั ฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คําสัญญาใดๆ ทั้งสิ้ นแทนบริษทั ฯ นอกจากมีเอกสารลง นามโดย
ผูม้ ีอํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านั้น
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาด จากทางสาย
การบินจะไม่มีการคืนเงินใดๆ ทั้งสิ้ น แต่ท้ งั นี้ ทางบริษทั ฯ จะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆ มาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์ การจัดหานี้
โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หนังสือเดินทางของท่านควรมีอายุการใช้งานเหลือเกิน 6 เดือน มิฉะนั้นทางบริษทั ฯ
จะไม่รบั ผิดชอบ กรณีด่านตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเดินทางของท่าน
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