รหัสโปรแกรม : 11291 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

โปรแกรมเดินทาง
หอดูดาวชมซงแด - สุ สานกษัตริ ยแ์ นมุล -พระราชวังดองกุงและทะเลสาบวอลรี - พิพิธภัณฑ์สถานแห่ งชาติเคียงจู
โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอาท์เลท - ศูนย์น้ ามันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซา - ศูนย์รวมเครื่ องสาอางค์ หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน - สะพานเดินทะเล - นัง่ กระเช้าลอยฟ้า - ปูซานทาวเวอร์ - ดาวทาวน์ - เอเปค เฮ้าส์ ดิวตี้ฟรี - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน

กำหนดกำรเดิ นทำง 01 มีนำคม – 31 พฤษภำคม 2562

วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ

19.30-21.30 น
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์
สายการบิน EASTAR JET หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ าก
บริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร

บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge
คลิ กชม http://bit.ly/2NMk5YE
ข้อแนะนา ถ้าต้องการนาของเหลวขึน้ เครื่องใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิน้ (รวมกันไม่
เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ ปร่งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึน้ ไปเพียงใบเดียวเท่านัน้ การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่
ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพือ่ ป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ

22.50 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE922
*สงวนสิ ทธิ์ กำรเปลี่ยนแปลงสำยกำรบิน เที่ยวบินโดยไม่แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ ำ
*สำยกำรบิน LOW COST ไม่เสริ ฟอำหำรบนเครื่อง น้ำหนักกระเป๋ำ 15 กิ โลกรัม /ท่ำน/1ชิ้น

วันที่สองของกำรเดิ นทำง

หอดูดำวชมซงแด - สุสำนกษัตริยแ์ นมุล - พระรำชวังดองกุงและทะเลสำบวอลรี พิพิธภัณฑ์สถำนแห่งชำติ เคียงจู - โบสถ์ Jukseong - ล็อตเต้ เอำท์เลท

06.30-09.00 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกมิ แฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2
ชั ่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลีใต้)
ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ขอต้อนรับทุกท่านสูเ่ มืองปูซาน
เช้ำ

จากนัน้ พาทุกท่านชม Cheomseongdae Observatory ตัง้ อยูท่ เ่ี มืองเคียงจู โดย หอดูดาวชมซง
แด เป็ นหอดูดาวทีม่ อี ายุเก่าแก่ทส่ี ดุ ในเกาหลีมอี ายุกว่า
1,400 ปี เป็ นสถานทีม่ คี วามสาคัญมากในอดีต สร้างขึน้ ตัง้
เเต่สมัยราชวงศ์ซอนต๊อก เเห่งเเคว้นชิลลา ซึง่ มีการ
ประมาณการกันว่าตัง้ เเต่สมัยศตวรรษที่ 7 โดยมีการสร้าง
ด้วยหินนามาเรียงซ้อนกันเป้ นชัน้ ๆ ในลักษณะของรูปขวด
โดยมีความสูงถึง 9.4 เมตร นับว่าเป็ นหอดูดาวทีม่ คี วาม
เก่าเเก่อย่างมาก ใช้ในการสังเกตดาวเพื่อพยากรณ์อากาศ
ในอดีต เเละเเสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีทค่ี อ่ นข้างจะล้ายุค
ของชนชาติเกาหลีตงั ้ เเต่ยคุ โบราณ สภาพโดยรวมทั ่วไปของหอดูดาวนัน้ ยังมีสภาพที่ดอี ยูเ่ เม้จะผ่านกาลเวลามานาน
เเล้วก็ตาม และได้ถูกยกให้เป็ น สมบัตแิ ห่งชาติ ประกาศไว้เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2505
จากนัน้ พาท่านเข้าชม "สุสำนกษัตริยแ์ นมุล"(Gyeongju Royal Tomb Of King Naemul) พระ
เจ้าแนมุลเป็ นพระราชาองค์ท่ี 17 แห่งราชวงศ์ชลิ ลา สุสานนี้เป็ นสุสาน
หลวงในราชวงศ์ชลิ ล่า ตัง้ อยู ณ เมืองเคียงจู ภายในมีสสุ านขนาดใหญ่
และขนาดเล็กตามลาดับชัน้ ราชวงศ์และขุนนาง หลุมฝั งศพของ
กษัตริยแ์ นมุลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 22 เมตร สูง 53 เมตร สุสาน
เเห่งนี้มคี วามสวยงามเเละเป็ นอีกหนึ่งเเหล่งท่องเทีย่ วทีส่ าคัญ

นาท่านเดินเข้าชม พระราชวัง Gyeongju Donggung Palace Wolji Pond เป็ นทีต่ งั ้ ของ
พระราชวังรอง และเป็ นห้องจัดเลี่ยงสาหรับงานสาคัญต่างๆของกษัตริยแ์ ละขุนนาง ถูกสร้างขึน้ ในปี ท่ี 14 ในการ
ปกครองของกษัตริยม์ นุ มู แห่งอาณาจักรชิลลา ภายในสระน้ าตัง้ อยูใ่ นใจกลางเมือง ลักษณะเป็ นรูปทรงกลมขนาด
ใหญ่ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 200 เมตร และความสูง 180 เมตร ประกอบไปด้วยเกาะกลางน้ าขนาดเล็ก 3 เกาะ
ภายในสระ ในปี 1974-1986 ได้ทาการระบายน้ าออก และทาการขุดปรับปรุงใหม่อกี ครัง้ เพื่อให้เป็ นแหล่งศึกษาตาม
โครงการปรับปรุงแหล่งประวัตศิ าสตร์ในเมืองคย็องจู และขุดพบเครื่องปั น้ ดินเผากว่า 80 ชิ้นทีม่ ตี วั อักษร “Wolji” (บ่อที่
สะท้อนดวงจันทร์) ถูกแกะสลักไว้ ทาให้พบว่าชื่อดัง้ เดิมของบ่อคือ “Wolji ” ในปั จจุบนั สถานทีแ่ ห่งนี้จงึ ถูกเปลีย่ นชื่อ
เป็ น Donggung Palace และ Wolji Pond

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ
และจะเติมด้วยน้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริม่ รับประทาน ก็จะนาอุดง้ ลงต้มอีกครัง้
จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุดง้ ก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็ นรายการอาหารทีข่ าดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี
เพราะรสชาติของน้ าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นทีช่ ่นื ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอ
น้ าจิม้ เกาหลี เติมเพิม่ รสชาติ
พาทุกท่านชม Gyeongju National Museum พิพธิ ภัณฑ์ก่อตัง้ ขึน้ ครัง้ แรก
ในปี 1945 โดยเป็ น สาขาของพิพธิ ภัณฑ์แห่งชาติเกาหลี สาหรับอาคารหลักของ
พิพธิ ภัณฑ์ถูกสร้างในปี 1968 และในปี 1975 ได้รบั การยกฐานะให้เป็ น “พิพธิ ภัณฑ์
สถานแห่งชาติเคียงจู” นับเป็ นพิพธิ ภัณฑ์ขนาดใหญ่ ทีเ่ ก็บรวบรวมมรดกวัฒนธรรม
ทางโบราณคดีและประวัตศิ าสตร์ของเมืองเคียงจูไว้จานวนมากทีส่ ุด โครงสร้างของ
พิพธิ ภัณฑ์แบ่งออกเป็ น 4 ส่วนได้แก่อาคารจัดแสดงทางโบราณคดี หอศิลป์ อาคารจัด
แสดงเกีย่ วกับสระอานับจี และสวนจัดแสดงกลางแจ้ง
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ โบสถ์ Jukseong เป็ นโบสถ์หรือคริสตจักร ทีส่ วยทีส่ ดุ ในเมืองปูซานแห่งหนึ่ง
โบสถ์แห่งนี้อยูต่ ดิ ริมทะเล เป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์ทีช่ าวเมืองปูซาน
นักท่องเทีย่ วนิยมเดินทางมาท่องเทีย่ ว โบสถ์แห่งนี้ได้รบั การ
ประดับประดาตกแต่งทัง้ ภายในและภายนอกด้วยศิลปะผสมผสาน
อย่างสวยงาม มีคุณค่าทัง้ ทางด้านศิลปะ ด้านความสวยงาม และ
ด้านจิตใจ วิวทิวทัศน์โดยรอบตัวโบสถ์งดงามตามธรรมชาติมโี ขด
หินลักษณะแปลกตาและล้อมรอบด้วยทะเลเป็ นสถานทีท่ ไ่ี ม่ควร
พลาดเมื่อเดินทางมาเมืองปูซาน
จากนัน้ พาท่านช็อปปิ้ ง "ล็อตเต้ เอำท์เลท"(Lotte Outlet) นับว่าเป็ น outlet mall ทีม่ พี น้ื ทีข่ นาดใหญ่ของ
เกาหลีแห่งหนึ่ง ซึง่ เป็ นศูนย์รวมของสินค้าหลากหลายแบรนด์ทส่ี ง่
ตรงจากโรงงานผูผ้ ลิตแล้วนามาขายในราคาพิเศษ สินค้าแบรน
เนมด์ลดราคากันมากกว่าห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม
เลือกซือ้ อย่างมากมาย และที่น่ีรบั บัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่าย
ได้อย่างสบายใจ ตัง้ แต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry,
Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม
Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็ นต้น

เย็น

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นที่นิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างงบนแผ่น
โลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั ่นบางๆ
พริกไทยป่ น เกลือ และน้ ามันงา ถึงแม้วา่ ซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ดุ แสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือ
มีสว่ นผสมทีห่ ลากหลาย แต่วา่ ถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย

ทีพ่ กั

The Mark Haeundae OR SMLระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่สำมของกำรเดิ นทำง

เช้า

ศูนย์น้ำมันสนเข็มแดง - วัดแฮดง ยงกุงซำ - ศูนย์รวมเครื่องสำอำงค์ - หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน สะพำนเดิ นทะเล - นัง่ กระเช้ำลอยฟ้ ำ - ปูซำนทำวเวอร์ - ดำวทำวน์

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้ำนน้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมาย
จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาล
ในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษใน
ร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมติ า้ นทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั
ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก

จากนัน้ พาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซำ (Haedong Yonggungsa Temple) เป็ นวัดทีส่ ร้างบน
โขดหินริมชายหาดทีแ่ ตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มกั จะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึน้
โดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนัน้ ในปี 1970 ได้มี
การบูรณะด้วยความพิถพี ถิ นั เพื่อให้คงไว้ซง่ึ เอกลักษณ์และความงดงามแบบดัง้ เดิม จากประตูซมุ้ มังกรสีทองอร่าม
ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสูท่ างเดินบันไดหิน 108 ขัน้ เป็ นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐาน
พระพุทธรูปศักดิ ์สิทธิ ์องค์สดี า ตัง้ ตระหง่านอยูบ่ นโขดหิน ทางเดินเป็ นสะพานทีท่ อดยาวเข้าสูบ่ ริเวณตัววัด ประกอบ
ไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลั ่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดียส์ งู 3 ชัน้ และ
สิงโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน
เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สที องอร่าม, ศาลาราย วัดแห่งนี้เป็ นสถานทีศ่ กั ดิ ์สิทธิ ์คูบ่ า้ นคูเ่ มืองของคนปูซาน
เป็ นสถานทีท่ เ่ี หล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอำงค์ Midam Cosmetic
ประเภทเวชสาอางค์ทห่ี มอ ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น

ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า เครื่องสาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss
,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมทีโ่ ด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั ่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ า
แตก , BB Cream , etc
จากนัน้ พาท่านสู่ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (Gamchoen Culture Village) หรือเรียกว่า “Korea’s Santorini (ซาน
โตริน่ีเกาหลี)โดยชื่อเรียกนี้มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมูบ่ า้ น
วัฒนธรรมคัมชอน หมูบ่ า้ นทีต่ งั ้ อยู่บนเนินเขา เรียงตัวสลับกันไปมาสีสนั
สดใส ในอดีตหมูบ่ า้ นนี้เคยเป็ นทีอ่ ยูอ่ าศัยของของผูล้ ภ้ี ยั สงครามเกาหลี
จนในปี 2009 รัฐบาล เกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเทีย่ วมีการพัฒนา
ปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยูม่ ากยิง่ ขึน้ โดยปรับเปลีย่ นหมูบ่ า้ นคัมชอน
ให้มสี สี นั โดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกาแพงและตัวบ้าน ให้ดู
สดใส น่ ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลีย่ นเป็ นสตูดโิ อและแกลลอรีบ่ างจุดก็
เป็ นร้านขายสินค้า ทัง้ สินค้าพืน้ เมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ
และได้โด่งดังจากซีรย่ี เ์ รื่อง Running Man ทีม่ าถ่ายทาทีน่ ่ี จึงทาให้
หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็ นทีร่ จู้ กั มีนักท่องเทีย่ วชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเทีย่ วกันมากขึน้
กลางวัน พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนูประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ อาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลม้ิ ความ
หอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
จากนัน้ พาท่านชม สะพำนเดิ นทะเล หรือ Sky Walkway อยูใ่ นบริเวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach)
ซองโด (Songdo)นัน้ แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มปี ่ าสนอยู่
บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ ว
แห่งใหม่ ซึง่ ถือว่าเป็ นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดียว ตัว
สะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยูบ่ นทะเล
สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ ของสะพาน
สามารถมองเห็นน้ าทะเลผ่านกระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหิน
ใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิวทิวทัศน์
สวยงาม นอกจากนี้ยงั เป็ นทีถ่ ่ายทารายการ เช่น We Got
Married ทาให้เป็ นทีน่ ิยมอย่างมากสาหรับคนเกาหลี
จากนัน้ พาท่านนั ่ง กระเช้ำลอยฟ้ ำ Busan Air Cruise ซึง่ จะ
พาทุกท่านได้สมั ผัสกับทิวทัศน์ชายฝั ง่ ทะเลใต้ท่ี สวยงามของประเทศ
เกาหลีใต้แบบ 360 องศากับกระเช้าลอยฟ้ า Busan Air Cruise นับว่า
เป็ นแลนด์มาร์คใหม่ล่าสุดในเมืองปูซาน เปิ ดบริการเมื่อวันที่ 21
มิถุนายน 2560 ทีผ่ า่ นมา ทีบ่ ริเวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan
Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลาข้ามฝั ง่
ตะวันออกมายังฝั ง่ ตะวันตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ได้
ภายใน 8 นาทีเท่านัน้ และมีความสูงจากพืน้ ถึง 86 เมตร ทาให้มองเห็น

วิวของหาดซองโดไปถึงเกาะยองโดได้อย่างสวยงาม(หมายเหตุ นั ่งกระเช้าลอยฟ้ า หรือ Cable Car ขึน้ อยูก่ บั สภาพ
อากาศในแต่ละวัน)
จากนัน้ พาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซำนทำวเวอร์ (Busan Tower) ตัง้ อยูใ่ น สวนยองดูซาน (Yongdusan
Park) เป็ นอุทยานแห่งชาติ ตัง้ อยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็ นสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สงู ประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น Landmark
สาคัญของเมือง สาหรับชัน้ แรกของหอคอย เป็ นบริเวณขายของทีร่ ะลึก
และงานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ,
เครื่องปั น้ ดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมายคนทีม่ าเทีย่ วทีน่ ่ีสว่ นมาก
จะเป็ นคูร่ กั ทัง้ ชาวเกาหลีและนักท่องเทีย่ วต่างชาติ คูร่ กั ส่วนมากจะ
เตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของหอคอย เพราะมี
ความเชื่อว่าคูร่ กั ทีไ่ ด้มาคล้องกุญแจทีน่ ่ีจะรักกันยาวนานตลอดไป
(ราคาไม่รวมค่ากุญแจ,ไม่รวมค่าขึน้ ลิฟต์) ส่วนด้านบนสุดของหอคอย
เป็ นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดำวทำวน์ ปซู ำน แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ ชื่อดัง อาทิเสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า
เครื่องสาอางเครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้าใจทีส่ ุดของคุณ

เย็น

พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่ าปลี ฟั กทองอ่อน ถั ่วงอก
แครอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้ า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถั ่วงอกดอง วุน้
เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่ นอน

ทีพ่ กั

The Mark Haeundae OR SML ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า

วันที่ สี่ของกำรเดิ นทำง

เช้า

เอเปค เฮ้ำส์ - ดิ วตี้ฟรี - จุดชมวิ ว หมู่เกำะออยุคโด - ศูนย์โสม - ร้ำนสมุนไพร - ร้ำนละลำยเงิ นวอน

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
พาท่านแวะชม Nurimaru APEC House เคยเป็ นสถานทีจ่ ดั การประชุม
APEC เมื่อปี 2005 คาว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลีแปลว่า "โลก" ส่วนคา
ว่า (Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง
"บ้าน ทีส่ ดุ ยอดผูน้ าของโลกมารวมตัวกันเพื่อประชุมเอเปค" ทีน่ ่ีตงั ้ อยู่

บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภูมทิ ศั น์ทส่ี วยงามตามธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็ นอาคาร 3
ชัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรมสมัยใหม่ และสถาปั ตยกรรมแบบดัง้ เดิมของเกาหลี ทีค่ งความงดงามของ
ธรรมชาติ และความทันสมัยทีผ่ สมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็ นห้องประชุมทีม่ ชี ่อื เสียงระดับนานาชาติ
ระเบียงของอาคารเป็ นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน
“สะพานโกลเด้นท์เกท” นับเป็ นสะพานทีส่ ร้างข้ามทะเลทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km ถ่ายรูป
เก็บความประทับใจได้ ณ จุดนี้ (หมายเหตุ :สถานทีท่ ่องเทีย่ วบางแห่งขึน้ อยูก่ บั วันหยุดประจา)
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ดิ วตี้ฟรี ( Duty Free Shop) ทีน่ ่ีม ี
สินค้าปลอดภาษีชนั ้ นาให้ท่านเลือกซือ้ มากมายกว่า 500 ชนิด น้ าหอม เสือ้ ผ้า
เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทิ
เช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis
จากนัน้ นาท่านชมวิว Oryukdo Sunrise Park หรือ จุดชมวิว หมูเ่ กาะออยุคโด เรียงตัวกันออกจากฝั ง่ ไปทางตอนใต้
ของเมืองปูซาน สามารถมองเห็นได้ชดั เจนจากแผ่นดิน บางครัง้ จะ
เห็นว่ามี 5 เกาะ บางครัง้ จะเห็น 6 เกาะ ขึน้ อยูก่ บั น้ าขึน้ น้ าลง ทาให้
ได้ช่อื ว่า ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็ นเกาะที่เป็ นหินทัง้ หมดเป็ น
หนึ่งในอนุสรณ์ของชาติ มีเพียงเกาะเดียวทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ทีม่ คี นอยูอ่ าศัย
และมีประภาคารตัง้ อยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido,
Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ทีม่ ปี ระภาคารอยู่
นอกจากนี้มที างเดินลอยฟ้ า ออยุคโด สร้างจากหน้าผายื่นออกไปใน
ทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพน้ื ทีท่ าด้วยกระจกหนา 50 mm
เคลือบด้วยสารกันกระสุนเพื่อเพิม่ ความปลอดภัยแข็งแรง อยูต่ รงแนว
ทีเ่ ป็ นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของเกาหลี สามารถชมพระอาทิตย์ขน้ึ ได้ ทีน่ ่ีเป็ นอีกหนึ่งจุดชมวิวทีม่ ี
ชื่อเสียงของเมืองปูซาน (ชมทางเดินลอยฟ้ า ขึน้ อยูก่ บั สภาพอากาศ) หมูเ่ กาะออยุคโดได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
สถานทีส่ าคัญของชาติเพราะเรือส่วนใหญ่ทจ่ี ะมาติดต่อกับเมืองปูซาน มักจะต้องผ่านมาทางหมูเ่ กาะออยุคโด
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ทัคคาลบี้ อาหารยอดนิยมอีกชนิดหนึ่ง ของคนเกาหลี นาไก่ บาร์บคี วิ ผักต่างๆ ผัดร่วมกับซอส
บาร์บคี วิ เกาหลีในกระทะแบน วิธกี ารทานโดยห่อกับผักกาดแก้วเกาหลี เมื่อทานไประยะหนึ่งจะนาข้าวสวยและ
สาหร่ายแห้งมาผัดรวมกับทัคคาลบีเ้ พื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทัคคาลบีโ้ ปคีมหรือข้าวผัดทัคคาลบี้ทท่ี งั ้ หอม อร่อย
เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียง
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทส่ี ุด ภายในจะมี
เจ้าหน้าทีใ่ ห้ความรูเ้ กีย่ วกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบัตแิ ละ
ผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีทส่ี ดุ และราคาถูก
กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ

จากนัน้ นาท่านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี
โดยมีการจดลิขสิทธิ ์เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทาง
การแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ
น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่
ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อ
สุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ ่ีมขี นม พืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น
ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้ เส้น
รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กะทะ
ลูกบอลซักผ้า เครื่องสาอางชัน้ นา Etude , Skinfood และ
ของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มี
บริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
ได้เวลาอันสมควรนาท่านสูส่ นามบินกิมแฮเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ
17.30 – 20.00 น. เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE921 พร้อมความประทับใจ
21.30 – 00.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูม ิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ท่านถึงบ้านอย่างปลอดภัย
**********************************************************************************************
**กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่วา่ กรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั *** ในกรณีเกิดเหตุสดุ วิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบตั เิ หตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุด
งาน การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยูเ่ หนือการควบคุมของบริษทั และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะส่งผล
กระทบให้เสียเวลาในการท่องเทีย่ วทีร่ ะบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่า
เสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายทีล่ ูกค้าและบริษทั จ่ายไปแล้ว

อัตรำค่ำบริ กำร
พีเรียตเดิ นทำง
มีนาคม : 3-6 , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 ,12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22 , 24-27
เมษายน : 16-19 , 21-24 , 22-25 , 23-26 , 28-1 พ.ค.
พฤษภาคม : 5-8 , 6-9 , 7-10 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 20-23 ,21-24 , 26-29 , 27-30 , 28-31
มีนาคม : 2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 25-28
เมษายน : 17-20 , 20-23 , 24-27 , 27-30 , 29-2 พ.ค. ,30-3 พ.ค.
พฤษภาคม : 1-4 , 4-7 , 8-11 , 11-14 , 15-18 ,18-21 , 19-22 , 22-25 ,25-28 , 29-1มิ.ย.
มีนาคม : 1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 26-29
เมษายน : 18-21 , 19-22 , 25-28 , 26-29
พฤษภาคม : 2-5 , 3-6 , 9-12 , 10-13 , 23-26 , 24-27 , 30-2มิ.ย. , 31-1มิ.ย.

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่
เสริมเตียง

รำคำโปรโมชัน่
(เฉพำะบัสแรก)

15,300.-/คน

11,300.-/คน

15,600.-/คน

11,600.-/คน

15,900.-/คน

11,900.-/คน

เมษายน : 15-18

16,600.-/คน

12,600.-/คน

พฤษภาคม : 16-19

16,900.-/คน

12,900.-/คน

เมษายน : 14-17
พฤษภาคม : 17-20

19,900.-/คน

16,900.-/คน

เมษายน : 11-14

20,900.-/คน

17,900.-/คน

เมษายน : 12-15 , 13-16

22,900.-/คน

19,900.-/คน

พักเดี่ยว
เพิ่ ม

4,900.-

เงื่อนไขกำรให้บริ กำรกรณี สำรองที่ นัง่
1. ราคาโปรโมชันช
่ าระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice หรือสรุปการจอง

หมำยเหตุ : ขอสงวนสิ ทธิ์ รำคำโปรโมชันส
่ ำหรับ
1. ลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วตัวจริง ไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
2. ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางท่องเทีย่ วประเทศเกาหลีใต้แล้วเท่านัน้ (อ้างอิงพาสปอร์ตเก่าได้)
3. ลูกค้าทีไ่ ม่เคยเดินทางเข้าเกาหลีใต้ ลูกค้าต้องมีวนั ออกพาสปอร์ตไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรณีลกู ค้ามีเล่มเก่า
สามารถนาแสดงกับเจ้าหน้าที)่
หมำยเหตุ :กรณี ลกู ค้ำที่พำสปอร์ตใหม่หรือสุ่มเสี่ยงที่ จะไม่เดิ นทำงกลับพร้อมคณะ ขออนุญำติ ใช้รำคำเต็ม ณ วัน
เดิ นทำงเท่ำนัน้ )
รำคำนี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
(กรณีมกี ารเคลมประกันเอกสารขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
รำคำนี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครือ่ งดืม่ ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ที่
อยู่ 4) สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่น
วีซ่าด้วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรือ่ งแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วี
ซ่า)

ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถ
รับประทานอาหารทีท่ างทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กกำรเดิ นทำง

(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุป๊ ทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมำยเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการ
เดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศชาระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิ ์ในการเปลีย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ ว
เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี า่ นถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รม
แรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทาง
แล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทา
การของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจขอ
บริษทั กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครือ่ งบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออก
ตั ๋ว เพือ่ ป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาด
จากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืน
ค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิ ์การตัดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิ ์สาหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่ำนตกลงชำระเงิ นไม่ว่ำทัง้ หมดหรือบำงส่วนกับทำงบริ ษทั ฯ ทำงบริ ษทั ฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่ องผูแ้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว
แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม BUSAN PLUS + ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้อง
เก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น เป็ นจานวนเงิน (5,000 บาท หรื อ 150,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ เดินทางท่องเที่ยว
พร้อมกรุ๊ ปและกลับพร้อมกรุ๊ ปตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจานวน ดังนั้นจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากลูกค้าปฎิบตั ิตามเงื่อนไข
ดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณี ลุกค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรื อ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่ งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทั้งหมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่ องลงประมาณ 1 ชัว่ โมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ น
ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

กรุณาอ่านเงือ่ นไขการจองทัวร์ตามทีร่ ะบุในรายการข้างต้น
หากมีขอ้ สงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่ ่อนทาการจอง

