ท่องเที่ยวเกาหลี ชมซาก ุระ ณ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ BY TWAY 5วัน / 3คืน

วันที่เดินทาง
โปรแกรมทัวร์
มื้ออาหาร
Day 1
สนามบินสุ วรรณภูมิ
(- / - / D)
Day 2
ท่าอากาศยานนานาชาติแทกู – วัดดองฮวาซา - ตึก83ทาวเวอร์ - ชมซากุระ - ทะเลสาบซูซอง ( -/ L / D)
ช้อปปิ้ งถนนทงซองโน
Day 3
เมืองปูซาน – สะพานกวางอันแดเคียว - COSMETIC – ชายหาดแฮอึนแด -APEC HOUSE – ( B / L / D)
REDPINE - LOTTE OUTLET
Day 4
ศูนย์โสม – ปั่ นเรี ยลไบท์-หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน–ชมซากุระจินแฮ-ตลาดนัมโพดง-PIFF ( B / L / D )
STREET พิเศษ +++ BUFFET AT JAGALCHI บุฟเฟต์อาหารทะเลสดๆ
Day 5
วัดแฮดองยงกุงซา -สาหร่ าย + ใส่ ชุดฮันบก - แทกู - ศูนย์สมุนไพรเกาหลี – DUTY FREE –
( B / L / -)
ซุปเปอร์มาเกต - สนามบิน
DAY 2 DAEGU INSTA HOTEL OR3*
Day 3 – 4 : BUSAN CENTRAL PARK HOTEL OR3*

เดือนทีเ่ ดินทาง
เมษายน

วันทีเ่ ดินทาง
04 – 08

ราคาบาท / ท่ าน
20,900-.

พักเดี่ยว
5,000-.

สายการบิน
TW

Day 1 สนามบินสุ วรรณภูมิ
22.00 น.พร้อมกันที่สนามบินสุ วรรณภูมิ ประตู 5 ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L สายการบิน T WAY โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยอานวยความ
สะดวกในการเปิ ดสัมภาระ และเอกสารการเดินทาง และพบกับหัวหน้าทัวร์
Day 2 ท่าอากาศยานนานาชาติแทกู –วัดดองฮวาซา - ตึก83ทาวเวอร์ - ชมซากุระ - ทะเลสาบซู
ซอง – ช้อปปิ้ งถนนทงซองโน
02.25 น.น าท่ า นเดิ น ทางสู่ แทกู ประเทศเกาหลี ใ ต้ โดยเที่ ย วบิ น TW 106 ใช้เวลาเดิ น ทาง
ประมาณ 5 ชัว่ โมง

ไฮไลท์เด็ดโปรแกรม !!
 ขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ณ วัดเก่าแก่ ซึ่งสร้างอยูบ่ นโขดหินริมทะเล“วัดแฮดงยงก ุงซา
 ชมเทศกาล ซาก ุระบานที่เมือง จินแฮ และเมืองสุดโรแมนติก ณ ริม ทะเลสาบซูซอง เมืองแทกู
 ช้อปป้ ิ งส ุดมันส์ที่ Lotte Dong Busan Outlet เอาท์เล็ทที่ใหญ่ที่ส ุดในปูซาน
ช้อปกระจาย ณ ดาวน์ทาวปูซาน PIFF และ ถนนทงซองโน เมียงดง ของเมืองแทกู
 ปั่น Rail Bike ท่ามกลางวิวธรรมชาติที่เกาหลี
 ฟรี+++WIFI ON BUS สัญญาณเริด่ ไม่ขาดการติดต่อ แน่นอน / น้าเปล่าวันละ 1 ขวด
09.20 น. เดินทางถึง สนามบินแทกู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (กรุ ณาปรับนาฬิกาของท่านให้เป็ นเวลาท้องถิ่น
เพื่อสะดวกในการนัดหมายเวลาประเทศเกาหลีจะเร็ วกว่าประเทศไทย 2 ชัว่ โมง หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุ ล กากรแล้ว น าท่ านเดิ น ทางโดยรถโค้ช ปรั บ อากาศ) จากนั้น น าท่ า นเดิ น ทางไปยัง วัด ดองฮวาซา (Donghwasa
Temple) วัดแห่ งนี้ ได้อนุ รักษ์สิ่งที่หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลายเจดียห์ ิ นสามชั้นในปี กด้านตะวันออกและตะวันตก
ของวัดเป็ นผังแบบวัดที่หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธ
บนก้อนหิ นทาให้วดั นี้ มีค่ายิ่ง “จากสถานี ดองแทกูเดินเท้าต่อประมาณ 5 นาทีไปยังสานักงานโทรศัพท์ ซี นาม (Sinam)
และจากที่ นั่ น ขึ้ น รถประจ าทางหมายเลข จากนั้น เดิ น ทางสู่ ตึ ก 83 ทาวเวอร์ (83 Tower) (ไม่ ร วมลิฟ ต์ ) ซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ของเมืองแทกู เพื่อชมวิวพาโนรามา 360 องศาของเมืองแทกู จากนั้นนาท่าน ชมซากุระ ทะเลสาบซู ซอง ที่นี่
เป็ นทะเลสาบขนาดใหญ่ โอบล้อมด้วยพรรณไม้หลากหลายชนิ ด มีเรื อเป็ ดให้คุณนัง่ ล่องทะเลสาบ หรื อจะเดินกินลม

ชมวิวอากาศสบายๆ รอบทะเลสาบก็ฟินได้ไม่แพ้กนั ความที่ตน้ ไม้เยอะ ในฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ที่นี่จึงสวยมาก ราวกับอยู่
ในภาพวาดทีเดียว “ทะเลสาบซูซอง” จึงถูกใช้เป็ นโลเคชัน่ ถ่ายทาซีรียเ์ กาหลีหลายเรื่ อง เช่นเรื่ อง “Hyde Jekyll and me”
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร BULKOKI เนื้ อหมูสไลด์หมักกับซอสและเครื่ องเคียงต่าง
จากนั้นช้ อปปิ้ งถนนทงซองโน เมียงดง แห่ งเมื องแทกูตลาดเสื้ อผ้าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชัน่ ที่มีเสื อผ้า แบรนด์เนม
ของเกาหลี กบั คอลเลกชันใหม่ล่าสุ ดให้เลื อกซื้ อกันอย่างเต็มอิ่ ม ว่ากันว่าแฟชัน่ ที่ นี่อาจจะล้ าหน้ากว่าที่กรุ งโซลและ
ราคาไม่แพงอี กด้วยพร้ อมทั้งเลื อกซื้ อเครื่ องสาอาง แบรนด์ดงั ของเกาหลี Etude , Skin Food , Face Shop ในราคาถูก
กว่าเมืองไทย นาท่านชมวิวกลางคืน ทะเลสาบซูซองมซ ที่พกั ผ่อนของเมืองแทกู
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร SAMGYETANG ไก่ต๋ ุนโสม
ที่พกั
DAEGU INSTA HOTEL หรื อเทียบเท่า 3 ดาว
DAY 3 เมื องปู ซ าน –สะพานกวางอัน แดเคี ย ว- COSMETIC – ชายหาดแฮอึ น แด -APEC HOUSE –REDPINE - LOTTE
OUTLET
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลัง รั บ ประทานอาหาร น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งปู ซ าน เยี่ย มชมความงาม
สะพานกวางอันแดเคียวเเป็ นสะพานข้ามทะเลที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีเมื่ออยูบ่ น
สะพานจะเห็นวิวมุมกว้างที่สวยงาม ได้ท้ งั วิวเมืองปูซานและท้องทะเลของปู
ซานที่มีท้ งั เกาะและชายหาดมากมายสะพานกวางอันแดเคียวเองก็เป็ นหนึ่งใน
จุดยอดนิ ยมที่คนชมมาถ่ายรู ปกัน โดยเฉพาะในช่วงกลางคืนที่มีการเปิ ดไฟที่สะพานอย่างสวยงาม จากนั้นนาท่านชม
Cosmetic Shop ศูนย์รวมเครื่ องสาอางค์ชื่อดังของเกาหลี มากมายหลายแบรนด์ดงั จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ชายหาดแฮ
อึนแด เป็ นชายหาดที่มีชื่อเสี ยงมากที่สุดในประเทศเกาหลี คาว่า “แฮอึนแด/ Haeundae” ถูกตั้งชื่ อโดยนักปราชย์นามว่า
ชอย ชี วอน ในราชวงศ์ชิลลา ชายหาดมี ความยาว 1.5 กิ โลเมตร ครอบคลุ ม พื้ นที่ ก ว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็ น
สถานที่สาหรับจัดกิ จกรรมทางวัฒนธรรมและงานเทศกาลต่างๆตลอดทั้งปี มักเป็ นที่นิยมสาหรับนักท่องเที่ยวบริ เวณ
ชายหาดมีสถานที่จดั ไว้เพื่อให้ได้สนุ กสนานกับการละเล่นพื้นบ้านของเกาหลีได้แก่ Neoldduigi (ยืนกระโดดขึ้นลงบน
ไม้กระดานแผ่นใหญ่ เหมือนไม้กระดก), Korean wrestling (มวยปล้ าเกาหลี), Tuho (ยิงธนู), Tug-of-war (ชักเย่อ) เป็ น
ต้น นอกจากนี้ ยงั มี ศูนย์วฒั นธรรม และห้องสมุดชายหาดนาท่านเดิ นทางสู่ อาคารนู ริมารู เอเปค APEC House เป็ น
อาคารรู ้ ทรงกลมดี ไซน์แปลกที่ ต้ งั อยู่ริมทะเลสร้ างขึ้ นเพื่อใช้ในการจัดงานประชุ มผูน้ าAPEC (APEC Summit) อยู่ที่
เกาะดองแบกโซม(Dongbaekseom)ที่ข้ ึ นชื่ อเรื่ องความสวยงามของวิวทิวทัศน์ ที่ปัจจุบนั เป็ นอาคารอนุ สรณ์ ของการ

ประชุ มในครั้ งนั้น และใช้เป็ นศูนย์ป ระชุ ม นานาชาติ ในวาระต่างๆ รวมทั้งจัดแสดงผลงานที่ ส ะท้อนถึ งวัฒนธรรม
ดั้งเดิมต่างๆของเกาหลี
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร SHABU SHABU
จากนั้นนาท่านเลือกชื้อ น้ ามันสนเข็มแดง เป็ นการสกัดจากใบสนเข็มแดงบริ สุทธิ์ 100% ซึ่ งสรรพคุณของน้ ามันสนเข็ม
แดงนั้นมี ประโยชน์อย่างมากมาย ทั้งช่ วยละลายคลอเรสเตอรอล และไขมันที่ อุดตันในเส้ นเลื อด ลดระดับน้ าตาลใน
เลือด ช่วยขับสารพิษออกจากร่ างกายในรู ปแบบของเสี ยอุจจาระ ช่วยล้างสารพิษหรื อดีท็อกซ์เลือดให้สะอาด เพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดได้สะดวกขึ้น ช่วยเพิ่มภูมิตา้ นทานให้กบั ร่ างกาย บารุ งผิวพรรณให้สดใสจากภายใน และลดอัตรา
เสี่ ย งในการเกิ ด โรคมะเร็ งน าท่ านเดิ น ทางสู แ หล่ ง ช้อ ปปิ้ ง LOTTE OUTLET GIMHAE Outlet Mall ซึ่ งมี ร้านค้า
หลากหลายกว่า 165 ร้านค้าและมีสินค้าBrand ดังมากมายหลายยี่ห้อเช่นArmani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess,
Escadaโดยสิ นค้าจะมีการจัดลดราคา 30-80% อีกด้วย
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร HAEMULTANG หม้อไฟซีฟู้ด
ที่พกั BUSAN CENTRAL PARK HOTEL หรื อเทียบเท่า 3 ดาว
DAY 4 ศูนย์โสม–ปั่ นเรี ยลไบท์- หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน–ชมซากุระจินแฮ-ตลาดนัมโพดง-BIFF STREET
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
หลังรับประทานอาหารนาท่านสู่ ศู นย์ โสม ซึ่ งรัฐบาลรับรองคุ ณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่ งถื อว่าเป็ นโสมที่มี
คุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชี วิตของโสมพร้อมให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมที่มีคุณภาพดี ที่ที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึ ง 2 เท่า
เพื่อนาไปบารุ งร่ างกาย หรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและนับถือนาท่านสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติ โดยปั่นจักรยานบน
รางรถไฟ (Bridge rail bike) ที่ เป็ นจักรยานสี่ ล้อสี่ ที่ นั่ง ใช้คนปั่ น สองคนไปตามรางรถไฟที่ ไม่ ได้ใช้งานแล้ว เขา
ดัดแปลงมาใช้กบั จักรยานซึ่ งมีหลายคัน เราปั่ นรอดซุ ้มสะพานโครงเหล็กที่ทอดยาวข้ามแม่น้ า แสงแดดอ่อนไม่ทาให้
ร้อน แต่แสงทาให้เกิ ดเงาของโครงสะพานเป็ นสายไขว้ไปมาบนพื้น แม่น้ ากว้าง มองเห็ นสะพานโครงเหล็กคู่ขนาน
ยอดหญ้าไหวตามลม ทิวเขาลิบ ๆ และท้องฟ้ าสี ครามสดใส ช่างปลอดโปร่ งโล่งสบายนาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมคัม
ชอน หรื อ เรี ย กว่ า “Korea’s Santorini (ซานโตริ นี่ เกาหลี) โดยชื่ อ เรี ย กนี้ มาจากลัก ษณะอัน โดดเด่ น ของหมู่ บ ้า น
วัฒนธรรมคัมชอน หมู่บา้ นที่ต้ งั อยู่บน เนิ นเขา เรี ยงตัวสลับกันไปมาสี สันสดใส ในอดี ตหมู่บา้ นนี้ เคยเป็ นที่อยู่อาศัย
ของของผูล้ ้ ีภยั สงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริ มการท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรับปรุ งทัศนี ยภาพ ให้
น่าอยูม่ ากยิง่ ขึ้น โดยปรับเปลี่ยน หมู่บา้ นคัมชอนให้มีสีสันโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตามกาแพงและตัวบ้าน ให้ดู
สดใส น่ารัก บ้านเรื อน หลายหลังเปลี่ยนเป็ นสตูดิโอและแกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้านขายสิ นค้า ทั้งสิ นค้าพื้นเมือง สิ นค้า
สมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซี รี่ยเ์ รื่ อง Running Man ที่มาถ่ายทาที่นี่ จึงทาให้หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัม
ชอน แห่งนี้เป็ นที่รู้จกั มีนกั ท่องเที่ยว

เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร PORK KALBI
จากนั้นนาท่ านชมความงดงามของดอกซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ แม้ว่าดอกซากุระที่ เกาหลี จะมี ซากุระจริ งๆ จาก
ญี่ปุ่นเพียงแค่ที่เดียวคือที่จินแฮนี้ แต่ทวั่ ทั้งประเทศก็มีดอกพตกตที่เป็ นดอกไม้ของเกาหลี ที่คล้ายคลึ งกับซากุระของ
ญี่ปุ่นให้ได้ชมเช่นกัน เทศกาลชมดอกซากุระที่ดงั ที่สุดและสวยที่สุดในประเทศเกาหลี จัดขึ้นที่เขตจินแฮ เมืองชางวอน
จังหวัดคยองซังนัมโด จินแฮเป็ นเมืองเล็กๆ ที่หากว่ามาเที่ยวที่นี่ ก็จะพบซากุระบานเต็มไปหมดทุกแห่งหน เพราะมีกว่า
220,000 ต้น และไฮไลท์อยู่ตรงที่คลองยอชวาชอน ที่มีซากุระบานอยู่บนสะพาน และขนาบข้างไปด้วยดอกคาโนล่า
และบริ เวณนี้ยงั เป็ นสถานที่ถ่ายทาของฉากโรแมนติคในหนังและละครยอดนิยมกันอีกด้วย
**ดอกซากุระจะเริ่ มบานประมาณปลายเดือนมีนาคม - ต้ นเดือนเมษายน ทั้งนีก้ ารบานของดอกซากุระในแต่ ละปี นั้นจะ
ไม่ เท่ ากัน ขึน้ อยู่กับสภาพอากาศเป็ นหลัก *รายการนีเ้ ป็ นรายการพิ เศษที่ เพิ่มเข้ ามา!!!ในช่ วงที่ ดอกซากุระบานเท่ านั้น
หากดอกซากุระไม่ บานทางบริ ษัทขออนุญาตนาทุกท่ านท่ องเที่ ยวตามรายการสถานที่ ท่องเที่ ยวตามปกติ และไม่ มีการ
หักคืนค่ าใช้ จ่ายใดๆ ทั้งสิ ้น***
จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดนัมโพดง ที่นี่เปรี ยบเสมือนย่านมยองดงที่โซล เพราะเป็ นแหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้ามากมายในใจกลาง
เมื อ งปู ซ าน ที่ นี่ เต็ม ไปด้วยร้ านค้า ให้ ข าช้อ ปได้เพลิ ด เพลิ น เจริ ญ ใจ สิ น ค้าสตรี ท แบรนด์ ต่ างๆ ถู ก ยกมาตั้งไว้ที่ นี่
เช่ นเดี ยวกับ ในเมื องโซล ใกล้ๆ กับ ถนนช้อปปิ้ งจะมี ถนนที่ เรี ยกว่า BIFF Street เป็ นบริ เวณที่ ใช้จดั งานภาพยนตร์
นานาชาติ ปู ซ านหรื อ Busan International Film Festival (BIFF) ที่ รู้ จ ัก กัน ไปทั่ว โลกนั่ น เอง ซึ่ งจะเต็ ม ไปด้ว ยโรง
ภาพยนตร์ มากมาย จากนั้นนาท่านสู่ ตลาดกุกเจ ตลาดนี้ เริ่ มต้นจากชาวเกาหลีที่ล้ ีภยั จากสงครามเกาหลี ไปลงหลักปั ก
ฐานที่ เมื องปูซาน และเปิ ดทามาค้าขาย จากตลาดเล็กๆ ในอดี ตได้กลายเป็ นหนึ่ งในตลาดที่ ใหญ่ที่สุ ดของเกาหลี ใน
ปั จจุบนั และมีอายุยาวนานกว่า 60 ปี ด้วยตลาดมีขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่ จึงจัดแบ่งร้านค้าออกเป็ นโซนตามประเภท
ของสิ นค้า ออกเป็ น 5 โซน โดยสิ นค้ามีความหลากหลายและครบครันทั้งสิ นค้าอุปโภคและบริ โภค เช่น สิ นค้าประเภท
เสื้ อผ้า, กระเป๋ า, รองเท้า, เครื่ องเขียน, งานฝี มือ, ผ้าขนหนู , อุปกรณ์ เสริ มความงาม, อุปกรณ์ตดั เย็บ รวมไปถึงอาหาร
พื้นบ้านที่มีให้เลือกอย่างหลากหลาย และอื่นๆ อีกมากมาย จากนั้นนาท่านช้อปปิ้ งที่ ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต ซึ่ งมีสินค้าต่างๆ
มากมายให้เลือกซื้ อหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมี่ก่ ึงสาเร็ จรู ป สาหร่ าย ขนมขบเคี้ยว ลูกอม ผลไม้ตามฤดูกาล
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร BUFFET AT JAGALCHI เนื้ อหมูอาหารทะเลหมักกับเครื่ องเทศสู ตรพิเศษ
ของเกาหลีเพื่อให้มีรสชาติที่กลมกล่อมรับประทานโดยเอามาย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิมห่อทานแบบเมี่ยงคา โดยใส่
น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและเครื่ องเคียงที่ชอบหรื อทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆและน้ าซุ ป
ที่พกั BUSAN CENTRAL PARK HOTEL หรื อเทียบเท่า 3 ดาว
DAY 5 วัด แฮดองยงกุ ง ซา -สาหร่ าย + ใส่ ชุ ด ฮัน บก - แทกู - ศู น ย์ส มุ น ไพรเกาหลี – DUTY FREE – ซุ ป เปอร์ ม าเกต สนามบิน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พกั
จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา เป็ นวัดที่สร้างบนโขดหิ น ริ มชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่ วนใหญ่
ในประเทศเกาหลี ที่มกั จะสร้างอยูต่ ามเชิ งเขา วัดแห่ งนี้ถูกสร้างขึ้น โดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรัชสมัย
ของกษัตริ ย ์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถนั เพื่อให้คงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์
และความงดงามแบบดั้งเดิม จากประตูซุ้มมังกร สี ทองอร่ าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ ทางเดินบันไดหิ น 108 ขั้น
เป็ นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริ เวณวัดประดิ ษฐานพระพุทธรู ปศักดิ์ สิทธิ์ องค์สีดา ตั้งตระหง่านอยูบ่ นโขดหิ น
ทางเดินเป็ นสะพานที่ทอดยาว เข้าสู่ บริ เวณตัววัด ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรี ยงรายลดหลัน่ กันไปตามโขดหิ น
โดยบริ เวณด้านหน้า ของวิหารหลัก มีเจดียส์ ู ง 3 ชั้น และสิ งโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุก , ความโกรธ, ความ
เศร้า และความสุ ข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่ าม, ศาลาราย วัดแห่ ง
นี้ เป็ น สถานที่ ศกั ดิ์ สิ ทธิ์ คู่บา้ นคู่เมื องของคนปูซานจากนั้นพาไปเก็บ ภาพประทับใจกับการสวมชุ ดประจาชาติ ของ
เกาหลี “ฮั น บก”เป็ นเครื่ อ งแต่ ง กายที่ มี ม าเป็ นเวลา พัน ๆ ปี มาแล้ว ความงดงามของชุ ด และความอ่ อ นช้อ ยของ
วัฒนธรรมเกาหลี ได้ถูกถ่ ายทอดออกมาผ่านทางภาพถ่ ายของนาท่ านนาท่านเดิ นทางสู่ ศูนย์ สมุ นไพรโบกานยองซึ่ ง
รับรองคุณภาพจากรัฐบาลเป็ นโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่ งถือว่ามีคุณภาพดีที่สุดให้ท่านได้เลือกซื้ อโสมคุณภาพและราคาถูกกว่า
ไทย 2 เท่าโสมเกาหลีถือเป็ นยาบารุ งร่ างกายหรื อสามารถซื้ อเป็ นของฝากจากประเทศเกาหลี นาท่านเดินทางสู่ เมืองแท
กู
เที่ยง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร เมนู JIMDAK (ไก่ต๋ ุนวุน้ เส้น)
ท่านช้อปปิ้ งกันต่อที่ Duty Freeที่ นี่ท่านจะได้พบกับของแบรนด์เนมชื่ อดังอาทิ เช่ นกระเป๋ า, รองเท้า, นาฬิ กา, กล้อง,
น้ าหอมฯลฯในราคาปลอดภาษีและในราคาย่อมเยา จากนั้นนาท่านเพลิดเพลินกับการแวะซื้ อของฝากที่ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
(ละลายเงินวอน) สาหร่ าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิ น ซี เรี ยลช็อกโก ผลิตภัณฑ์
ของใบและรากฝอยของโสม ในรู ป ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครี ม
ล้างหน้าโสม เครื่ องสาอางโสม เป็ นต้น และยังมีหมอนสุ ขภาพ กิ มจิ เปเปโร
(ป๊ อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) นมกล้วย
18.00 น. พร้อมกันที่สนามบินแทกู เพื่อเช็คอิน
21.25 น. นาท่านเดินทางจากสนามบินแทกู โดย ไฟล์บิน TW 105 สู่ สนามบิน
สุ วรรณภูมิ 01.10 โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่ าบริการ

เดือน

เมษายน

กาหนดการเดินทาง
วันทีเ่ ดินทาง

04 – 08

ผู้ใหญ่
พักกับผู้ใหญ่
1ท่ าน

20,900-.

เด็กอายุ 2 - 11 ปี
พักกับผู้ใหญ่
2 ท่ าน (มีเตียง)

พักกับผู้ใหญ่ 2
ท่ าน (ไม่ มเี ตียง)

***ไม่ มรี าคาเด็ก***

พักเดีย่ ว
จ่ ายเพิม่

5,000-.

ราคาทัวร์ รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบินตามที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะกรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ1ท่าน
 ค่ารถรับ-ส่ ง และนาเที่ยวตามรายการ
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 kg
 ค่าหัวหน้าทัวร์ ผชู ้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)







ราคาทัวร์ ไม่รวม
ค่าทิปคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่นท่านละ 30,000 วอน
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่ าท าหนังสื อเดิ นทาง, ค่ าโทรศัพ ท์ส่ วนตัว, ค่ าซักรี ด , มิ นิบาร์ ในห้อง, รวมถึ งค่ าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่ เพิม่ กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ปถ่ายสี 2 นิ้ ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะเป็ นผูด้ าเนิ นการยื่นวีซ่า
ให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วย
ตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)

หมายเหตุ
 จานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นต่า ผูใ้ หญ่ 15 ท่าน ขึ้นไปและมีหวั หน้าทัวร์ คอยดูแลท่านตลอดการเดินทาง หากน้อยกว่า 15 ท่านแต่
ลูกทัวร์มีความประสงค์จะเดินทางโดยมีหวั หน้าทัวร์ เดินทางไปพร้อมกันอาจจะมีเรี ยกเก็บเพิ่ม
 เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทาง
เป็ นสาคัญ
 หนังสื อเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่ น้อยกว่ า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านั้น
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจาก
ไทย และต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้ อ เพราะค่าใช้จ่ายทุ กอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่ อนออก
เดินทางแล้ว
 ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
 ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรื อคืนเงินได้
 เมื่ อท่ านตกลงช าระเงิ น ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับ ทางบริ ษ ัท ฯ ทางบริ ษ ัท ฯ จะถื อว่าท่ านได้ยอมรั บ ในเงื่ อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ในกรณี ผเู ้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจพิจารณาในการตรวจเข้า-ออกเมืองทั้งประเทศไทยและเกาหลี อันเนื่ องมาจากการกระทาที่
ส่ อไปในทางผิดกฎหมาย การหลบหนี เข้าออกเมือง เอกสารเดินทางไม่ถูกต้อง หรื อการถูกปฎิเสธในกรณี อื่นๆ ทางบริ ษทั จะ
ไม่รับผิดชอบและไม่คืนค่าใช้จ่ายต่างๆ เนื่องจากการเดินทางเป็ นการเหมาจ่ายกับตัวแทนบริ ษทั นั้นๆ
เงื่อนไขการสารองที่นงั่
• กรุ ณาจองล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง พร้อมชาระงวดแรก 10,000 บาทก่อนการเดินทาง หากท่านไม่อาจเดินมางด้วยเหตุใด
ก็ตาม ต้องแจ้งให้ทราบ อย่างน้อย 20 วันก่อนการเดินทาง มิฉะนั้นทางบริ ษทั จะไม่คืนเงินค่ามัดจาทั้งหมด
• ส่ วนที่เหลือชาระทันทีก่อนการเดินทางไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน มิฉะนั้นจะถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ
กรณี ยกเลิกการเดินทาง
• แจ้งล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า 30 วันก่อนเดินทาง คืนเงินมัดจาทั้งหมด
• ยกเลิกเลิกการเดินทาง 15 วันขึ้นไป เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 5,000 บาท

•
•
•
•

ยกเลิกเลิกการเดินทาง 6-14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
ยกเลิกเลิกการเดินทาง 1 – 6 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
ยกเลิกการเดินทาง ในวันเดินทาง ,ถูกปฏิเสธการเข้าเมือง จะ ไม่ มีการคืนเงินทั้งหมด
กรณีเจ็บป่ วย จนไม่สามารถเดินทางได้ ซึ่ งจะต้องมีใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลรับรอง ทางบริ ษทั ฯ จะทาการเลื่อน
การเดินทางของท่านไปยังคณะต่อไป แต่ท้ งั นี้ท่านจะต้องเสี ยค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้คือ
ค่าธรรมเนียมในการมัดจาตัว๋ ท่านละ 5,000 บาท และอื่นๆ

