กำหนดกำรเดินทำง : เดือนม.ค. – ก.พ. 2563
(พักปูซำน 3 คืน ไม่ตอ้ งย้ำยโรงแรม )
สำยกำรบินจิ นแอร์ แอร์ไลน์ (LJ) <ขึ้ นเครื่องสุวรรณภูมิ>
ขำไป

LJ 012

กรุงเทพ (BKK) - กิมแฮ (PUS)

00.50 – 08.00 น.

ขำกลับ

LJ 011

กิมแฮ (PUS)- กรุงเทพ (BKK)

19.40 – 23.40 น.

รำยกำรโปรแกรมทัวร์
วันแรก
กรุงเทพฯ - สนำมบินนำนำชำติสุวรรณภูมิ – ปูซำน (สนำมบินกิมแฮ ประเทศเกำหลีใต้)
21.00 น. คณะพร้ อมกันที่ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ผูโ้ ดยสารขาออกชัน้ 4 ประตู….. เคาน์เตอร์…… เคาน์เตอร์สาย
การบิน JIN AIR (LJ) กรุณาสังเกตป้ ายรับที่สนามบิน == HAPPY TOGETHER โดยมี
เจ้ าหน้ าที่คอยอานวยความสะดวกเช็คอินตัว๋ เครื่องบินและสัมภาระให้ แก่ท่าน….
หมายเหตุ

เคาน์เตอร์เช็คอินปิ ดบริการก่ อนเวลาเครือ่ งออกอย่างน้อย 60 นาที ผูโ้ ดยสารพร้อม ณ ประตูข้ ึนเครื่องก่ อนเวลาเครือ่ งออก 30 นาที

วันที่สอง

สนำมบินกิมแฮ – เมืองอุลซำน – สวนแดวังกัม ริมทะเล – สวนสำธำรณะแทฮวำ
(ชมสวนป่ ำไผ่ที่สวยงำม) - จุดชมพระอำทิตย์ GANJEOLGOT CAPE

00.50 น.
08.00 น.

เดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ สายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 012 (บริกำร SNACK BOX บนเครื่อง)
ถึงสนามบินนานาชาติ กิมแฮ ประเทศเกาหลีใต้ หลังผ่านขั้นตอนการตรวจคนเข้ าเมือง และรับสัมภาระ
เรียบร้ อยแล้ ว (เวลาท้องถิ่นประเทศเกาหลีใต้ เร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง)
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ เมืองอุลซำน ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง นาท่านสู่ สวนแดวังกัม
สวนสาธารณะริมทะเล ที่ต้ังอยู่บนชายฝั่งตะวันออก
1 กิโลเมตร ระหว่างทางเดินไปชายทะเล ทุกท่านจะ
ได้ ผ่ า นชมป่ าสน ต้ น เชอร์ ร่ี แม็ก โนเลี ย คาลิ เลี ย
และต้ นไม้ อ่ืนๆ มีแนวโขดหินที่สวยงามเป็ นรูปทรง
ต่างๆ ให้ทุกท่ านได้ถ่ายภาพความสวยงามของ
โขดหิน โดยมีส ะพานเหล็ ก เชื่อมเพื่อชมทัศ นี ย์
ภาพอันสวยงามของท้องทะเล ณ เมืองอุลซาน

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ชำบู ชำบู (1)

บ่ำย

จากนั้นนาท่านเข้ าสู่ สวนสำธำรณแทฮวำกัง สวนสาธารณะขนาดใหญ่ ซึ่ งถู กโอบล้ อมไปด้ วยแม่น้า
แทฮวากัง ได้ รับชื่อว่ าเป็ น 1 ใน 12 สถานที่ ที่มีความสวยงามทางธรรมชาติและระบบนิเวศที่สมบูรณ์
ที่สุดของเมืองอุลซาน ซึ่งเหมาะกับการพักผ่อนเป็ นอย่างมาก ทุกท่านจะได้ สัมผัสกับป่ าไผ่ ท่กี ว้ างขวาง มี
ความยาวประมาณ 4 กิโลเมตร กว้ างประมาณ 20-40 กิโลเมตร ถ่ายรูปกับทิวป่ าไผ่ท่สี วยงาม

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ จุดชมพระอำทิตย์ GANJEOLGOT CAPE ตามปกติแล้ วจะเป็ นจุ ดชมวิวพระ
อาทิ ต ย์ ข้ ึ นจุ ด แรกของเกาหลี ใต้ สถานที่ แ ห่ ง นี้ เหมาะ
สาหรั บ คู่รัก และครอบครัวไปเดินชมบรรยากาศของท้ อ ง
ทะเลที่สวยงาม ซึ่งที่น่ีมีร้านกาแฟ ร้ านอาหารที่ให้ ท่านได้
ทานและชมวิวไปพร้ อ มๆกัน อีกทั้งยังมีสนามหญ้ าให้ ว่ิ ง
เล่ นและแปลงสวนดอกไม้ สวยๆให้ ถ่ายรูป รวมถึงยังมีรูป
ปั้นเกี่ยวกับครอบครัวชาวประมงแม่และลูกที่รอคอยสามี
กลับจากทะเล ขอแนะนาว่ าเป็ นอีกจุดหนึ่งที่ไม่ควรพลาด
เมื่อมาเมืองอุลซาน จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ เมืองปูซาน ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 1.30 ชั่วโมง..
คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู จิมดัก ไก่พะโล้ ผัดวุน้ เส้น (2)
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั BUSAN DAIMOND HOTEL ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว เมืองปูซำน

วันที่สำม

เมืองปูซำน – ขึ้ นกระเช้ำชมวิวทะเล ซองโด SKY WALK (รวมค่ำขึ้ นเคเบิ้ ลคำร์แล้ว)
หมู่บำ้ นวัฒนธรรมคัมชอน - ชำยหำดแฮอุนแด - สะพำนควำงอัน – ที่พกั

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (3)
นาท่านเดินทางสู่ ซองโด SKY WALK (รวมค่ าขึ้นเคเบิ้ลคาร์ แบบปกติ) ให้ ทุกท่านได้ ข้ ึนเคเบิ้ลคาร์
“Songdo Marine Cable Car” เป็ นจุ ดชมวิ ว ที่ เ ปิ ด
ใหม่ในปู ซาน ซึ่งกาลั งเป็ นที่นิยมอย่ างมาก ท่านจะ
ได้ น่ังกระเช้ าชมวิวเมืองและทะเลเป็ นวิวที่สวยงาม
อย่ า งมาก และความพิ เศษของ “ซองโด SKY
WALK” ก็คื อ มีก ารสร้ างให้ เป็ นลั ก ษณะโค้ งไปมา
เหมือ นกับ มังกรที่บิ นอยู่ บ นทะเลมีระยะทางความ
ยาวถึ ง 365 เมตร กว้ าง 2.3 เมตร สูง 9.3 เมตร
เป็ นสกายวอร์คที่ยาวที่สุดในเกาหลี และบนทางเดินจะมีส่วนที่ตรงกลางเป็ น Temper glass เวลาเดินจะ
มองเห็นด้ านล่างด้ วยถือว่ าออกแบบได้ ชิคมากๆ ส่วนบริเวณชายหาด ก็สามารถเดินเล่ นกินลมชมวิวได้
แบบสบายๆ

จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ หมู่บำ้ นวัฒนธรรมคัมชอน สถานที่ท่องเที่ยวที่เป็ นแลนด์มาร์ คที่พลาดไม่ได้
ของเมืองปูซาน หมู่บ้ านที่ตกแต่งด้ วยสีสันสวยงามเรียงซ้ อนกันนับ 1,000 หลัง ไฮไลท์!! ชมวิวของ
หมู่บา้ นทีไ่ ล่ระดับลงมาเรื่อยๆสีสันสวยงาม จนได้รับการขนานนามว่าเป็ น “ซานโตรินีแห่งเกาหลี”
ภายในหมู่บ ้านแห่ งนี้ ยังมีร้านค้า อาทิ ร้านกาแฟ ร้านของของที่ร ะลึก ขนมต่างๆ และตลอด
ทางเดินยังมีภาพ 3 มิติ ให้ทุกท่านได้ถ่ายภาพอย่างสนุกสนาน

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู ขำ้ วยำบิบิมบับ และซุปชำบู (4)

บ่ำย

จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ชำยหำดแฮอุนแด เป็ นชายหาดที่มีช่ือเสียงมากที่สุด หาดทรายขาว มีความ
ยาว 1.5 กิ โ ลเมตร ครอบคลุ ม พื้ นที่ ก ว่ า
58,400 ตารางเมตร และเป็ นสถานที่สาหรับ
จัดกิจกรรมทางวั ฒนธรรม และงานเทศกาล
ต่างๆ ตลอดทั้งปี ชายหาดแห่งนี้จึงมักเป็ นที่
นิยม สาหรับ นักท่อ งเที่ยวในช่ วงฤดูร้อ น ใน
ระหว่ างเดือนมิถุนายน ถึงเดือนสิงหาคมของ
ทุกๆ ปี จากนั้นนาท่านสู่ชายหาดควังอัลลี ให้
ทุกท่านได้ถ่ายภาพสะพานควางอันแดเคียว
ได้ตามอัธยาศัย โดยเฉพาะในยามค่ าคื นซึ่ ง
จะยิ่งสวยงาม และสุดแสนจะโรแมนติค ไปด้ วยแสงสีของไฟ LED หลายพันดวง ซึ่งถูกประดับประดาอยู่
บนสะพาน สะพานแห่ งนี้ ข้ ามทะเลยาว 7.4 กิ โลเมตร จากเขต NAMECHOEN DONG ไปที่ย่ า น
CENTUM CITY เป็ นสะพานข้ ามทะเลที่ใหญ่ ท่ีสุดในเกาหลี เมื่อ อยู่ บ นสะพานจะเห็นวิ วมุ มกว้ าง ที่
สวยงามได้ ท้งั วิวเมืองปูซานและท้องทะเลของปูซาน

คำ่

รับประทำนอำหำรคำ่ ณ ภัตตำคำร เมนู หมู ย่ำงสไตล์เกำหลี (5)

นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั BUSAN DAIMOND HOTEL ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว เมืองปูซำน
วันที่สี่

เช้ำ

โบสถ์ JUKSONG - COSMETIC SHOP – วัดแฮดงยงกุงซำ - ฮ็อกเก็ตนำมู - RED PINE
LOTTE PREMIUM OUTLET - อุทยำนยงดูซำน - หอคอยปูซำนทำวเวอร์ - ตลำดนัมโพดง
รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (6)
จากนั้น นาท่านเดินทางสู่ โบสถ์ JUKSONG เป็ นโบสถ์ติดริมทะเลที่สวยที่สุดในเมืองปู ซำน โบสถ์
แห่ งนี้ได้ รั บ การประดับ ประดาตกแต่ งทั้งภายในและภายนอก ด้ วยศิ ลปะผสมผสานอย่ างสวยงามมี
คุณ ค่ าทั้งทางด้ านศิ ลปะ ด้ านความสวยงามและด้ านจิตใจ วิ วทิวทัศน์ โดยรอบตัวโบสถ์ งดงามตาม
ธรรมชาติ มีโขดหินลักษณะแปลกตา และล้ อมรอบด้ วยทะเล จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ คอสเมติกเอำท์
เล็ท ศูนย์รวมเครื่องสาอางแบรนด์ดังเกาหลี ให้ ท่านได้ เลือกซื้อ มากมาย จากนั้นนาท่านสู่ วัดแฮดงยง
กุงซำ เป็ นวัดที่ต้ังอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปู ซานเป็ นวัดที่สร้ างบนเหล่ าโขดหินริม
ชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้ างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้ างขึ้น
เมื่อ ปี 1376 จากนั้นในปี 1976 ถู ก ฟื้ นฟู แ ละปรั บปรุ งอีก ครั้ ง เพื่ อ ให้ ค งไว้ ซ่ึ งเอกลัก ษณ์ แ ละความ
งดงามแบบดั้งเดิมจากประตูซ้ มุ มังกรสีทองอร่ าม เดินผ่ านอุ โมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิน
108 ขั้น เป็ นจุดสาหรับชมวิวและความงดงามของทะเล

ก่อนจะเดินต่อลงไป สู่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดา ซึ่งตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน
และเมื่ อ เดินทางไปตามสะพานที่ทอดเข้ าสู่บ ริ เวณตัววัด ที่ประกอบไปด้ วยวิห ารและศาลาเรี ยงราย
ลดหลั่นกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้ านหน้ าของวิหารหลักมีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว
เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู แฮมุนทัง ซีฟู๊ดหม้อไฟ (7)

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ ศู นย์ฮ็อกเกตนำมู ชาวเกาหลีนิยมนามารับประทาน เพื่ อช่วยป้ องกันโรคตับแข็งไม่ให้
ถูกทาลายจากการดื่มกาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้ างจากอาหารและยา จากนั้นพาท่านไปชม RED
PINE หรือ น้ ำมันสนเข็มแดง สมุนไพรชื่อดังที่ได้ รับความนิยมมากในตอนนี้ สรรพคุณช่วยลดระดับ
นา้ ตาลในเส้ นเลือด ช่วยละลายไขมันในเส้ นเลือด ล้ างสารพิษหรือดีทอ็ กซ์ เลือดให้ สะอาดและเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดได้ สะดวกขึ้น เหมาะกับ ผูป้ ่ วยโรคเบาหวาน ความดัน ไขมันอุดตันในเส้นเลือด
คอเลสเตอรอลในเลือดสูง และ โรคไขข้อเสื่อม จากนั้นนาท่านไปช้ อ ปปิ้ ง LOTTE PREMIUM

OUTLET เป็ นช้ อปปิ้ งมอลล์ขนาดใหญ่ ที่มีร้านค้ าหลากหลายกว่า 150 ร้ านค้ า มีสินค้ าแบรนด์ดังชื่อดัง
ให้ เลือ กซื้ อมากมายและลดราคาสูงสุดถึง 70% เลยทีเดียว อาทิเช่ น Adidas , Nike , New Balance,
MCM , Armami , Calvin Klein , DKNY, Guess, Escada ฯลฯ
นาท่านเดินทางสู่ อุทยำนยงดู ซ ำน ตั้งอยู่ ในตัวเมืองปู ซาน และเป็ นหนึ่งใน 3 ภูเขาที่เป็ นที่นิยมมาก
ที่สุด สมัยก่ อนในระหว่ างสงครามเกาหลี ผู้ อพยพพา
กันหนีข้ ึนมาสร้ างบ้ านเรือนอาศัยกันบนภูเขา และเกิด
เหตุการณ์ไฟไหม้ ถึง 2 ครั้ง ทาให้ ต้นไม้ บนภูเขาถูกไฟ
เผาทาลาย จึงมีค วามพยายามในการฟื้ นฟู ปลูก ต้ นไม้
ขึ้นมาใหม่ และจัดสร้ างเป็ นสวนสาธารณะขึ้นมานั่นเอง
จากนั้นนาทุก ท่านไปยัง อีกหนึ่งสัญลัก ษณ์ของเมืองปู
ซาน หอคอยปู ซำนทำวเวอร์ (ไม่รวมขึ้ นลิฟต์) ตั้งอยู่
ใจกลางเมื อ งปู ซ าน ย่ า นช้ อปปิ้ งนั ม โพดง ซึ่ ง เป็ น
หอคอยที่มีความสูง 120 เมตร ด้ านหน้ าของหอคอย
จะมีอ นุสาวรีย์แม่ ทัพอีซุนซิน เป็ นที่เคารพนับ ถือของ
ชาวเกาหลี และ ด้ านล่ า งของปู ซ านทาวเวอร์ ยั ง มี
พิพิธภั ณฑ์เรือนานาชาติให้ เยี่ยมชมกันด้ วย จากนั้นนา
ท่านไปช้ อปปิ้ งต่อที่ ตลำดนัมโพดง เป็ นแหล่ งช้ อปปิ้ ง
สินค้ าใจกลางเมืองปูซาน ได้ รับฉายาว่าเป็ น “ย่านเมียง
ดงแห่ งเมืองปู ซ านเลยทีเดียว” เพราะไม่ เพี ยงแต่ จะเป็ นย่ านช้ อ ปปิ้ งแต่ ยังเต็มไปด้ วย คลั บ บาร์
ร้ านอาหาร ร้ านกาแฟ และที่สาคัญยังเป็ นย่านที่สาคัญในปูซานที่เต็มไปด้ วยโรงภาพยนตร์และโรงละคร
ซึ่งปูซานได้ เป็ นเป็ นเจ้ าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปูซาน ในเดือนตุลาคมของทุกปี และที่
สาคั ญ ย่ านนี้ก ็ยังเป็ นหนึ่งในย่ านที่นัก ช้ อ ปมัก จะเดิ นทางมาละลายทรัพย์กันอย่ างหนาแน่ น เพราะมี
ร้ านค้ ามากมายสินค้ าหลากหลายราคาให้ เลือก ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า เครื่องประดับ รองเท้าต่างๆ อีกด้ วย

คำ่

อิสระอำหำรเย็น ตำมอัธยำศัย เพือ่ สะดวกแก่ กำรช้อปปิ้ ง
นำท่ำนเข้ำสู่ที่พกั BUSAN DAIMOND HOTEL ระดับเทียบเท่ำ 3 ดำว เมืองปูซำน

วันที่หำ้

ศูนย์โสมเกำหลี – ช้อปปิ้ งดิวตี้ ฟรี - ถนนซอมยอน - แวะซื้ อของฝำก ณ ร้ำนละลำยเงินวอน
สนำมบินกิมแฮ – กรุงเทพ

เช้ำ

รับประทำนอำหำรเช้ำในโรงแรม (8)
จากนั้นนาท่านรู้ จัก และเข้ าใจ สมุ น ไพรโสมเกำหลี ที่ช่ วยเสริ มสร้ างความแข็งแรงให้ แ ก่ ร ะบบย่ อ ย
อาหารและปอด ช่ วยทาให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกาลังโดยส่วนรวมสรรพคุณทางการแพทย์ ช่ วยบารุง
หัวใจ ป้ องกันโรคหัวใจขาดเลื อด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้ องกันมะเร็งและเร็วๆ นี้ โสม
เกาหลีอาจจะได้ จดทะเบียนมรดกโลกโดยองค์การยูเนสโก จากนั้นนาท่านช้ อปปิ้ ง ดิวตี้ ฟรีแบรนด์เนม
ที่มีขนาดใหญ่ แห่ งหนึ่งของเกาหลี แหล่ งช้ อปปิ้ งสินค้ าแบรนด์เนมแห่งใหม่ของเมืองปู ซาน ซึ่งมีร้านค้ า
มากกว่า 150 ร้ าน และมีสินค้ าราคาถูกหลากหลายแบรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นเสื้อผ้ า กระเป๋ า รองเท้า นาฬิกา
เช่น Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ

เที่ยง

รับประทำนอำหำรกลำงวัน ณ ภัตตำคำร เมนู พุลโกกิ (9)
จากนั้นท่านสู่ ถนนซอมยอน ย่านซอมยอนเป็ นย่านที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมา เพราะเป็ นถนนที่เต็ม
ไปด้ วยความมีชีวิตชีวา และคึกคักทั้งยามกลางวันและกลางคืน เป็ นย่านที่ไม่เคยเงียบเหงาและหลับใหล
แม้ ในยามราตรีกค็ รึกครื้นเต็มไปด้ วยเสียงเพลงและแสงสีจากสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ชาวปูซานจะรู้จัก
ย่านนี้กันในนาม Art Street เป็ นถนนที่เต็มไปด้ วยร้ านอาหาร ผับ บาร์ คาเฟ่ ร้ านอาหารอร่ อยๆ และ
เครื่องดื่มเย็นๆ โรงภาพยนตร์ โรงละคร และในช่วงฤดูใบไม้ ผลิกจ็ ะมีการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม ที่
หลากหลาย และการแสดงบนถนนแก่ ผ้ ูท่มี าเดินเที่ยวยังถนนแห่ งนี้ จึงเป็ นแหล่ งท่องเที่ยวที่สามารถ
ดึงดูดนักท่องเที่ยวได้ มากมายตลอดทั้งปี

จากนั้นนาท่านเตรียมตัวกลับกรุงเทพฯ แวะซื้อของฝากที่ “ ร้ำนละลำยเงินวอน” สาหร่ าย ขนมต่างๆ
ข้ า วพองรสชาติ ต่ า งๆ เหล้ าโซจู หรื อ มาม่ า เกาหลี ท่ี มี ใ ห้ เลื อ กหลากหลายรสชาติ กิ ม จิ หรื อ
เครื่องใช้ ไฟฟ้ า กระทะเกาหลีช่ือดัง ฯลฯ ให้ ท่านเลือกช้ อปปิ้ งอย่างจุใจ
19.40 น.
23.40 น.

ได้เวลำอันสมควรนำทุกท่ำนเดินทำงสู่สนำมบินกิมแฮ ทำกำรเช็คอินท์ตวั๋ เครื่องบิน และ สัมภำระ
เดินทางสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JIN AIR เที่ยวบิน LJ 011 (บริกำร SNACK BOX บนเครื่อง)
คณะเดินทำงถึงสนำมบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภำพและควำมประทับใจจำกพวกเรำทุกคน………

** หากท่านต้ องซื้อบัตรโดยสารภายในประเทศเพื่อไปและกลับกรุงเทพฯ กรุณำเลือกซื้ อบัตรโดยสำรภำยในประเทศประเภททีส่ ำมำรถเลือ่ น
วันและเวลำในกำรเดินทำงได้ ทั้งนี้ เพือ่ ป้องกันปั ญหำเทีย่ วบินล่ำช้ำหรือกำรเปลีย่ นแปลงเวลำของเทีย่ วบินหรือกำรเปลีย่ นแปลงวันเดินทำง
กรณีเกิดควำมผิดพลำดจำกบริกำรจำกสำยกำรบิน (ความล่าช้ าของเทีย่ วบิน การยกเลิกเทีย่ วบิน มีการยุบเทีย่ วบินรวมกัน ตารางการการ
เดินทางมีการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากสายการบินพิจารณาสถานการณ์แล้ วว่า อยู่นอกเหนือความควบคุม หรือเหตุผลเชิงพาณิชย์ หรือเหตุผล
ทางด้ านความปลอดภัยเป็ นต้ น) โปรดเข้ าใจและรับทราบว่า ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่ างๆ ได้ ในทุกกรณี

 HAPPY TOGETHER 
ไม่รวมทิปไกด์ + คนขับรถตลอดกำรเดินทำง ท่ำนละ 1,500 บำท
ขออนุญำตเก็บค่ำทิปทุกท่ำนทีส่ นำมบินสุวรรณภูมิ

อัตรำค่ำบริกำร : เดือนม.ค. – ก.พ. 63
1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่ 1 เด็ก 2 ผูใ้ หญ่
ห้องละ 2-3 ท่ำน เด็กมีเตียง
เด็กไม่มีเตียง
ผูใ้ หญ่

กำหนดกำรเดินทำง

พักเดี่ยว
เพิม่

วันที่ 07 – 11 ม.ค. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

วันที่ 09 - 13 ม.ค. 63

18,900

18,900

18,900

5,000

วันที่ 11 - 15 ม.ค. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

วันที่ 13 - 17 ม.ค. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

วันที่ 15 – 19 ม.ค. 63

18,900

18,900

18,900

5,000

วันที่ 17 - 21 ม.ค. 63

18,900

18,900

18,900

5,000

วันที่ 29 ม.ค. – 2 ก.พ. 63

18,900

18,900

18,900

5,000

วันที่ 01 – 05 ก.พ. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

วันที่ 03 - 07 ก.พ. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

วันที่ 05 - 09 ก.พ. 63

18,900

18,900

18,900

5,000

วันที่ 07 - 11 ก.พ. 63

19,900

19,900

19,900

5,000

วันที่ 09 - 13 ก.พ. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

วันที่ 11 - 15 ก.พ. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

วันที่ 13 – 17 ก.พ. 63

18,900

18,900

18,900

5,000

วันที่ 15 - 19 ก.พ. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

วันที่ 16 - 20 ก.พ. 63

16,900

16,900

16,900

5,000

วันที่ 17 - 21 ก.พ. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

วันที่ 19 - 23 ก.พ. 63

18,900

18,900

18,900

5,000

วันที่ 21 - 25 ก.พ. 63

18,900

18,900

18,900

5,000

วันที่ 23 - 27 ก.พ. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

วันที่ 25 - 29 ก.พ. 63

17,900

17,900

17,900

5,000

** ข้อควรทรำบ **
1. พำสปอร์ต วันหมดอำยุ ต้องไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน นับจำกวันเดินทำง เช่น เดินทำง
ม.ค. 2563 วันหมดอำยุตอ้ งไม่นอ้ ยกว่ำ เดือนกรกฎำคม 2563
2. วันเดินทำง “ กรุณำเตรียมเอกสำรกำรทำงำน” เช่น หนังสือรับรองกำรทำงำน , นำมบัตร , บัตร
พนักงำน หรือหำกมีธุรกิจส่วนตัวต้องมีนำมบัตร หำกเปลี่ยนชื่อสกุลต้องนำเอกสำรมำยืนยัน
3. โปรแกรมทัวร์อำจมีกำรสลับปรับเปลี่ยนโปรแกรมตำมควำมเหมำะสมของหน้ำงำน อำทิ หำกมีฝน
ตก หรือ รถติด อำจปรับโปรแกรม (ทั้งนี้ ขึ้ นอยู่กบั สถำนกำรณ์หน้ำงำน ) ไกด์และหัวหน้ำทัวร์จะแจ้ง
ให้ทรำบในแต่ละวัน
4. ร้ำนช้อปปิ้ งทีท่ ำงรัฐบำลให้ทวั ร์ลง ตำมที่ระบุในโปรแกรมทัวร์ ขอควำมร่วมมือลูกทัวร์ลงทุกร้ำน ซื้ อ
ไม่ซื้อไม่ว่ำกัน ทำงบริษทั ฯไม่มีนโนบำยบังคับซื้ อแต่อย่ำงใด ขึ้ นอยู่กบั ควำมพึงพอใจของลูกค้ำ
5. ประเทศเกำหลีใต้มีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจำหน่ำยวันสุดท้ำยลูกทัวร์ท่ำนใดสนใจสำมำรถซื้ อได้....
แต่ถำ้ ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ตอ้ งซื้ อ โดยไม่มีกำรบังคับลูกทัวร์ท้งั สิ้ น แต่เป็ นกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ
6. ทัวร์นี้จัดให้เฉพำะลูกค้ำที่ประสงค์จะไปท่องเที่ยวตำมรำยกำรของทัวร์ทุกวันเท่ำนั้น หำกท่ำนไม่
สำมำรถร่วมทัวร์ทุกวัน แค่สมัครมำร่วมทัวร์เพียงเพือ่ กำรใช้ตวั๋ เครื่องบินและที่พกั ในรำคำพิเศษ
หำกท่ำนไม่แจ้ง และปรำกฏว่ำท่ำนไม่รวมทัวร์ในบำงวัน ทำงบริษทั จะคิดค่ำดำเนินกำรในกำรแยก
ท่องเที่ยวเอง 300 USD***

อัตรำนี้ รวม
ค่าตัว๋ เครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ - อินชอน - กรุงเทพ (ตัว๋ กรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
ค่าเข้ าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้ องละ 2-3 ท่าน
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 15 กก. / หิ้ วขึ้ นเครื่องได้ 10 กก.
มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรำนี้ ไม่รวม
กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้ าว และ เก็บค่ำใช้จ่ำยเพิม่ อีก 3,000 บำท สำหรับพำสต่ำงชำติ
ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้ อง, รวมถึงค่าอาหาร
และเครื่องดื่มที่ส่งั เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้ องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้ าทัวร์แล้ วจ่ายเพิ่มเอง
ต่างหาก)

ค่าทิปสาหรับคนขับรถ ไกด์ทอ้ งถิ่น ท่านละ 1,500 บาท ตลอดการเดินทาง
ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงือ่ นไขกำรชำระเงิน
ทางบริษัทฯ ขอรับมัดจา 10,000 บาท สาหรับการจองนับตั้งแต่วันจองภายใน 2 วัน
และ ส่วนที่เหลือทั้งหมดชำระก่อนเดินทำงอย่ำงน้อย 20 วัน (การไม่ชาระเงินค่ามัดจา หรือ ชาระไม่ครบ
หรือ เช็คธนาคารถูกระงับการจ่ายไม่ว่าด้ วยสาเหตุใดๆ ผู้จัดมีสิทธิยกเลิกการจัดหรือยกเลิกการเดินทาง)

เงือ่ นไขกำรยกเลิก
1. สาหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ ถือหนังสือเดินทางไทย เมื่อวีซ่าผ่านแล้ ว แต่จะมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจาทั้งหมด
2. ****รำคำดังกล่ำวเป็ นรำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรจองได้ทุกกรณี ****
3. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้ า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรั ฐเกาหลี
ใต้ ไม่มีการคืนเงินทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น

4.

ยกเว้ นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจากับสายการบินหรือค่ามัดจาที่พักโดยตรงหรือ
โดยการผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศซึ่งไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight
และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจา หรือค่าทัวร์ท้งั หมด

หมำยเหตุ
 ในกรณีท่ที างสายการบินมีการเรียกเก็บค่ าภาษีเชื้อเพลิง เพิ่มเติม ราคานี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามประกาศสาย
การบิน...
 รายการท่องเที่ยวและรายการอาหารที่ระบุ ไว้ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ตามสถานการณ์ โดยไม่จาเป็ นต้ องแจ้ งให้
ทราบล่วงหน้ า
 หนั ง สื อ เดิ น ทาง ต้อ งมีอ ายุ เหลื อ ใช้ง านไม่ น ้อ ยกว่ า 6 เดือ น และ ทางบริ ษั ท ขอสงวนสิ ท ธิ์ รั บ เฉพาะผู้ มี
วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ท่จี ่ายให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบจ่ายชาระขาด และผู้จัดได้ ชาระให้ กับสาย
การบิ นและสถานที่ต่าง ๆ แบบชาระขาดเช่ นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ ร่วมเดินทางหรือใช้ บริการ
ตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้ รับการปฏิเสธการเข้ าหรือออกนอกเมืองจากประเทศในรายการ (ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต้ ) ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตัว๋ เครื่องบินให้ แก่ท่าน)
 หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้ องการร่ วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่ างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลีหรือปั ญหาต่าง ๆ
ตลอดจนข้ อ แนะนากรุณ าติดต่ อเจ้ าหน้ าที่ท่ีรับผิ ดชอบ หากท่านมีค วามจาเป็ นต้ อ งรับ ฝากของจากผู้ อ่ืนเพื่ อ ที่จะ
นาไปยังประเทศนั้น ๆ หรือนากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้ องไม่เป็ นสิ่งของผิดกฎหมาย ซึ่งของผิด
กฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้ าหน้ าที่จะไม่รับฝากกระเป๋ าหรือสิ่งของใดใด
 คณะเดินทางช่ วงวันหยุด หรือ เทศกาลที่ต้องการันตีมัดจาหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไขหรือเที่ยวบินเหมาลา Charter
Flight หรือ Extra Flight กับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ จะไม่มีการคืนเงินมัดจาหรือ
ค่ าทัวร์ท้ังหมด ขอสงวนสิทธิ์ท่จี ะปรั บ ราคาตามสถานการณ์ ท่ีมีก ารปรับ ขึ้นจากภาษี เชื้ อเพลิ งที่ทางสายการบิ น
อาจจะมีการเรียกเก็บเพิ่มเติม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินและตามตารางบินของสายการบิน
 หากมีก ารถอนตัวหรื อ ไม่ ไ ด้ ใช้ บ ริ ก ารตามที่จองระบุ เอาไว้ ห รือ ก่ อ นรายการท่อ งเที่ยวจะสิ้น สุดลง ผู้ จัด ถือ ว่ าผู้
ท่องเที่ยวสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบค่าบริการที่ได้ ชาระไว้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น เนื่องจากค่าใช้ จ่ายที่ท่านได้ จ่าย
ให้ กับผู้จัด เป็ นการชาระแบบยืนยันการใช้ บริการแบบผู้จัดเป็ นตัวแทนนายหน้ า ผู้จัดได้ ชาระค่าใช้ จ่ายทั้งหมดให้ แก่
ผู้ให้ บริการในแต่ละแห่งแบบชาระเต็มมีเงื่อนไข
 กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทนหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้ อง จนมีการยกเลิก ล่ าช้ า เปลี่ยนแปลง การบริการจาก
สายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้ บริก าร ผู้ จัดจะดาเนินโดยสุดความสามารถที่จะประสานงานให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้ า แต่จะไม่คืนเงินให้ สาหรับค่าบริการนั้น ๆ
 มัคคุเทศก์ พนักงานและตัวแทนของผู้จัด ไม่มีสิทธิในการให้ คาสัญญาใด ๆ ทั้งสิ้นแทนผู้จัด นอกจากมีเอกสารลง
นามโดยผู้มีอานาจของผู้จัดกากับเท่านั้น
 ผู้จัดจะไม่รับผิดชอบและไม่สามารถคืนค่าใช้ จ่ายต่างๆ ได้ เนื่องจากเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนต่างๆ ในกรณีท่ผี ้ ู
เดินทางไม่ผ่านการพิจารณาในการตรวจคนเข้ าเมือง-ออกเมือง ไม่ว่าจะเป็ นกองตรวจคนเข้ าเมืองหรือกรมแรงงาน

ของทุ กประเทศในรายการท่องเที่ยว อันเนื่องมาจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้ าออก
เมือง และกรณีอ่นื ๆ
 เนื่องด้ วยมาตรการรักษาความปลอดภัยของสนามบินทั่วโลก ก่อนท่านขึ้นเครื่องบิน กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์
ที่จะนาติดตัวขึ้นเครื่องบิน แยกใส่ถุงพลาสติกใสมีซิปล็อคปิ ดสนิท โดยที่ขนาดบรรจุ ภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อ
ชิ้น และรวมกันทุกชิ้นไม่เกิน 1 ลิตร และต้ องนาออกมาให้ เจ้ าหน้ าที่ตรวจได้ อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาต
ให้ ถือได้ ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้ าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่ าที่กาหนด รวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะคล้ าย
กับ อาวุธ เช่ น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ จะต้ อ งใส่ก ระเป๋ าใบใหญ่ แ ละฝากเจ้ าหน้ าที่โหลดใต้ ท้อ งเครื่อ งบิ น
เท่านั้น และประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ ามนาเข้ าผลิตภัณฑ์ท่ที ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้ าประเทศ เช่น ผัก
ผลไม้ สด ไข่ เนื้อสัตว์ ไส้ กรอก เพื่อเป็ นการป้ องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบ จะต้ อง
เสียค่าปรับในอัตราที่สูงมาก

“ขอขอบพระคุณทุกท่ำนที่ได้มอบควำมไว้วำงใจ ให้ทำงบริษทั เป็ นผูน้ ำพำกำรเดินทำงในครั้งนี้ ”

