เมืองพูซาน
 ชมอุทยานยงดูซาน 1ใน3ภูเขายอดนิยม ที่มา
ของภูเขาลักษณรูปหัวมังกร
 ชมถนนสายบันเทิง PIFF Stree ซึ่งเคยเป็นที่จัด
งาน เทศกาลหนังพูซาน
เมืองเจจู
 ชมมรดกโลก ถ้าหินลาวามันจังกู
 สัมผัสวิถีชีวิตดั่งเดิม ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมทรงอับ
 ชมความยิ่งใหญ่ของยอดภูเข้าไฟที่อยู่ใต้ทะเล ที่
ยอดเขาซองซัน อิลซุลบอง
 เพลิดเพลินไปกับความน่ารักในโลกของหมีที่
พิพิธภัณฑ์เท็ดดีแบร์

เมืองโซล
 เยือนพระราชวังชังด็อก 1ใน 5 พระราชวังส้าคัญ
ของเกาหลี
 ชมบรรยากาศหมู่บ้านดั่งเดิมเกาหลี ที่ หมู่บ้าน
ฮันฮก
 ชมวิวส์กรุงโซลที่หอคอย N โซลทาวน์เวอร์
 ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดช้อปปิ้งชื่อดัง เมียงดง ทงแดมุน

++ ลิมลองเมนูอาหารเกาหลีแท้ ไก่ตุ๋นโสม ข้าวย้าเกาหลี และอีกหลากลายตลอดการเดินทาง++

ก้าหนดการเดินทาง สิงหาคม – พฤศจิกายน 2558
วันที่เดินทาง
Day 1
Day 2
Day 3
Day 4
Day 5

โปรแกรมทัวร์
กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
พูซาน - อุทยานยงดูซาน - พูซานทาวเวอร์ - ถนนสายบันเทิง PIFF วัดแฮดองยงกุงซา
ถ้าลาวามันจังกู – หมู่บ้านพืนเมืองซงอับ – ยอดเขาซงซาน อิลชูลบุง
– พิพิธภัณฑ์เท็ดดีแบร์
สนามบินคิมโป – ชางด๊อกกุง – หมู่บ้านบุกชอน –โซลทาวเวอร์ ทงแดมุน
ศูนย์โสม - คอสเมติค - สมุนไพรโบกานยอง- เมียงดง - ซุปเปอร์
มาร์เก็ต -กรุงเทพฯ
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โรงแรม หรือ
เทียบเท่า 3ดาว

มืออาหาร
(- / - / -)
( - / L / D)
( B / L / D)
( B/ L / D)

NONGSHIM HOTEL
TAMEUS HOTEL
SEOUL STAR

(B/L/)

วันที่ 1
23.30 น.
02.15 น.
วันที่ 2
09.05 น.

เที่ยง

เย็น
วันที่ 3
เช้า
08.00 น.
09.00 น.

กรุงเทพ - สนามบินสุวรรณภูมิ
พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ประตู 6 ชัน 4 เคาน์เตอร์ M สายการบิน โคเรียนแอร์ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ KOREA
DULXUE JAPAN คอยอ้านวยความสะดวกในการตรวจเช็คสัมภาระ การเช็คอิน และความพร้อมของเอกสารการ
เดินทาง และพบกับหัวหน้าทัวร์ที่จะคอยให้บริการท่านตลอดระยะเวลาการเดินทาง
น้า ท่ า นเดิ น ทางสู่ เ มื อ งพู ซ าน โดยเที่ ย วบิ น KE662 ใช้ เ วลาเดิ น ทางประมาณ 5ชั่ ว โมง มี บ ริ ก ารอาหารและ
เครื่องดื่มบนเครื่อง
พูซาน - อุทยานยงดูซาน - พูซานทาวเวอร์ - ถนนสายบันเทิง PIFF - วัดแฮดองยงกุงซา
เดินทางถึงสนามบินคิมแฮ เมืองพูซาน ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุณาปรับนาฬิกาของท่าน
ให้เป็นเวลาท้องถิ่น เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลา ประเทศเกาหลีจะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง) จากนัน
น้าท่านเดินทางสู่ อุทยานยงดูซาน (Yongdusan Park) ตังอยู่ในตัวเมืองพูซาน และเป็นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็นที่
นิย มมากที่สุด ที่ มาของชื่ อมาจากลั กษณะรู ปร่ างของภู เ ขาที่เ หมื อนกั บหั วมั งกร ซึ่ งหั นหน้า เข้ า สู่ฝั่ งทะเลเพื่ อ
ป้องกัน และก้าจัดศัตรูที่มาจากทะเลนั่นเอง ในระหว่างสงครามเกาหลี ผู้อพยพหนีขึนมาสร้างบ้ านเรืองอาศัยกัน
บนภูเขา และเกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ครังใหญ่ถึง 2 ครัง ท้าให้ต้นไม้บนภูเขาถูกเผาท้าลาย บริเวณของอุทยานมี
พืนที่ประมาณ 69,000 ตารางเมตร ศาลเจ้าที่สร้ างขึนโดยชาวญี่ปุ่นในยุคล่า อาณานิคมของญี่ปุ่น , อนุสาวรี ย์
Cheokhwabi, Chunghontap อาคารอนุ สรณ์ เพื่ อ ร้า ลึกถึ งเหยื่อในสงครามเกาหลี อนุสาวรี ย์ข องนั กศึก ษาที่
ต่อต้านรัฐบาลในเหตุการณ์ปฎิวัติ, รูปปั้นของนายพล Lee Sun Sin ผู้บัญชาการทหารที่ดีที่สุดในสมัยราชวงศ์โช
ซอน ( 1392-1910 ) จากนั นน้ า คณะขึ นลิ ฟท์ สู่ หอคอยเมื อ งพู ซ าน หรื อ พู ซ านทาวเวอร์ มี ค วามสู ง กว่ า
ระดับน้าทะเล 118 เมตร ให้ท่านได้ชมวิวทิวทัศน์ของเมืองพูซาน ถ้าอากาศแจ่มใสท่านสามารถมองเห็นประเทศ
ญี่ปุ่นได้
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร OSAMBULKOKI หรือ หมูกับปลาหมึกผัดซอส
หลังรับประทานจากนันให้ น้าท่านสู่ ถนนสายบันเทิง PIFF STREET (PUSAN INTERNATIONAL FILM
FESTIVAL) เป็นศูนย์กลางในการจัดงานภาพยนตร์นานาชาติที่รู้จักกันในนาม “เทศกาลหนังพูซาน” เริ่มเปิดใน
ปี 1996 ปัจจุ บันจะมีเทศกาลหนั งในช่วง เดื อนกัน ยายน หรือเดือนพฤศจิกายนของทุก ปี ในบริ เวณนียัง มีโรง
ละครนัมโพดง และเวทีกลางแจ้งบริเวณ อ่าว Suyeongman ในเดือนสิงหาคมของทุกปี ทุกคนจะได้ชมการแสดง
, การเต้นระบ้า และดนตรีมากมาย ในบริเวณหาด Gwangalli น้าท่านเดินทางสู่ วัดแฮดองยงกุงซา วัดแห่งนี
สร้างขึนเมื่อ ค.ศ. 1376 สมัยราชวงศ์ โครยอจากนันในปี 1970 ถูกฟื้นฟู และปรับปรุงอีกครังด้วยความพิถีพิถัน
เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ และความงดงามแบบดังเดิม จากประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก
ไปสู่ทางเดิน และบันไดหิน 108 ขัน เป็นจุดส้าหรับชมวิว และความงดงามของทะเล ก่อนจะเดิน ลงไปสู่บริเวณที่
ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีด้า ซึ่งตังตระหง่านอยู่บนโขดหิ น และเมื่อเดินไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่
บริเวณตัววัดที่ประกอบไปด้วยวิหาร และศาลาเรียงรายลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหาร
หลัก มีเ จดีย์ สูง 3 ชั น และสิงโต 4 ตัว เป็ นสัญ ลัก ษณ์ข องความสนุก , ความโกรธ, ความเศร้า และความสุ ข
นอกจากนีภายในวัดยังมีองค์เจ้ าแม่กวนอิม , พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, ศาลเจ้า และอื่นๆ วัดแห่งนีเป็น
สถานที่ ศั กดิ์ สิทธิ์ และสวยงาม เหมาะส้ า หรั บ การมาชมพระอาทิ ตย์ ขึ นในยามเช้า และมัก เป็ นสถานที่ ที่เ หล่ า
พุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมาอธิษฐานขอพรในวันขึนปีใหม่ ส้าหรับในช่วงเดือนเมษายนนัน วั ดจะดูสดชื่น
และสวยงามไปด้วยบรรดาดอกซากุระที่บานสะพรั่ง และในวันส้าคัญทางศาสนาพุทธ คือวันวิสาขบูชา วัดแห่งนี
จะถูกประดับประดาด้วยโคมไฟหลากสี ซึ่งดูสวยงามไปอีกแบบหนึ่ง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร BIBIMBAP (ข้าวย้าเกาหลี)
จากนันเข้าสู่โรงแรมที่พัก NONGSHIM HOTEL หรือเทียบเท่า
ถ้าลาวามันจังกู – หมู่บ้านพืนเมืองซงอับ – ยอดเขาซองซานอิลชูลบอง - พิพิธภัณฑ์เท็ดดีแบร์
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
น้าท่านเดินทางจาก เมืองพูซาน โดยเที่ยวบิน KE 1003 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ถึงสนามบินเชจู น้าท่านเข้าสู่ ถ้าหินลาวา พาชมมรดกโลก ที่ขึนทะเบียนกับองค์การยูเนสโก้ ถ้าหินลาวา
เพลิดเพลินกับการจัดสวนเกาหลี ผ่านชมอุโมงค์ต่างๆที่เกิดจากการพวยพุ่งของลาวาเมื่อหลายล้านปีก่อน จนเกิด
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เที่ยง

เย็น
วันที่ 4
เช้า
08.00 น.
08.05 น.

เที่ยง

เป็นโพร่งและหินงอกหินย้อยตลอดเส้นทางชม เราจะได้เห็นเสาหินลาวาในรูปแบบต่างๆและตลอดเส้นทางการ
ชม เราจะได้เ ห็นเสาหินลาวาในรูปแบบต่างๆและความงามธรรมชาติเหมื อนเราก้าลังเที่ ยวเกาะหุบเขาหินของ
เกาะเชจู ภายในอุณหภูมิตลอดปีที่เฉลี่ย 11 – 21 องศาเซลเซียส นอกจากนียังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของค้างคาว
อีกด้วย
รับ ประทานอาหารกลางวั น ณ อาหารพื นเมื องหมู บ าร์ บี คิ ว เชจู แ บบหมั ก ซอสแดงออกรสซอสพริ ก หวานของ
หมู่บ้านชงอับ หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน อิสระชมวิถีชีวิต หมู่บ้านวัฒนธรรมทรงอับ ซึ่งตังอยู่ตีนเขาฮัล
ลา ที่รัฐบาลยังคงอนุลักษณ์ไว้ สัมผัสบรรยากาศชีวิตแบบดั งเดิม บ้านพืนเมืองโรงเรียน ตึกท้าการรัฐบาล ร้านค้า
ตลอดจนสินค้าที่มีชื่อของเกาะ จากนันน้าท่านเดินทางสู่ ยอดเขาชองซัน อิลชุลบอง เกิดขึนจากภูเขาไฟที่อยู่ใต้
ท้องทะเลเมื่อ 100,000 ปีที่แล้ว มีความหมายว่า “จุดสูงสุดที่พระอาทิตย์ขึน” มีหินแหลมที่ล้อมรอบปากปล่อง
กว่า 99 ก้อน จึงเป็นปากปล่องภูเขาไฟมีลักษณะเหมือนมงกุฎ ถือเป็นจุดชมวิวทะเล และพระอาทิตย์ขึนและตกที่
สวยงามนอกจากนีในช่วงฤดูใบไม้ผลิ เราจะพบเห็นดอกสีเหลืองเรฟเต็มพืนที่ไปหมด จากนันน้าท่านเดินทางสู่
โลกของหมีเท็ดดีแบร์ พิพิธภัณฑ์เท็ดดีแบร์ สถานที่เราจะได้ เห็นได้สัมผัสหมีเท็ดดีแบร์ที่น่ารักจากทั่วโลกที่ มี
มากกว่า 100 ปี ตังแต่หอแสดงประวัติศาสตร์หมี โดยจัดท้าเป็นเรื่องราวและฉากที่มีชื่อเสียงจากภาพยนตร์ต่างๆ
เช่น “The Last Supper” (Leonardo Da Vinci) หอศิลปที่รวบรวมหมีแฟชั่นจากดีไซน์เนอร์ชื่อดังของโลก เช่น
หลุยส์วูตอง ชาเนล โดยเฉพาะอย่างยิ่ง หมีตัวเล็กที่สุดในโลก ซึ่งสูงเพียง 4.5 มิลลิเมตร และการแสดงหมีใน
บรรยากาศสถานที่ต่างๆ นอกจากสนุกเพลิดเพลินกับพิพิธภัณฑ์หมีแล้ว ยังมีร้านกาแฟร้านอาหาร สวนครอบครัว
หมีเกาหลีและสระน้าเมจิริมวิวทะเลจุนมุง อย่าลืมเลือกซือหมีในรูป แบบสินค้าต่างๆเป็นของฝากคนที่คุณรักหรือ
เพื่อตัวคุณเอง
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร HAEMULTANG เมนูซีฟู้ดหม้อไฟ
จากนันน้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก TAEMEUS HOTEL หรือ เทียบเท่า
สนามบินเชจู - สนามบินคิมโป – ชางด๊อกกุง – หมู่บ้านบุกชอน - ทงแดมุน
รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก
น้าท่านเดินทางจาก สนามบินเชจู โดยเที่ยวบิน KE 1202 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1 ชั่วโมง
ถึงสนามบินคิมโป เมืองกรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้
จากนัน น้าท่านเดินทางสู่ พระราชวังชังด็อก เป็นหนึ่งในห้าพระราชวังที่ส้าคัญที่สุดของเกาหลี สร้างขึนในรัชสมัย
ของพระเจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซ็อน เมื่อปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412)
ด้วยเหตุที่พระราชวังแห่งนีตังอยู่ทางทิศตะวันออกของพระราชวังคย็องบก (Kyeongbok Palace) ผู้คนจึงเรียก
พระราชวังแห่งนีว่าพระราชวังตะวันออก (East Palace) ซึ่งต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์องค์ที่ 14
แห่งโชซ็อนได้โปรดเกล้าฯ ให้ขยายสนามหญ้าของพระราชวังเป็น 500,000 ตารางเมตรจากนันน้าท่านเดินทางสู่
หมู่บ้ านดั งเดิ มของเกาหลี ที่มี ประวัติย าวนานที่ เรีย กว่ า ฮั นอก (Hanok) ตั งอยู่ ระหว่า ง พระราชวั งเคี ยงบกกุ ง
(Gyeongbokgung Palace), พระราชวังชางด๊อกกุง (Changdeokgung Palace) และอารามหลวงจองเมีย ว
(Jongmyo Royal Shrine) ค้าว่า บุกชอน (Bukchon) มีความหมายว่าหมู่บ้านทางตอนเหนือ ตามต้าแหน่งที่ตัง
ของหมู่บ้านที่อยู่ทางทิศเหนือของคลองชองเกชอน (Cheonggyecheon Stream) และชงโน (Jongno)หมู่บ้าน
ประกอบด้วยตรอกซอกซอยอันเป็นที่ตังของบ้านแบบดังเดิมกว่าร้อยหลัง และเป็นที่เก็บรักษาสภาพแวดล้อมของ
เมืองไว้ เพื่อเป็นการบอกเล่าประวัติศาสตร์ และเป็นมรดกทางวัฒนธรรมตังแต่สมัยราชวงศ์โชซอนที่มีอายุกว่า
600 ปีจากนัน น้าท่านเดินทางสู่ โซลทาวเวอร์ (Seoul Tower) หรือ หอคอยเอ็นโซล ( N Seoul Tower) หรือ
“นัมซันทาวเวอร์” ( Namsan Tower ) ตังอยู่บนภูเขานัมซาน เป็นจุดท่องเที่ยวที่ถือว่าเป็นไฮไลท์ส้าคัญของกรุง
โซล เพราะเป็นจุดชมวิวที่มองเห็นวิวทั่วทังกรุงโซล มีความสูงจากฐานหอคอยประมาณ 236.7 เมตร และมีความ
สูง 479 เมตรจากพื นดิ น คนที่ มาเที่ ยวที่ นี่ ส่วนมากจะเป็ นคู่ รั ก ทั งชาวเกาหลี แ ละนัก ท่ อ งเที่ ย วต่า งชาติ คู่ รั ก
ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงรัวข้างบนโซลทาวเวอร์ เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่จะ
รักกันยาวนานตลอดไป
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร
หลังจากรับประทานอาหารกลางวัน จากนันน้าท่านเดินทางสู่ ตลาดดงแดมุน ตลาดนีเราสามารถเลือกซือข้าวของ
ต่ า งๆ และต่ อ ราคาได้ สุด ๆเพราะมี ร้ า นค้ า ต่ า งๆ ให้ เ ลื อ กซื อมากมาย มี ทั งห้ า งขายเสื อผ้ า ทั น สมั ย แต่ ตั งอยู่
ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมง มีแสงสี และเสียงดนตรีตลอดทังคืน สินค้าที่มีมากทีสุด
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เย็น
วันที่ 5
เช้า

เที่ยง

15.00 น.
17.30 น.

ในตลาดนี คื อ เสื อผ้ า เครื่ อ งแต่ ง กายต่ า งๆ เครื่ อ งหนั ง ชุ ด สุ ภ าพสตรี และเด็ ก เครื่ อ งนอน เครื่ อ งใช้ ใ นบ้ า น
รองเท้า กระเป๋า เครื่อง ประดับ
รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร
จากนันน้าท่านเข้าสู่โรงแรมที่พัก VITORIA HOTEL หรือ เทียบเท่า
ศูนย์โสม - คอสเมติค – สมุนไพรโบกานยอง - เมียงดง - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - กรุงเทพฯ
รับประทานอาหาร ณ โรงแรมที่พัก
หลังจากรับประทานอาหารเช้า จากนันน้าท่านเพิ่มพลังด้วยการแวะชิมสมุนไพรโสม จินเส็งเอาท์เลท เป็นสถานที่
แหล่งรวมศูนย์สมุนไพรโสม เพื่อฟังค้าบรรยายถึงสรรพคุณต่างๆ ของโสมแต่ละชนิด โดยโสมที่ดีมีคุณภาพ ต้อง
มีอายุ 6 ปี รัฐบาลเกาหลีได้ใส่ใจกับเรื่องนีอย่างมากจึงต้องเข้ามาควบคุมทุกขันตอนตังแต่ การเริ่มปลูกโสม จน
กระทังการผลิตออกมาเป็นตัวยา “โสมเกาหลี ” นันมีสารประกอบที่ส้าคัญอยู่หลายอย่างมีทังวิตามินและแร่ธาตุ
หลายชนิด แต่สารสกัดที่น่าสนใจที่สุดนั่นคือ “ซาโปนิน” ซึ่งมีการน้ามาวิจัยเพื่อเปรียบเทียบสัดส่วนของสาร “ซา
โปนิน” โดยแบ่งแยกชนิดไปตามสถานที่เพาะปลูกและสายพันธุ์ และพบว่าโสมเกาหลีนัน มีสัดส่วนของสารซา
โปนินและสารออกฤทธิ์ที่เป็นประโยชน์มากที่สุด สมุนไพรโสม มีสรรพคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นการรักษาเกี่ยวกับ
หลอดเลือด ความดันผิดปกติ การเมื่อยล้าจากการท้างานหนัก ใช้สมองอย่างหนัก และยังช่วยให้สดชื่นระหว่าง
วันท้างานได้อีกด้วย โดยท่านสามารถเลือกซือผลิตภัณฑ์โสมได้ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย ถึงสองเท่า เหมาะแก่
การที่จะเป็นของฝาก ของที่ระลึกแด่คนที่รักด้วย จากนันน้าท่านเลือกซือส้าอางที่ COSMETIC ที่แห่งนีเป็นแหล่ง
ขายเครื่องส้าอางขนาดใหญ่ อาทิเช่น เครื่องส้าอางโรจูคิส ซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากในประเทศเกาหลี และบ้านเรา
น้าท่านเดินทางสู่ ศูนย์สมุนไพรโบกานยอง ต้นไม้ชนิดนีเจริญเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะ
และระดั บสูงเหนือน้าทะเล 50-800 เมตร ชาวเกาหลี รุ่นใหม่ นิยมน้า มารับประทานเพื่อช่วยดู แลตับให้สะอาด
แข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกท้าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร GINSENG SOUP หรือไก่ตุ๋นโสมเกาหลี
หลังรับประทานอาหาร อิสระให้ท่านช้อปปิ้งยามค่้าคืน ตลาดเมียงดง ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นศูนย์รวมแฟชั่นชันน้าของ
เกาหลี ที่นี่มีทังห้างสรรพสินค้า ล็อตเต้ เมโทมิโตบ้าและห้างชินเซแกร้านมิกลิออร์ซึ่งตังอยู่ทังใต้ดินและบนดิน
ขายเครื่ อ งแต่ ง กายส้ า เร็จ รู ป รองเท้า เครื่อ งใช้ เครื่ อ งประดับ และเครื่ อ งส้ า อางเป็ นที่ พึ ง ปารถนาของนัก ซื อนั ก
แต่งตัวทังหลายและเชิญท่านเลือกซือสินค้าตามอัธยาศัย สินค้าที่มีมากทีสุดในตลาดนีคือ เสือผ้า เครื่องแต่งกาย
ต่ า งๆ เครื่ อ งหนั ง ชุ ด สุ ภ าพสตรี เครื่ อ งนอน รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ อ ง ประดั บ และเครื่ อ งส้ า อาง ETUDE
SKINFOOD THE FACE SHOP ฯลฯ จากนันน้าท่านเดินทางยัง แหล่งซือของฝากของที่ระลึก ซุปเปอร์มาร์เก็ต
ท่ า นช็ อ ปปิ้ ง เพื่ อ ซื อของฝากติ ด ไม้ ติ ด มื อ มอบให้ กั บ ญาติ สนิ ทมิ ต รสหาย ที่ ซุ ป เปอร์ ม าร์ เ ก็ ต หรื อ เรี ย กได้ ว่ า
PRODUCT SUPERMARKET เป็ นซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่ส่งสิ นค้าขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสินค้ า จ้าพวก ส่ งออก ทังสิ น
อาทิเช่น มาม่าเกาหลี, กิมจิ, สาหร่าย, ขนมสไตล์เกาหลีที่เด็กๆ ชื่นชอบเชิญท่านเลือกซือของฝากตามอัธยาศัย
พร้อมกันที่สนามบินอินชอน เพื่อเช็คอิน
น้าท่านเดินทางจากสนามบินนานาชาติ อินชอน โดย ไฟล์ บิน KE 651 สู่สนามบินสุวรรณภูมิ 21.00 น. โดย
สวัสดิภาพ

*** ก่อนตัดสินใจจองทัวร์ ควรอ่านเงื่อนไขการเดินทางอย่างถ่องแท้ จนเป็นที่พอใจ
แล้วจึงวางมัดจ้าเพื่อประโยชน์ของท่านเอง ***

การเดินทางอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทังนีเนื่องจากสภาพ ลม ฟ้า อากาศ
และสถานการณ์ในการเดินทางขณะนันแต่จะค้านึงถึงความปลอดภัยในการเดินทาง และผลประโยชน์
ของหมู่คณะเป็นส้าคัญ โดยไม่ท้าให้มาตรฐานของการบริการลดน้อยลง
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อัตราค่าบริการ
ก้าหนดการเดินทาง
เดือนที่
เดินทาง

วันที่เดินทาง

กันยายน
ตุลาคม
พฤศจิกายน

16 – 20, 24 - 28
03 – 07, 10 – 14,
30 ต.ค. – 03 พ.ย.
22 – 26
07 – 11, 15 – 19

เด็กอายุ 2-11 ปี
ผู้ใหญ่

พักกับ
ผู้ใหญ่
1 ท่าน

พักกับผู้ใหญ่
2 ท่าน (มีเตียง)

พักกับผู้ใหญ่
2ท่าน (ไม่มี
เตียง)

พักเดี่ยว
จ่ายเพิ่ม

30,900

30,900

29,900

28,900

6,500

30,900

30,900

29,900

28,900

7,500

32,900
29,900

32,900
29,900

31,900
28,900

30,900
27,900

7,500
6,500

***** กรุ๊ปทัวร์เดินทางตังแต่ 10 ท่านขึนไปแต่ไม่มีหัวหน้าทัวร์เดินทางพร้อมคณะ *****

ไม่รวมทิปไกด์+คนขับรถตลอดการเดินทาง ท่านละ 25,000 วอน/ท่านหรือ 800บาท/ท่าน
ราคาทัวร์นีรวม
-

ค่าตั๋วเครือ
่ งบินชันประหยัดไปกลับพร้อมกรุ๊ป/นา้ หนักกระเป๋าไม่เกิน 20 กิโลกรัมต่อท่าน
รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง
โรงแรมระดับ 3 ดาว พักห้องละ 2 – 3 ท่าน จ้านวน 3 คืน
บริการอาหารทุกมือตามรายการระบุ
ค่าเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆตามรายการระบุ
ค่ารถรับ-ส่งและน้าเที่ยว พร้อมหัวหน้าทัวร์ช้านาญงานและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงิน 1,000,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

-

ค่าทิปไกด์ และคนขับรถ ประมาณ 25,000 วอน /ท่าน
ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ เช่น หนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าซักรีด ค่าอาหารเครื่องดื่มนอกเหนือรายการ เป็นต้น
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และ หัก ณ ที่จ่าย 3 %
ค่าน้าหนักกระเป๋าเกิน 15กิโลกรัม / ค่าวีซ่าส้าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือชาวต่างชาติ

-

จ้านวนผู้เดินทางขันต่้า 15 ท่านขึนไป
หนังสือเดินทางต้องมีอายุใช้งานนับจากวันเดินทางไม่น้อยกว่า 6 เดือนและรับเฉพาะผู้ประสงค์เดินทางท่องเที่ยว
ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทังสินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทังจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบ
ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางมือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออกเดินทางแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่รบ
ั ผิดชอบใดๆ ทังสิน หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทังหมด

อัตรานีไม่รวม

หมายเหตุ

-

5 / SKY EXKE_DELUXE_ROMANCE-JEJU-PUSAN-SEOUL 5D3N BY KE_AUG-NOV

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง

1. กรุณาจองล่วงหน้าก่อนการเดินทาง พร้อมช้าระมัดจ้า 10,000 บาท (ภายใน 2 วัน หลังจากการส้ารองที่นั่ง)
2. ช้าระค่าทัวร์ทังหมดก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนันจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทาง
3. การเดินทางในแต่ละครังจะต้องมีผู้โดยสารจ้านวน 15 ท่านขึนไป ถ้าผู้โดยสารไม่ครบจ้านวน ดังกล่าว ทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาหรือยกเลิกการเดินทาง
- ส่งส้าเนาหน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง (อายุใช้งานคงเหลือไม่น้อยกว่า 6เดือน)
โอนเงินผ่านธนาคาร
ธนาคาร
ชื่อบัญชี
เลขที่บญ
ั ชี
ธนาคารกรุงเทพ (กระแสรายวัน) สาขา สวนพลู
ธนาคารกสิกรไทย (ออมทรัพย์) สาขา ซอยเจริญราษฏร์

อี-สกายลิงค์ ทราเวล

200-303467-1

นายณพดล มหาพีราภรณ์

670-2-09125-8

กรุณาแจ้งการช้าระเงินที่ โทร.02-2945864 ส่งใบยืนยันการโอนเงินที่ แฟกซ์ 02-2945864 อีเมลล์ tours@thaiskyticket.com

กรณียกเลิกการเดินทาง
• แจ้งล่วงหน้าไม่นอ
้ ยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจ้าทังหมด
• ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึนไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท
• ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทังหมด 100 % ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง, ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะไม่มีการคืนเงินทังหมด
• กรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะท้าการเลื่ อนการ
เดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทังนีท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คอ
ื ค่าธรรมเนียมในการมัดจ้าตัว๋
ท่านละ 5,000 บาท และอื่นๆ
ข้อแนะน้าเพิ่มเติม ส้าหรับผู้เดินทางไปท่องเที่ยวประเทศเกาหลีใต้
1. ผู้เดินทางที่ยังคงสภาพการเป็นนักศึกษา กรุณาเตรียมใบรับรองการเป็นนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาเป็นภาษาอังกฤษ

ติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

2. ผู้เดินทางที่เป็นข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ และพนักงานบริษัทเอกชนต่างๆ กรุณาเตรียมบัตรประจ้าตัวข้าราชการ

หรือใบรับรองการท้างานเป็นภาษาอังกฤษอาจจะต้องใช้ในบางกรณี

3. ผู้เดินทางที่ท้าเล่มพาสปอร์ตใหม่เนื่องจากเล่มเก่าหมดอายุให้พกหนังสือเดินทางเล่มเก่าติดตัวไปด้วยอาจจะต้องใช้ใน

บางกรณี
4. กรุณาพกบัตรเครดิต (ถ้ามี) และเงินสดติดตัว ทังเงินวอนและเงินสกุล USD กองตรวจคนเข้าเมืองอาจจะขอดูในบางกรณี
กรณีผู้เดินทางไม่ผ่านการตรวจพิจารณาในการ เข้า-ออก ทังประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้
อันเนื่องมาจากการกระท้าที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง หรือการถูกปฎิเสธในกรณี
อื่นๆทุกกรณี ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากเป็นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริษัท

** พาสปอร์ตควรมีอายุไม่ต่้ากว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง **
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