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เกาหลี Busan Culture
สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน
โดยสายการบินโคเรียนแอร์ (KE)

ไฮไลท์ ..... ทัวร์ราคาสบายกระเป๋า
1. บินหรูกับสายการบินประจาชาติเกาหลีใต้
2. หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน สมญานามซานโตรินีแห่งเกาหลี
3. Oryukdo Skywalk สะพานกระจกแก้วจุดชมวิวที่มีชื่อเสียงของเมืองปูซาน
4. วัดพุลกุกซา มรดกโลกทางวัฒนธรรมจาก UNESCO
5. สนุกสนานกับสวนสนุก E-World เล่นแบบไม่จากัดรอบ
6. หอคอยปูซาน แลนมาร์คของเมืองปูซาน
7. ช้อปปิ้ง ตลาดนัมโพดง , ถนนทงซองโน , Lotte Outlet
หมายเหตุ : ** ราคานีไ้ ม่รวมค่าทิปไกด์+คนขับท่านละ 35,000 วอน / ทริป เก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ , หัวหน้าทัวร์ไทยแล้วตามดุลพินิจ **
วัน
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โปรแกรมการเดินทาง
กรุงเทพฯ
กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - Oryukdo Skywalk เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด
เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic
Shop - ศูนย์โสม - สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower - ช้อปปิง้
ถนนทงซองโน
เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง Duty Free - สวนยงดูซาน - หอคอยปูซาน - Nampodong Street ตลาดปลาชาลกาชิ
ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet - สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ
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วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ
21.30 น. คณะมาพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ผู้โดยสารขาออกชั้น 4 ประตู 5 เคาน์เตอร์ M
(เช็คอินกรุ๊ปของสายการโคเรียนแอร์) โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษทั และหัวหน้าทัวร์ พร้อมอํานวยความสะดวก
ตรวจเช็คสัมภาระและเอกสารการเดินทางให้กบั ทุกท่านนําท่าน
วันที่สองของการเดินทาง กรุงเทพฯ - สนามบินนานาชาติกิมแฮ - เมืองปูซาน - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน Oryukdo Skywalk - เมืองเคียงจู - วัดพุลกุกซา - หอดูดาวชมซงแด
01.45 น.
นําท่านเหิรฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลีใต้ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที่ KE662 บริการอาหารและเครื่องดื่มบน
เครื่อง
09.00 น. เดินทางถึง ท่าอากาศยานนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชั่วโมง
(เพื่อความสะดวกในการนัดหมาย กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่น) นําท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากรแล้ว
เช้า
นําท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน หรือที่รู้จักกันอีกชื่อหนึ่งว่า Taeguekdo Village ได้รับการขนานนามว่าเป็นซานโต
รินีแห่งเกาหลี เป็นชุมชนซึ่งตั้งอยู่ห่างจากตลาดชากัลชิของปูซานเพียง 30 นาทีเท่านั้น และเป็นอีกหนึ่งสถานที่ๆน่าสนใจ
สําหรับคนที่แวะไปเที่ยวเมืองปูซาน ถนนหนทางทีนี่ถูกตกแต่งด้วยภาพแนวกราฟฟิตี้ บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็น
สตูดิโอและแกลลอรี่ แต่หลายหลังยังมีผู้คนอาศัยอยูจ่ ริงๆ ที่นี่โด่งดังจากการเป็นสถานที่ถ่ายทํารายการ Running Man
รายการชื่อดังของเกาหลี ซึ่งมีทั้งตอนที่นางเอกสาวชเวจีอูเป็นแขกรับเชิญ รวมทั้งหนุ่มๆ 2PM ก็เคยมาถ่ายทําที่นี่เช่นกัน
จากนั้นนําท่านสูจ่ ุดชมวิวริมทะเล Oryukdo Skywalk ให้ท่านได้สัมผัสความตื่นเต้นของสะพานกระจกแก้วที่ถูกสร้าง
ขึ้นเหนือหน้าผาชายฝั่งทะเล
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ชาบู ชาบู”
บ่าย
จากนั้นนําท่าน วัดพุลกุกซา ตัง้ อยู่ที่เมืองเก่าเเก่อย่างเมืองเคียงจู โดยเป็นวัดหลักของอาณาจักรชิลล่ามาตั้งเเต่ปี ค.ศ.535 ซึ่ง
วัดเเห่งนี้มคี วามสวยงามเเละสมบูรณ์เเบบอย่างมาก จนทําให้ได้รบั การคัดเลือกเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมจากองค์การ
UNESCO เมื่อปี ค.ศ.1995 ทีผ่ ่านมา ทําให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีสําคัญของเมืองเคียงจูไปเลย ซึ่งในเเต่ละปีจะ
มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวชมวัดสําคัญเเห่งนี้เป็นอันมาก ยิ่งในช่วงของฤดูใบไม้เปลี่ยนสีนนั้ นับว่าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวฮอตฮิต
เลยทีเดียว จากนั้นนําท่านสู่ หอดูดาวชมซงแด สร้างขึ้นตั้งเเต่สมัยราชวงศ์ซอนต๊อก เเห่งเเคว้นชิลลา ซึ่งมีการประมาณการ
กันว่าตั้งเเต่สมัยศตวรรษที่ 7 โดยมีการสร้างด้วยหินนํามาเรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ ในลักษณะของรูปขวด โดยมีความสูงถึง
9.4 เมตร นับว่าเป็นหอดูดาวที่มีความเก่าเเก่อย่างมากในซีกโลกฝั่งตะวันออก เเละเเสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีทคี่ ่อนข้างจะ
ล้ํายุคของชนชาติเกาหลีตงั้ เเต่ยุคโบราณ โดยสภาพโดยรวมทั่วไปของหอดูดาวนัน้ ยังมีสภาพที่ดีอยู่เเม้จะผ่านกาลเวลามา
นานเเล้วก็ตาม
ค่่า
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “จิมดัก”
ที่พัก
 โรงแรม Hwangnamguan Hanok Village ระดับ 3 ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง เมืองเคียงจู - เมืองแดกู - วัดดองฮวาซา - Okgol Village - Cosmetic Shop - ศูนย์โสม สวนสนุก E-WORLD - 83 Tower - ช้อปปิ้งถนนทงซองโน
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําทานเดินทางสู่ เมืองแดกู เป็นเมืองที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเป็นอันดับสี่ของประเทศเกาหลี จากนั้นนําท่านสู่ วัดดองฮวาซา
วัดแห่งนี้ได้อนุรักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลายเจดีย์หินสามชั้นในปีกด้านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผัง
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แบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนก้อนหินทํา
ให้วัดนี้มคี ่ายิ่ง “จากสถานีดองแทกูเดินเท้าต่อประมาณ 5 นาทีไปยังสํานักงานโทรศัพท์ ซีนาม (Sinam) และจากที่นนั่ ขึน้
รถประจําทางหมายเลข 105 ไปยังวัดดองฮวาซา” จากนั้นนําท่านชม Okgol Village หมู่บ้านเก่าแก่รูปแบบดั้งเดิมของ
เกาหลี หมู่บ้านเก่าของพวกขุนนางและชนชั้นสูง แห่งยุคสมัยราชวงศ์โชซอน ถูกสร้างขึ้นในปี 1630 โดยตระกูล Choi
ตระกูลเก่าแก่ของเมืองแทกู ตั้งอยูบ่ ริเวณเขาพัลกงซาน จากนั้นนําท่านชม Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ชื่อดัง
ของเกาหลีมากมายหลายแบรนด์ดัง จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือ
ว่าเป็นโสมที่มคี ุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง
2 เท่า เพื่อนําไปบํารุงร่างกาย หรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “บิบิมบัพ”
บ่าย
นําท่านเดินทางสู่ สวนสนุก E-WORLD เป็นสวนสนุกที่ใหญ่เป็นอันดับสามของเกาหลีใต้ มีเครื่องเล่นมากมายท้าทายให้
ท่านลองวัดใจ อาทิเช่น สกายจั๊ม,รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้านผีสิง ฯลฯ และยังมี เทศกาลดอกไม้
ตามฤดูกาล อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยุโรป ให้ท่านได้เลือกเก็บภาพความประทับใจ จากนั้นนําท่านชม หอคอย
83 ทาวเวอร์ ที่ความสูง 202 เมตร ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแดกู เพื่อชมวิวพาโนรามา 360 องศา ชมทัศนียภาพอัน
สวยงามของเมืองแดกู จากนั้นนําท่านอิสระท่าน ช็อปปิ้งถนนทงซองโน ถนนสายแฟชั่นที่มีเสื้อผ้าแบรนด์เนมของเกาหลี
กับคอลเลกชันใหม่ล่าสุดให้เลือกซื้อกันอย่างมากมายในราคาไม่แพงอีกด้วย พร้อมทั้งเลือกซื้อเครื่องสําอางค์แบรนด์ดัง
ของเกาหลีEtude, Skin Food, Face Shop อย่างจุใจ
ค่่า
อิสระอาหารค่่าเพื่อให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้งได้อิสระตามอัธยาศัย
ที่พัก
 โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง เมืองปูซาน - วัดแฮดงยงกุงซา - ศูนย์สมุนไพรสนเข็มแดง - Duty Free - สวนยงดูซาน หอคอยปูซาน - Nampodong Street - ตลาดปลาชาลกาชิ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านสู่ วัดแฮดงกุกซา ตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน เป็นวัดที่สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที่
แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong
เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ถูกฟื้นฟูและปรับปรุงอีกครั้ง ด้วย
ความพิถีพิถัน เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จากนั้นนําท่านสู่ น้่ามันสนเข็มแดง เป็นการสกัดจาก
ใบสนเข็ ม แดงบริ สุ ท ธิ์ 100% ซึ่ ง สรรพคุ ณของน้ํ ามั น สนเข็ ม แดงนั้ น มี ป ระโยชน์ อ ย่ างมากมาย ทั้ ง ช่ วยละลายคลอ
เรสเตอรอล และไขมันที่อุดตันในเส้นเลือด ลดระดับน้ําตาลในเลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่างกายในรูปแบบของเสีย
เช่น เหงื่อ ปัสสาวะ อุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรือดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่ม
ภูมิต้านทานให้กับร่างกาย บํารุงผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตราเสี่ยงในการเกิดโรคมะเร็ง จากนั้นนําท่านช้อป
ปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ห้าง Lotte Duty Free
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ซัมเกทัง”
กลางวัน
นําท่านสู่ สวนยงดูซาน เป็นสถานที่พักผ่อนที่เหมาะกับผู้คนทุกวัย บรรยากาศเงียบสงบ ภูมิทัศน์ที่สวยงาม เพลิดเพลินกับ
บ่าย
การเดินเล่นในสวนสวย ชมทัศนียภาพ หรือให้อาหารฝูงนกพิราบที่มีอยู่มากมาย ภูเขายงดูซาน (ภูเขาหัวมังกร) เป็น
สัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สําคัญแห่งหนึ่งของเมืองปูซาน ตั้งอยู่กลางใจเมืองเมืองในพื้นที่สูงกว่าระดับน้ําทะเล 49 เมตร
จากนั้นนําท่านชม หอคอยปูซาน ตั้งอยู่บนยอดเขายงดูซานที่ความสูงเหนือระดับน้าํ ทะเล 118 เมตร ชั้นบนสุดเป็นจุดชมวิว
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ซึ่งมองเห็นทัศนียภาพโดยรอบของเมืองปูซานและวิวทะเลที่สวยงาม ในวันที่อากาศสดใสคุณสามารถมองเห็นแม้กระทั่ง
เกาะซึชิมะ ของญี่ปุ่นได้ จากนั้นนําท่านชม Nampodong Street หรือ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรียบเสมือนย่านมยองดงที่
โซล เพราะเป็นแหล่งช้อปปิ้งสินค้ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่นี่เต็มไปด้วยร้านค้าให้ขาช้อปได้เพลิดเพลินเจริญใจ
ค่่า
สินค้าสตรีทแบรนด์ต่างๆ ถูกยกมาตั้งไว้ที่นี่เช่นเดียวกับในเมืองโซลใกล้ๆกับถนนช้อปปิ้ง จะมีถนนที่เรียกว่า BIFF
Street เป็นบริเวณที่ใช้จัดงานภาพยนตร์นานาชาติปูซานหรือBusan International Film Festival (BIFF) ที่รู้จักกันไป
ทั่วโลกนั่นเอง ซึ่งจะเต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์มากมาย จากนั้นนําท่านชม ตลาดปลาชาลกาชิ ตลาดชากัลชิเป็นตลาดค้าปลา
และอาหารทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงของปูซาน บรรยากาศคึกคักของผู้คน
ที่มาจับจ่ายเลือกซื้ออาหารทะเลทั้งแบบสดและแบบแห้งจากร้านแผงลอยขนาดเล็กที่ตั้งเรียงรายสองฝั่งถนนตลอดแนว
ชายฝั่ง
บริการอาหารค่่า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ Jagalchi Buffet”
ที่พัก
 โรงแรม Crystal Hotel ระดับ 3 ดาวหรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดินทาง ศูนย์สมุนไพรเกาหลี - Nurimaru APEC House - ซุปเปอร์มาเก็ต - Lotte Outlet สนามบินกิมแฮ - กรุงเทพฯ
เช้า
รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม
นําท่านชม ศูนย์สมุนไพรเกาหลี ให้ท่านได้เลือกซื้อเลือกชม สมุนไพรฮอตเกนามูของเกาหลี ที่นํามาแปรรูปเป็นรูปแบบ
ต่างๆ ที่มีสรรพคุณรักษาโรค และบํารุงร่างกาย จากนั้นนําท่านสู่ Nurimaru APEC House ชมสถานที่จัดประชุมผู้นํา
APEC ในปี 2005 เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์และชมทัศนียภาพที่สวยงามที่สุดของปูซานเป็นอาคารกระจกทรงกลม ตั้งอยู่
ทางทิศตะวันตกของหาด Haeundae บนแหลมคาบสมุทรที่ปกคลุมด้วยป่าไม้ ท่านจะเห็นอาคารทันสมัยและทิวทัศน์ที่
สวยงามของสะพานGwangan และชายฝั่งทะเลของปูซาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “ Pork Cutlet”
กลางวัน
จากนั้นพาท่านช็อปปิ้ง Lotte Outlet นับว่าเป็น outlet mall ที่มพี ื้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึ่ง ซึ่งเป็นศูนย์รวม
บ่าย
ของสินค้าหลากหลายแบรนด์ที่สง่ ตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้วนํามาขายในราคาพิเศษ สินค้าแบนเนมด์ลดราคากันมากกว่า
ห้าสิบเปอร์เซ็นต์ ให้ท่านได้เลือกชม เลือกซื้ออย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่ายได้อย่างสบายใจ
ตั้งแต่แบรนด์เนมหรู Paul Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไปจนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean
Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas เป็นต้น จากนั้นนําท่านช้อปปิ้งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ซึ่งมีสินค้าต่างๆ มากมายให้
เลือกซื้อหาเป็นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่กึ่งสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาลและของที่ระลึกต่างๆ
20.50 น.
นําท่านเหิรฟ้ากลับสู่ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน โคเรียนแอร์ไลน์ เที่ยวบินที KE661
00.15+1 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
************************************************************************
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หมายเหตุ

กรุณาอ่านหมายเหตุให้ละเอียดทุกข้อ
1. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าชดเชยความเสียหาย อันเกิดจากเหตุสุดวิสัยที่ทาง บริษัทฯ ไม่สามารถ
ควบคุมได้ เช่น การนัดหยุดงาน, จลาจล,การล่าช้าหรือยกเลิกของเที่ยวบิน รวมถึงกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองไม่อนุญาตให้
เดินทางออกหรือกองตรวจคนเข้าเมืองของแต่ละประเทศไม่อนุญาตให้เข้าเมือง รวมทั้งในกรณีที่ท่านจะใช้หนังสือเดินทาง
ราชการ (เล่มสีน้ําเงิน) เดินทาง หากท่านถูกปฏิเสธการเดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ง
2. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมรายการท่องเที่ยว โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
3. บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
4. กรณีที่คณะไม่ครบจํานวน 15 ท่าน ทางบริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการงดออกเดินทาง โดยทางบริษั ทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบ
ล่วงหน้า 5-7 วันก่อนการเดินทาง
5. เมื่อท่านทําการซื้อโปรแกรมทัวร์ ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านรับทราบและยอมรับเงื่อนไขของหมายเหตุทุกข้อแล้ว
ในกรณีทลี่ ูกค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศ
กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ ก่อนทุกครั้ง มิฉะนั้นทางบริษัทฯจะไม่ขอรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
โปรแกรมและรายละเอียดของการเดินทางอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ ทั้งนี้ขึ้นอยูก่ ับสภาวะอากาศ
และเหตุสุดวิสัยต่าง ๆ ที่ไม่สามารถคาดการณ์ล่วงหน้าโดยทางบริษทั ฯ จะค่านึงถึงผลประโยชน์และ
ความปลอดภัยของผู้ร่วมเดินทางเป็นส่าคัญ

เกาหลี Busan Culture สบาย...สบาย 5 วัน 3 คืน
สายการบินโคเรียนแอร์ (KE)
กาหนดการเดินทาง

ผู้ใหญ่พัก

เด็กมีเตียง

เด็กมีเตียง

เด็กไม่มี

พักเดี่ยว

ห้องละ 2

พักกับ

พักกับ

เตียงพักกับ

เพิม
่

ท่าน

ผู้ใหญ่ 1

ผู้ใหญ่ 2

ผู้ใหญ่ 2

ท่าน

ท่าน

ท่าน

05-09 ม.ค. 61

24,559.-

24,559.-

24,559.-

24,559.-

6,900.-

02-06 ก.พ. 61

23,559.-

23,559.-

23,559.-

23,559.-

5,900.-

02-06 มี.ค. 61

23,559.-

23,559.-

23,559.-

23,559.-

5,900.-

ราคาจอยแลนด์ ไม่รวมราคาตั๋วเครื่องบิน 11,900 บาท / ท่าน
ราคาเด็ก INFANT 9,900 บาท ไม่รวมคอม

หมายเหตุ : ส่าหรับผู้เดินทางที่อายุไม่ถึง 18 ปี และไม่ได้เดินทางกับบิดา มารดา ต้องมีจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศจากบิดาหรือ
มารดาแนบมาด้วย
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***ราคาทัวร์ข้างต้นยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ และมัคคุเทศก์
ท่านละ 35,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน เก็บทิปที่สนามบินสุวรรณภูมิ***
ทิปหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความประทับใจ
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **
อัตราค่าบริการนี้รวม
1. ค่าบัตรโดยสารชั้นทัศนาจรไป – กลับ (ตั๋วกรุ๊ป) รวมภาษี สนามบินและภาษีน้ํามันไว้เรียบร้อยแล้ว
2. ค่าที่พัก 3 คืน ห้องละ 2 - 3 ท่าน
3. ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
4. หัวหน้าทัวร์หรือมัคคุเทศก์ท้องถิน่ ผู้ชํานาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
5. ประกันอุบตั ิเหตุวงเงินท่านละ200,000 บาท เสียชีวิต 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
6. สัมภาระน้ําหนักไม่เกินท่านละ 23 กก.
อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม
1. ค่าทําหนังสือเดินทางไทย
2. ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร - เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการ ค่าซักรีด ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
4. ค่าน้ําหนักของกระเป๋าเดินทางในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกําหนด 30 กิโลกรัม
5. วีซ่าเข้าประเทศเกาหลี ในกรณีที่ผู้เดินทางถือหนังสือเดินทางต่างด้าว หรือ ประเทศที่ทตี่ ้องทําวีซ่าเข้าประเสาธารณรัฐเกาหลีใต้
ค่าธรรมเนียมการยื่นวีซ่าท่านละ 1,400 บาท สําหรับผูท้ ี่ถือหนังสือเดินทางต่างด้าว จะต้องทําเรือ่ งแจ้ง เข้า-ออก หรือ Re-Entry ด้วย
ตนเองเท่านัน้ ก่อนการส่งเอกสารยื่นวีซ่า
6. ค่าทิปไกด์และคนขับรถประมาณ 35,000 วอน ต่อท่านต่อทริป
การส่ารองที่นั่ง
1.
กรุณาสํารองที่นั่ง+ชําระเงินมัดจําท่านละ 10,000 บาท พร้อมแจ้งชื่อ+สกุล เป็นภาษาอังกฤษตามหนังสือเดินทาง
2. ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชําระทั้งหมดก่อนการเดินทาง 15วัน
3. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและ
ข้อตกลงต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
เงื่อนไขการยกเลิก
1.
สําหรับผู้โดยสารที่ไม่ได้ถือหนังสือเดินทางไทย และทางบริษทั ฯเป็นผู้ยนื่ วีซ่าให้ เมื่อผลวีซ่าผ่านแล้วมีการยกเลิกการเดินทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจําทั้งหมด
2.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15-45 วัน เก็บเงินมัดจ่าทั้งหมด
3.
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7-14 วันเก็บค่าใช้จ่าย 80% ของราคาทัวร์ ต่อท่าน
4.
ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1-7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100% ของราคาทัวร์
5. ยกเลิกการเดินทางในวันเดินทาง,ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองทั้งจากประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ ไม่มีการคืนเงิน
ทั้งหมดไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิน้ ในกรณีเจ็บป่วย จนไม่สามารถเดินทางได้ จะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริษัทฯ จะ
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6.

7.

8.

ทําการเลื่อนการเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ทั้งนี้ท่านจะต้องเสียค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรียกคืนได้คือค่าธรรมเนียมในการมัด
จําตั๋วท่านละ 10,000 บาทและค่าใช้จ่ายอื่นๆ
ยกเว้นกรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุดหรือเทศกาล ทีต่ ้องการันตีมัดจํากับสายการบินหรือค่ามัดจําที่พักโดยตรงหรือโดยการผ่านตัวแทนใน
ประเทศหรือต่างประเทศและไม่อาจขอคืนเงินได้ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Extra Flight และ Charter Flight จะไม่มีการคืนเงินมัด
จ่าหรือค่าทัวร์ทั้งหมดไม่ว่ายกเลิกด้วยกรณีใดๆ

กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศที่
ระบุไว้ในรายการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าทัวร์ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
**สาคัญ!! บริษัททาธุรกิจเพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น ไม่สนับสนุนให้ลูกค้าเดินทางเข้าประเทศเกาหลีใต้โดย
ผิดกฎหมายและในขั้นตอนการผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งไทยและเกาหลีใต้ ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
ของเจ้าหน้าที่เท่านั้น ลูกค้าทุกท่านต้องผ่านการตรวจคนเข้าเมืองด้วยตัวของท่านเอง ทางมัคคุเทศก์ไม่
สามารถให้ความช่วยเหลือใดๆได้ทั้งสิ้น**
เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว ถ้าท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทาง
พร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่อาจเรียกร้องค่าบริการและเงินมัดจาคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

เงื่อนไขการเดินทาง
1.
บริษทั ฯ มีสิทธิ์ทจี่ ะเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการในทัวร์นี้ เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยจนไม่อาจแก้ไขได้
2.
บริษทั ฯ ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากสายการบิน ภัยธรรมชาติ ปฏิวัติและอื่นๆทีอ่ ยู่นอกเหนือการควบคุมของทาง
บริษทั ฯหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรงหรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย, การถูกทําร้าย, การสูญหาย, ความล่าช้า หรือจากอุบัติเหตุ
ต่างๆ
3.
หากท่านถอนตัวก่อนรายการท่องเที่ยวจะสิ้นสุดลง ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านสละสิทธิ์และจะไม่รับผิดชอบคืนค่าบริการที่ท่านได้ชําระ
ไว้แล้วไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
4.
บริษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย หรือเอกสารเดินทางไม่
ถูกต้อง หรือ การถูกปฏิเสธในกรณีอื่นๆ
5.
รายการนี้เป็นเพียงข้อเสนอที่ต้องได้รับการยืนยันจากบริษทั ฯ อีกครั้งหนึ่ง หลังจากได้สํารองทีน่ ั่งบนเครื่อง และโรงแรมที่พักใน
ต่างประเทศเป็นทีเ่ รียบร้อย แต่อย่างไรก็ตามรายการนี้อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
6.
ราคานี้คิดตามราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน หากราคาตั๋วเครื่องบินปรับสูงขึ้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ทจี่ ะปรับราคาตั๋วเครื่องบินตาม
สถานการณ์ดังกล่าว
7.
กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบินบริษทั ฯ
ขนส่ง หรือ หน่วยงานทีใ่ ห้บริการ บริษัทฯจะดําเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สําหรับ
ค่าบริการนั้นๆ
8.
มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คาํ สัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มี
อํานาจของบริษทั ฯ กํากับเท่านั้น
9.
หากไม่สามารถไปเที่ยวในสถานที่ที่ระบุในโปรแกรมได้ อันเนื่องมาจากธรรมชาติ ความล่าช้า และความผิดพลาดจากทางสายการบิน
จะไม่มีการคืนเงินใดๆทั้งสิ้น แต่ทั้งนีท้ างบริษัทฯจะจัดหารายการเที่ยวสถานที่อื่นๆมาให้ โดยขอสงวนสิทธิ์การจัดหานี้โดยไม่แจ้งให้
ทราบล่วงหน้า
8
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10. กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งทีป่ ระเทศไทย และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่
บริษทั ระบุในรายการเดินทาง บริษัทของสงวนสิทธ์ไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆทั้งสิ้น
11. บริษทั ฯ รับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์การเดินทางเพื่อท่องเที่ยวเกาหลีเท่านั้น
12. เที่ยวบิน และรายการท่องเที่ยวอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
13. เมื่อท่านตกลงชําระเงินค่าบริการไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อตกลง
ต่าง ๆ ที่ได้ระบุไว้ทั้งหมดนี้แล้ว
14. โรงแรมที่พักในประเทศเกาหลีมมี าตรฐานการกําหนดดาวและประเภทของที่พักแตกต่างกับประเทศไทย โดยโรงแรมที่พักทางบริษทั ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ในการจัดหาโรงแรมโดยอ้างอิงตามการจัดระดับดาวของประเทศเกาหลีตามที่ระบุในรายการท่องเที่ยวเท่านั้น โรงแรมที่
ประเทศเกาหลีโดยส่วนใหญ่จะเป็นแบบห้องพักคู่ (Twin หรือDouble) ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ3ท่านขึน้ อยู่กับ
ข้อจํากัดของห้องพักและการวางรูปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่งมีความแตกต่างกันอาจจะทําให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกัน และ
ไม่สามารถเสริมเตียงได้ตามที่ต้องการโรงแรมหลายแห่งจะไม่มีเครื่องปรับอากาศเนื่องจากประเทศเกาหลีอยู่ในแถบที่มีอุณหภูมิต่ํา
เครื่องปรับอากาศที่มีจะให้บริการในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
15. กระเป๋าสัมภาระต่างๆถือเป็นทรัพย์สินส่วนตัวของท่าน ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบต่อความเสียหายสูญหายล่าช้า หรืออุบัติเหตุต่างๆ
ใดๆทั้งสิ้น
16. เมื่อท่านออกเดินทางไปกับคณะแล้ว หากท่านงดการใช้บริการรายการใดรายการหนึ่ง หรือไม่เดินทางพร้อมคณะถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่
อาจเรียกร้องค่าบริการ และเงินมัดจําคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น และถ้าท่านต้องการแยกตัวออกจากกรุ๊ปทัวร์เพื่อท่องเที่ยวเอง โดยไม่ลง
ร้านศูนย์โสม, ศูนย์สมุนไพร, ร้านน้่ามันสน, ศูนย์เครื่องส่าอาง และร้านพลอยอะเมทิส ทางบริษัทจะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจาก
ท่านเป็นจ่านวนเงิน 300 USD ต่อท่าน
17. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ราคานี้เฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทยและท่องเที่ยวเป็นหมู่คณะแบบ Join Tour เท่านั้น กรณีต้องการตัดกรุ๊ป
เหมาโปรดสอบถามทางบริษทั อีกครั้ง หากเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ หรือ พระสงฆ์ เก็บค่าใช้จา่ ยเพิ่ม ท่านละ 4,000 บาท
18. ในระหว่างท่องเที่ยวจะมีช่างภาพมาถ่ายรูปและช่วยดูแลอํานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง และในวันสุดท้ายของการเดินทาง
ช่างภาพจะนําภาพถ่ายมาจําหน่ายหากว่าท่านใดสนใจสามารถซื้อได้แต่ถ้าท่านใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อทั้งนี้ขนึ้ อยู่กับความพึงพอใจของ
ท่าน ทางบริษทั ทัวร์ไม่มีการบังคับให้ซื้อแต่อย่างใดแต่เป็นการบอกกล่าวล่วงหน้าเพื่อให้ผุ้เดินทางได้รับทราบ
19. ในกรณีที่ลกู ค้าต้องออกตั๋วโดยสารภายในประเทศกรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯก่อนทุกครั้งมิเช่นนั้นทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น
ข้อความซึ่งถือเป็นสาระส่าหรับท่านผู้มีเกียรติซึ่งร่วมเดินทาง
ทางบริษัทฯ เป็นตัวแทนในการจัดนําสัมมนา และการเดินทางที่มีความชํานาญ โดยจัดหาโรงแรมที่พัก อาหาร ยานพาหนะ และสถานที่
ท่องเที่ยวพร้อมทั้งการสัมมนา ดูงาน เพื่อความสะดวกสบาย และเกิดประโยชน์สูงสุดในการเดินทาง ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ไม่สามารถรับผิดชอบ
ในอุบัติเหตุหรือความเสียหายที่เกิดจากโรงแรมที่พัก ยานพาหนะ, อันเนื่องจากอุบัติเหตุรวมถึงภัยธรรมชาติ, โจรกรรม, วินาศกรรม, อัคคีภัย,
การผละงาน, การจลาจล, สงครามการเมือง, การผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราระหว่างประเทศ , การนัดหยุดงาน, ความล่าช้าของ
เที่ยวบิน, สายการเดินเรือ, รถไฟ, พาหนะท้องถิ่น, ตลอดจนการถูกปฏิเสธออกวีซ่าจากกงสุล และ / หรือ ส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับสถาน
เอกอัครราชทูต รวมถึงผู้มีอํานาจทําการแทนประจําประเทศไทย (โดยไม่จําต้องแสดงเหตุผล เนื่องจากเป็นสิทธิพิเศษทางการทูต) ซึ่ง อยู่เหนือ
การควบคุมของบริษัทฯ หมายรวมถึงในระหว่างการเดินทางท่องเที่ยวทั้งใน หรือ ต่างประเทศ แต่ทางบริษัทฯ มีความคุ้มครอง และประกัน
อุบัติเหตุ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ ที่รับประกันในกรณีที่ผู้ร่วมเดินทางถูกปฏิเสธโดยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทย และ/หรื อ
ต่างประเทศ มิให้เดินทางออก หรือ เข้าประเทศ เนื่องมาจากความประพฤติ พฤติกรรมของผู้เดินทาง ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบด้านการความคุม
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6/45 (ปรัชญาโฮมทาวน์) ถ.สุคนธสวัสดิ์ แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพฯ 10230
6/45 (Pruchyahometown) Sukhontasawas Rd., Ladprao, Bangkok.10230 Line: @chinaprotour
Tel:02-539-2639 / 02-542-4343 Web:www.chinaprotour.com E-mail: info@chinaprotour.com
โรคติดต่อเฉพาะพื้นที่มีการปลอมแปลงเอกสารเพื่อการเดินทาง รวมถึงมีสิ่งผิดกฎหมาย บริษัทฯ จะไม่คืนค่าใช้จ่ายใดๆ รายละเอียดด้านการ
เดินทาง อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความจําเป็น หรือเพื่อความเหมาะสมทั้งปวง โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้การขอสงวนสิทธิ
ดังกล่าว บริษัท จะยึดถือและคํานึงถึงผลประโยชน์ตลอดจนความปลอดภัยของท่านผู้มีเกียรติ ซึ่งร่วมเดินทางเป็นสําคัญ
การเดินทางจากประเทศไทยเข้าสูป่ ระเทศเกาหลีและพิธกี ารเข้าเมือง
เอกสารที่ควรเตรียมก่อนการเดินทาง เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศเกาหลีจะพิจารณาให้เฉพาะนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวโดย
สุจริตเท่านั้นที่ผ่านเข้าเมืองได้ และพิจารณาจาก
1.
หลักฐานการทํางานประจําของนักท่องเที่ยว ซึ่งสมควรทีน่ ําติดตัวไปแสดงด้วย เช่น บัตรพนักงาน นามบัตร จดหมายการทํางาน
ภาษาอังกฤษ (กรณีเดินทางคนเดียว) จดหมายรับรองออกโดยบริษทั ผู้จดั คณะ
2.
หลักฐานการเงิน ในระหว่างการท่องเที่ยวประเทศเกาหลีสมควรทีจ่ ะนําเงินสดติดตัวไปด้วยประมาณ 300เหรียญสหรัฐ หรือประมาณ
300,000 วอน สําหรับการเดินทาง 2 วัน (หากไม่มีบัตรเครดิตคาร์ด) หากมีบัตรเครดิตต่างประเทศ เช่น Visa Card, American
Express, Dinners Club หรือ Master Card ต้องนําติดตัวไปด้วยหรือหลักฐานการเงินอืน่ ใดที่จะแสดงให้เจ้าหน้าทีท่ ราบว่าท่านคือ
นักท่องเที่ยว
3.
ใบรับรองสถานศึกษาหากท่านยังอยู่ในระหว่างการศึกษาหรือบัตรนักศึกษาและควรเดินทางกับผู้ปกครอง เช่น บิดา มารดา ป้า น้า อา ที่
มีนามสกุลเดียวกัน
4.
หากเป็นพาสปอร์ตใหม่ ควรนําพาสปอร์ตเก่าเย็บเล่มคู่กับพาสปอร์ตใหม่หรือนําติดตัวไปด้วย
5.
การแต่งกายสุขภาพและแลดูเป็นนักท่องเที่ยว ไม่ควรสวมใส่รองเท้าแตะ
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