สัมผัสความสมบูรณ์แบบในการเดินทาง กับ สายการบินระดับ WORLD CLASS
รับกลินไอประวัติศาสตร์พันปี ผ่านสถานทีท่องเทียวยอดนิยมอีกแห่ง เมืองคยองจู
“Daegu
Daegu Chicken and Beer Festival”
Festival เทศกาลไก่ทอดกับเบียร์ ทีใหญ่ทสุี ดในเกาหลี
สัมผัสเมืองทะเล ทีเทียวต่างอากาศยอดนิยอมของชาวเกาหลีใต้ ณ เมืองพู ซาน
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซานโตรินเี กาหลี ตลาดปลาทีใหญ่ทสุี ดในเกาหลี
“วัวัดแฮดอง ยงกุงซา”
ซา ตัDงตระหง่านอยู่บนหน้ าผาสูง
เพิมเติมความหรูหราด้ วย ร้ านอาหาร และเมนูอาหารที DELUXE จากร้ านชือดัง
พร้ อมมอบบริการดังคนพิเศษ เพือ “ดูแล... กันและกัน” ตลอดการเดินทาง

กําหนดออกเดินทาง

1-55 , 19-23 พ.ค / 9-13 , 22-26 มิ.ย
6-10
10 , 22-26 ก.ค / 10-14 , 24-28 ส.คค 2559

วันแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ
21.30น.
คณะพร้ อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิอาคาร ผูโ้ ดยสารชั=น 4 เคาน์เตอร์ C สายการบิน การบินโคเรียนแอร์
พบเจ้ าหน้ าทีบริษัทฯ คอยอํานวยความสะดวกด้ านสัมภาระและเอกสารให้ แก่ทุกท่าน
วันที8สองของการเดินทาง (2) สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกิมแฮ – วัดดองฮวาซา – สวนสนุกอี เวิรด์ – ตึก 83
ช้อปปิ= งย่านดงซองโนะ - เทศกาลไก่กบั เบีย ์ 2016 (แดกู)
00.25น.
คณะเดินทางออกจากท่าอากาศสุวรรณภูมมิ ุ่งสู่พูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที8ยวบินที8
KE662 (ใช้
ใช้ เวลาในการเดินทางประมาณ 5 ชัวโมง 30 นาที)
07.20น.
คณะเดินทางถึ
งถึง สนามบิน นานาชาติกิม แฮ เมืองพู
ง ซาน
ซาน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่ านพิ ธีการตรวจคนเข้ าเมือง และ
ศุลกากร (กรุ
กรุณาปรับนาฬกิ าของท่านให้ เป็ นเวลาท้ องถิน เพือความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลี
จะเร็วกว่าประเทศไทย 2 ชัวโมง)
นําท่านเดินทางสู่ วัดดองฮวาซา วัดแห่ งนีDได้ อนุรักษ์สงที
ิ หลงเหลือจากอดีตอันหลากหลายเจดีย์หินสามชัDนในปี ก
ด้ านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็ นผังแบบวัดทีหาดูได้ ยาก เสาโบราณคู่หินแห่ งพระไวโรคัน (Vairocana
Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนก้ อนหินทําให้ วัดนีDมีค่ายิง หลังจากนัDนเดินทางสู่ สวนสนุ ก E-WORLD
ซึงเป็ นสวนสนุกทีใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาหลีใต้ เปิ ดเมือปี 1995 ซึงเครืองเล่นทีได้ รับความนิยมมากทีสุดคือ
สกายจัGม หรือเรียกว่า “หอสู
หอสูง” ให้ โดดวัดใจท้ าทายความกล้ าด้ วย ยังมีเครืองเล่นสุดมันส์ อาทิเช่น รถไฟเหาะ,
รถไฟเหาะ
Balloon Race , Water Fall Plaza, บ้ านผีสงิ ฯลฯ และสวนดอกไม้ นานาชนิด อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์
ยุโรป ให้ ท่านได้ เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆเก็บเป็ นทีระลึก
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คํา8

ที8พกั

เพือไม่เป็ นการรบกวนเวลาอันมีค่าของท่าน อิสระให้ ท่านเลือกรับประทานอาหารได้ ตามอัธยาศัย
และพิเศษสุดๆ ขึDนชมวิว “83 TOWER” ซึงเป็ นสัญลักษณ์ของเมืองแทกู เพือชมวิวพาโนรามา 360 องศาของ
เมืองในมุมสูง ช้ อปปิD ง ย่านดงซองโนะ ขายสินค้ าเสืDอผ้ าแฟชันแบรนด์เนมของเกาหลีกบั คอลเลคชันใหม่ล่าสุดให้
เลือกซืDอกันอย่ างเต็มอิม และอืน ๆ บริเวณดงซองโนะ มีร้านกาแฟสุดคลาคสิกอีกมากมายหลายร้ าน พร้ อมทัDง
เลือกซืDอเครืองสําอางค์ แบรนด์ดงั ของเกาหลี Etude, Skin Food, Face Shop ในราคาถูกว่าเมืองไทยถึง 4 เท่า
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย “HANJEONSIK (ฮันจองซิ ก)” หรือทีเรียกกันว่าชุดอาหารเกาหลี
เป็ นอาหารทีสมัยก่อนจะได้ รับประทานเฉพาะในวัง หรือบ้ านของขุนนางผู้ใหญ่ชDนั สูงเท่านัDน จะเริมจากการเสิร์ฟจาน
เรียกนําD ย่อย ต่อด้ วยข้ าวสวยหรือข้ าวต้ ม ตามด้ วยอาหารจานหลักทัDงอ าหารต้ ม ทอด ย่าง นึง และปิ ดท้ ายด้ วยขนม
หวานพืDนเมือง
นํา ท่ า นเดิน ทางไปสนุ ก สนานกับ เทศกาลไก่ ท อดและเบี ย ร์
(Daegu Chicken and Beer Festival) หรือ ชีแม็ก นันเอง จัด
ขึDนทีเมืองแทกู เมืองทีใหญ่เป็ นอันดับสีในเกาหลี (รองจากโซล
ปูซาน และอินชอน) ไก่ทอด และ เบียร์ คือสิงทีชาวเกาหลีชืน
ชอบมาก ถ้ าใครได้ เคยลองกินไก่ทอดทีเกาหลีแล้ วนัDน จะรู้เลย
ว่ า มันอร่ อยเด็ดจริงๆ เทศกาลนีDจึงเป็ นเทศกาลทีชาวเกาหลี
โปรดปรานและรอคอยทุกๆ หน้ าร้ อน เพราะในงานจะมีบูธไก่
ทอด และเบียร์ มาให้ ท่านเลือกซืDอเลือกชิมมากมาย แถมในงาน
ยังคงมีกจิ กรรมต่างๆ ให้ ได้ ร่วมสนุกกัน รวมไปถึงมีดนตรีและ
การแสดงทางวัฒนธรรมให้ ชม (ท่านใดต้ องการไปสนุก ณ เทศกาลเบียร์ เดินทาง 22-26 ก.ค 2559)
หมดเทศกาลเบียร์ ช้ อปปิD งย่านดงซองโนะ
NOVOTEL HOTEL DAEGU หรือเทียบเท่า โรงแรมทีดีทสุี ดในเมือง

วันที8สามของการเดินทาง (3) วัดบุลกุกซา – อุทยานแทจงแด – ช้อปปิ= งย่านนัมโปดง
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
วัดบุลกุกซา ตัDงอยู่บนเทือกเขาโตฮัมซาน วัดบุลกุกซารวมทัDงถําD ซอกกุรามเป็ นพินัยกรรมแห่ งประวัติศาสตร์อัน
รุ่งเรืองของวัฒนธรรมแห่ งพุทธศาสนาสมัยซิลลา วัดถูกสร้ างขึDนในปี 528 และมีการก่อสร้ างสิงต่างๆเพิมเติมขึDน
จนถึงปี 774 หลังจากนัDนก็ได้ เบ่งบานเป็ นศูนย์กลางแห่ง
วั ฒ นธรรมพุ ท ธศาสนายุ ค ซิ ล ลา แต่ เ ป็ นทีน่ า เสีย ดาย
เพราะว่าวัดถูกเผาจนแทบไม่เหลือซากในปี 1593 จาก
การรุกรานของญีปุ่ นสิงทีบูรณะสร้ างหลังจากไฟไหม้ คือ
หอแทอุงชอน และสถาปั ตยกรรมอืนๆอีกสองสามแห่ ง
วัด บุ ล กุ กซาได้ ถูก กํา หนดโดยองค์ก ารยู เ นสโก้ ใ ห้ เ ป็ น
มรดกทางวัฒนธรรมโลก
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย
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“ชาบู ชาบู สไตล์เกาหลี” คัดสรรผักสด และ เห็ดชนิดต่างๆทีอุดมไปด้ วยคุณค่าทางสารอาหาร พร้ อมเนืDอหมูสไลด์
เป็ นแผ่นบางๆ นํามาต้ มกับนําD ซุปบนหม้ อไฟร้ อนๆ พร้ อมทานกับข้ าวสวย เครืองเคียงต่างๆ (กิมจิ สาหร่ายแผ่น
มันเชือมชิDนเล็กๆ ออกรสหวาน ผักดอง ฯลฯ) และนําD จิDมสูตรเฉพาะของร้ าน
นําท่านเดินทางสู่ อุทยานแทจงแด บริเวณรอบอุทยานแห่ งนีD มีลักษณะเป็ นภูเขา และหน้ าผาสูงชันติดทะเลซึงอยู่
ตําลงไป 150 เมตร เป็ นแหล่งท่องเทียวทีมีชือเสียงมากอีกแห่งหนึงในเมืองปูซาน อิสระให้ ท่านชมวิวทิวทัศน์ของ
รอบอุทยานทีรายล้ อมไปด้ วยต้ นไม้ ดอกไม้ นับไม่ถ้วน
และสัมผัสกับความสวยงามของทะเล และหน้ าผาสูงชัน
พร้ อ มสวนสาธารณะทีหนาแน่ น ไปด้ ว ยต้ น ไม้ สีเ ขีย ว
และสิงนันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็ นสระว่าย
นําD ทีสามารถมองเห็นทะเล, ร้ านค้ าขายของขบเคีDยว
และร้ านขายของทีระลึกและทิวทัศน์รอบ ๆ จะมองเห็น
หินผา และประภาคารสีขาวสวยงาม สิงหนึงทีเกาหลีขD ึน
ชื ออย่ า งมากก็คื อ การเป็ นแหล่ ง ช้ อ ปปิD งอีก แหล่ ง ที
สํา คัญ ของโลก ทํา ให้ เหล่ านั กท่ องเทียวทีเดินทางมา
เทียวเกาหลีต่างไม่พลาดทีจะไปทํากิจกรรมสุดฮิตอย่างการช้ อปปิD งสินค้ านานานชนิดทีมีให้ เลือกกันอย่างจุใจ โดยมี
แหล่งช้ อปปิD งสําคัญๆ มากมาย “ย่านนัมโปดง” ในเมืองพูซาน ก็เป็ นอีกหนึงแหล่ งทีมีความสําคัญและน่าสนใจ
อย่างมาก เพราะมีร้านรวงต่างๆ มากมาย ตัDงอยู่ให้ คุณได้ เดินช้ อปปิD งกันอย่างสนุกสนาน
มืDอพิเศษสําหรับคนพิเศษ บริการท่านด้ วย “เซ็ ตขาปู” ณ ภัตตาคาร OASE Seafood Buffet ลองลิDมชิมรสขาปู
ในสไตล์เกาหลีแบบบุฟเฟ่ ต์ พร้ อมกับอาหารนานาชาติ มากมาย ให้ คุณเลือกได้ ตามใจชอบ
LOTTE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า

วันที8สี8ของการเดินทาง (4)
ศูนย์โสม – ฮ๊อกเก็ตนามู - วัดแฮดอง ยงกุงซา – สวนยงดูซาน – ตลาดปลา
เช้ า
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
นํา ท่ านเยียมชม ศู น ย์โสมของรัฐ บาลเกาหลี ซึ งได้ รับ การรั บรองจากรัฐ บาลโดยตรง ฟั ง ข้ อมู ล ความรู้จ าก
ผู้เชียวชาญซึงจะเปิ ดเผยเคล็ดลับให้ กับผู้มาเยือนเท่านัDน โสมเป็ นสินค้ าส่ง ออกอันดับหนึงของประเทศเกาหลี
เหมาะสําหรับซืDอเป็ นของฝาก และของทีระลึกแก่คนทีคุณรักและห่วงใย เพราะได้ รับการยอมรับ และพิสจู น์แล้ วว่า
มีคุณค่าทางโภชนาการสูง อุดมไปด้ วยสารอาหารทางธรรมชาติทมีี ประโยชน์ต่อร่างกาย
นําท่านรู้จักกับสมุนไพรชนิดใหม่ “ฮ็อกเก็ตนามู ” ต้ นไม้ ชนิดนีDเจริญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาทีปราศจากมลภาวะ
และระดับสูงเหนือนําD ทะเล 50-800 เมตร เมล็ดของพันธุฮ์ อ็ กเก็ตนีD...ชาวเกาหลีร่นุ ใหม่นิยมนํามารับประทานเพือ
ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้ องกันโรคตับแข็ง ไม่ถูกทําลายจากการดืมแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี สารตกค้ าง
จากอาหารและยา
กลางวัน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย ซัมแทกัง หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารพืDนบ้ านยอดนิยม
เกาหลีตาํ รับชาววังไว้ บาํ รุง สุขภาพ ตุ๋นด้ วยของบํารุง อาทิเช่ น เม็ดพุทราแห้ ง รากโสมเกาหลี เก๋าลัด ประทาน
พร้ อมกับข้ าวซึงใส่อยู่ภายในตัวไก่ และเสริมรสชาติด้วยเส้ นอุด้งปรุงรสด้ วยพริกไทย และเกลือป่ น
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วัดแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็ นวัดทีสร้ างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดทีแตกต่างไปจาก
วัดส่วนใหญ่ ในประเทศเกาหลี ที
มักจะสร้ างอยู่ตามเชิงเขา ถูกฟืD นฟู
และปรั บ ปรุง อีก ครัD ง ด้ ว ยความ
พิ ถี พิ ถั น เ พื อ ใ ห้ ค ง ไ ว้ ซึ ง
เอกลักษณ์และความงดงามแบบ
ดัD ง เดิ ม วั ด แห่ งนีD เป็ นสถานที
ศั ก ดิw สิ ท ธิw แ ละสวยงาม เหมาะ
สําหรับการมาชมพระอาทิตย์ขD ึนในยามเช้ า และมักเป็ นสถานทีทีเหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากันมาอธิษฐาน
ขอพรในวันขึDนปี ใหม่ สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ทตัี Dงอยู่บนเนินเขาใจกลาง
เมืองพูซาน ชือยงดูซาน มาจาก
ก า ร ที ผู้ ค น คิ ด ว่ า ภู เ ข า นีD มี
ลั ก ษณะคล้ า ยกับ หั ว ของมัง กร
และเชื อว่ า มี เ ทพสิ ง สถิ ต อยู่ ที
ช่ ว ยปราบศั ต รูทีมารุก รานทาง
ทะเล สวนแห่ งนีDมีความสําคัญ
ทางประวั ติ ศ าสตร์ ข องเกาหลี
มากมายตัD ง ช่ ว ยที อยู่ ภ ายใต้
อาณานิ ค มของญี ปุ่ น สงคราม
เกาหลี การปฏิวัติหลายต่อหลายครัDง ทําให้ มีอนุเสาวรีย์ตDังอยู่มากมาย เดินเล่นตลาดปลายามเย็น ของพูซาน
ลักษณะเหมือนกับตลาดปลาซึกจิ ิ ในโตเกียวกันเลยทีเดียว ทัDงตลาดด้ านนอกทีเต็มไปด้ วยร้ านค้ าปลามากมาย และ
ในส่วนของตัวตลาดทีมีระบบ ระเบียบได้ มาตรฐานเป็ นอย่างมาก จึงไม่น่าแปลกใจอะไรว่ามันจะกลายเป็ นตลาด
ปลาทีใหญ่ ทีสุดในเกาหลี โดยในแต่ ละวันนัDนจะมีปริมาณการค้ าขายปลาและสัตว์ทะเลในตลาดแห่ ง นีDกันเป็ น
จํานวนมหาศาล พอๆ กับทีจํานวนนักท่องเทียวทีมาเยือนตลาดปลาแห่ งนีDทีมีจาํ นวนมากมายในแต่ ละวันด้ วย
เช่นกัน
บริการอาหารคํา ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย สเต็กปลา
LOTTE HOTEL BUSAN หรือเทียบเท่า

วันที8หา้ ของการเดินทาง
เช้ า

(5)

หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน – ทางเดินลอยฟ้ าออยุดโด – ล็อตเต้ เอ้าท์เล้ท
ซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินพูซาน – กรุงเทพฯ
บริการอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารภายในโรงแรมทีพัก
ในอีกมุมหนึง นอกจากตึกระฟ้ าในย่านเมืองพูซาน ยัง
มีอาคารหมู่บ้านทาสีพาสเทล ทีแยกตัวออกมาจาก
เมืองแห่ งความเจริญ ซึงบ้ านเรือนแปลกตาเหล่านีD ดู
เหมื อ นจะเกิ ด ขึD นจากศิ ล ปะสมั ย ใหม่ ที เติ ม เต็ม
เรื องราวให้ กับ หมู่ บ้ า นทีชื อว่ า คั ม ชอน ในเนิ น เขา
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กลางวัน

20.30 น.
00.25 น.

วงกตแห่งนีD ได้ รับความสนใจจากผู้คนให้ ไปเยือนมากขึDน หมู่บา้ นวัฒนธรรมคัมชอน แต่ละซอยของหมู่บ้านทาสีสนั
สวยงาม และยังประดับตกแต่งด้ วยรูปปัDนแบบต่างๆ อย่างเช่น รูปปัDนนกบนหลังคา หรือรูปปัDนฝูงปลา บนระเบียงไม้
ฯลฯ เมือเดินขึDนไปเรือยๆ จนถึงบนสุดของเนินเขา จะพบจุดชมวิวรอบๆ หมู่บ้าน คัมชอน นันคือ สกายการ์เด้ น ซึง
นอกจากจะเป็ นจุดชมวิวแล้ ว ยังเป็ นศูนย์ข้อมูลของหมู่บ้านแห่ งนีDอีกด้ วย ทางเดินลอยฟ้ า ออยุคโด (Oryukdo
Skywalk) สร้ างจากหน้ าผายืนออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพD ืนทีทําด้ วยกระจกหนา 50 mm เคลือบ
ด้ วยสารกันกระสุนเพือเพิมความปลอดภัยเข็งแรง อยู่ตรงแนวทีเป็ นเส้ นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ ของ
เกาหลี ทีนีเป็ นอีกหนึงจุดชมวิวทีมีชือเสียงของเมืองปูซาน
บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้ วย ไก่
ทอด ชือดังของเกาหลี “KYOCHON” รสชาติต้นตํารับ
ชือดังอันดัน 1 ของเกาหลี
จากนัDนเดินทางสู่ Lotte Premium Outlets เป็ นศูนย์
รวมร้ านค้ าแบบ Outlets ทีมีร้านค้ ายีห้ อดัง มากกว่ า
140 แบรนด์ ได้ เวลาสมควรนําคณะเดินทางสู่สนามบิน
นานาชาติอินชอน ระหว่างทางแวะช้ อปปิD งที ซุ ปเปอร์
มาร์เก็ต (เพือละลายเงินวอน) มีสนิ ค้ าต่างๆมากมาย
ให้ เลือกซืDอหาเป็ นของฝาก เช่น กิมจิ บะหมีกึงสําเร็จรูป สาหร่าย ขนมขบเคีDยว ลูกอม ผลไม้ ตามฤดูกาล และ
ของทีระลึกต่างๆ ได้ เวลาอันสมควรนําคณะเดินทางสู่สนามบินนานาชาติอนิ ชอน
ออกเดินทางจากพูซาน โดย สายการโคเรียนแอร์ เที8ยวบินที8 KE661
คณะเดินทางถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพและความประทับใจ

อิลทิ ฮอลิเดย์... ดูแล กันและกัน
หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลีย8 นแปลงตามความเหมาะสม เนือ8 งจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน
ทั=งนี= เพือ8 ประโยชน์ของลูกค้าเป็ นสําคัญ

อัตราค่าบริการ
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่ พักห้องคู่
เด็กอายุตํา8 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํา8 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา8 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี8ยว เพิม8 ท่านละ
มีตวัt แล้ว ลดท่านละ

ลูกค้าทัว8 ไป
59,900.58,900.57,900.56,900.16,000.15,000.-

สมาชิกบัตรหลัก สมาชิกบัตรเสริม
57,900.58,900.56,900.57,900.55,900.56,900.53,900.55,900.16,000.16,000.15,000.15,000.-

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการดังกล่าว สําหรับจํ านวนผูเ้ ดินทาง (ผูใ้ หญ่) 15 ท่านขึ= นไป
อัตราค่าบริการสําหรับจํ านวนผูเ้ ดินทาง 10 ท่าน ทางบริษทั ขอเปลีย8 นแปลงอัตราค่าบริการเพิม8 ขึ= นท่านละ 5,000 บาท
ทางบริษทั ขอสงวนสิทธิv การเปลีย8 นแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ ดินทางไม่ครบตามจํานวน
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คะแนนสะสมสําหรับสมาชิก
ประเภทผูเ้ ดินทาง
ผูใ้ หญ่
เด็กอายุตํา8 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 1ท่าน)
เด็กอายุตํา8 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน มีเตียงเสริม)
เด็กอายุตํา8 กว่า 12 ปี (พักกับ ผูใ้ หญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียงเสริม)
พักเดี8ยวเพิม8
มีตวัt แล้ว (ผูใ้ หญ่)
-

สมาชิกบัตรหลัก
579
569
559
549
160
429

สมาชิกบัตรเสริม
579
569
559
549
160
429

สามารถใช้คะแนนสะสมในการแลกส่วนลดได้สูงสุด 1,000 คะแนน
คะแนนสะสมที8ได้รบั เป็ นไปตามยอดการชําระจริง
สมาชิกบัตรเสริมได้รบั คะแนนสะสมเป็ นไปตามสมาชิกบัตรหลัก

ราคานี= รวม :
ค่าบัตรโดยสารชัDนทัศนาจรไป – กลับ ภาษีสนามบิน + ภาษีนาํD มันทุกแห่ง
ค่าทีพัก 3 คืน ห้ องละ 2-3 ท่าน สัมภาระนําD หนักไม่เกินท่านละ 20 กก.
ค่าเข้ าชมสถานทีตามรายการระบุหัวหน้ าทัวร์ และ / หรือไกด์ของบริษัททัวร์ LAND OPERATER ทีเกาหลีผ้ ูชาํ นาญเส้นทาง
ประกันอุบตั เิ หตุวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือนไขตามกรมธรรม์)
ค่าทิปมัคคุเทศก์ทอ้ งถิน8 และ คนขับรถ 20,000 วอน (เงินไทยประมาณ 600-700 บาท)
อัตราค่าบริการนี= ไม่รวม
• ค่าใช้ จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าอาหาร-เครืองดืม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ค่าทําหนังสือเดินทาง
• ค่าหนังสือเดินทางไทย
• ค่าภาษีหัก ณ ทีจ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิม 7%
เงื8อนไขการชําระเงิน : สําหรับการจอง กรุณาชําระมัดจํา ท่านละ 20,000.- บาท
ชําระด้ วยเช็ค หรือแคชเชียร์เช็ค โดยสังจ่ายในนาม บริษทั อิลทิ ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี8 (ประเทศไทย) จํ ากัด
ชําระโดยเงินสด
ชําระด้ วยการโอนเงินผ่านธนาคาร (กรุณาแฟกซ์ใบนําฝากมายังเบอร์ Fax. 02-661-9788)
บจก. อิลิท ฮอลิเดย์ แอนด์ เอเยนซี8 (ประเทศไทย) จํ ากัด
ชือบัญชี
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา ถ.รัชดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)
เลขที8 718-1-04879-9
บัญชีกระแสรายวัน
“การจ่ ายส่วนที8เหลือ” กรุณาชําระยอดทัDงหมดก่อนการเดินทางอย่างน้ อย 14 วัน
เงื8อนไขเพิม8 เติม
- กรณีทกองตรวจคนเข้
ี
าเมืองทัDงทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้ เดินทางออกหรือเข้ าประเทศทีบริษัท
ระบุในรายการเดินทาง บริษัทขอสงวนสิทธ์ไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใด ๆ
- รายการทัวร์อาจมีการเปลียนแปลง โดยทางบริษัทจะคํานึงถึงประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสําคัญ
- บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์การเดินทางเพือท่องเทียวเกาหลีเท่านัDน
- เทียวบิน ราคา และรายการอาจมีการเปลียนแปลงได้ ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
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- เมือตกลงชําระเงินไม่ว่าทัDงหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงือนไข และข้ อตกลงต่าง ๆ ทีได้ ระบุไว้
ทัDงหมด
หมายเหตุและเงื8อนไขในการรับบริการ
1. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับท่านผู้เดินทางทีเคยเดินทางแล้ วมีประวัตคิ วามประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็ นทีรังเกียจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดืมสุราบนรถ, ก่อเสียงรําคาญรบกวนผู้อน,
ื หรือพยายามสร้ างความ
วุ่นวายในคณะทัวร์ ฯลฯ ทัDงนีDเพือความสุขของคณะผู้เดินทางส่วนใหญ่
2. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับท่านผู้เดินทางทีมีอายุครรภ์เกิน 4 เดือน ทัDงนีDเพือความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับท่านผู้เดินทางทีมีความประสงค์จะลักลอบเข้ าประเทศอืนเพือไปทํางาน หรือเพือการอืนใดอัน
มิใช่การท่องเทียว
4. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีต้ องใช้ รถเข็น (กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์
เพือหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะบางเส้ นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสําหรับท่านทีต้ องใช้
รถเข็น ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
5. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีมีเด็กทารกอายุตากว่
ํ า 2 ขวบ ร่วมเดินทางไปด้ วย (กรุณา
แจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนจองทัวร์เพือหาข้ อสรุปร่วมกัน) โดยบริษัทฯ ต้ องกราบขออภัยเพราะเด็กเล็กอาจงอแงรบกวนผู้
เดินทางท่านอืน ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการพิจารณาให้ หรือไม่ให้ บริการแก่ท่านทีเป็ นพระภิกษุสงฆ์หรือนักบวชในบางรายการทัวร์หรือบาง
เส้ นทาง ยกเว้ นทัวร์คณะส่วนตัว
7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านทีจองทัวร์ไว้ แล้ ว แต่ไม่ชาํ ระเงินมัดจําภายในระยะเวลาทีกําหนด
ให้ แก่ลูกค้ าท่านต่อไปทีแจ้ งชือรอไว้ ทัDงนีDเพือประโยชน์ของผู้ร่วมเดินทางท่านอืน
8. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการยกเลิกการเดินทางในกรณีทมีี ผ้ ูเดินทางตํากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้ งให้ ผ้ ูเดินทางทราบล่วงหน้ า
ก่อนเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดีจะจัดหาคณะทัวร์อนทดแทนหากท่
ื
านต้ องการ
9. ในกรณีทท่ี านยกเลิกการเดินทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการหักเงินค่าใช้ จ่าย
โดย หากยกเลิกก่อนเดินทาง 30 วัน
ขอสงวนสิทธิwในการคืนเงินมัดจํา
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 21 วัน
ขอหักร้ อยละ 50 ของอัตราค่าบริการ
หากยกเลิกก่อนเดินทาง 14 วัน ขอหักร้ อยละ 100 ของอัตราค่าบริการ
10. ในกรณีทีท่านขอเปลียนตัว ผู้เดินทาง โดยสามารถขอวี ซ่าได้ ทัน ภายในกําหนดเวลา บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิwใ นการคิด
ค่าใช้ จ่ายเพิม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยืนวีซ่าและค่าเปลียนชือตัว• เครืองบินเท่านัDน เว้ นแต่ตัว• เครืองบินทีไม่อนุญาตให้
เปลียนชือหรือคืนตัว•
11. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่คนื ค่าธรรมเนียมการยืนวีซ่าในทุกกรณี หากมีการยืนวีซ่าแล้ ว
12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับผิดชอบต่อการทีท่านถูกปฏิเสธไม่ให้ เดินทางเข้ าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนืองมาจาก
เหตุผลส่วนตัวของท่านผู้เดินทาง เช่น เอกสารการเดินทางไม่ถูกต้ อง, พกพาสิงของผิดกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสือมเสีย รวมถึงการทีมิได้ เดินทางเพราะเหตุภัยธรรมชาติ หรือการยกเลิกเทียวบิน
13. สําหรับท่ านผู้ เดิน ทางทีประสงค์จะซืDอตั•วเครืองบินภายในประเทศเพิ มเติม ( นอกเหนือ จากรายการตามทัวร์ ) หรื อ
ดําเนินการใด ๆ ทีก่อให้ เกิดค่าใช้ จ่าย กรุณาแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อน เพือขอคํายืนยันสําหรับการออกเดินทางของทัวร์
นัDนๆ หากท่านผู้เดินทางซืDอตัว• หรือชําระค่าใช้ จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้ รับการยืนยันดังกล่าว แล้ วต่อมาทัวร์นDัน ๆ ไม่สามารถ
ออกเดินทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับผิดชอบสําหรับค่าใช้ จ่ายทีเกิดขึDน
14. บริษัทฯ จะส่งกําหนดการท่องเทียว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้ แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่ า 10 วัน หากท่านเห็นว่ า
รายการท่องเทียวดังกล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็ นเพราะการเปลียนแปลงของโรงแรมทีพัก หรือการ
ปรับเปลียนรายการท่องเทียวใด ๆ ท่านมีสทิ ธิwขอยกเลิกการเดินทางได้ เป็ นกรณีพิเศษ โดยแจ้ งให้ บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดินทางไม่น้อยกว่า 7 วัน หากท่านยืนยันจะออกเดินทาง บริษัทฯ ขอถือเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็ นยุติ เว้ นแต่ ในกรณี
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ทีเกิ ด เหตุ จํา เป็ นหรื อ สุ ด วิ สัย อาทิ การล่ า ช้ าของสายการบิ น , การนั ด หยุ ด งาน, การประท้ ว ง, การจลาจล, ภั ย
ธรรมชาติ, อุบตั เิ หตุ, ปัญหาการจราจร ฯลฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการเปลียนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม
ทัDงนีDเพือคํานึงถึงความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ ได้ มากทีสุด
15. สถานทีท่องเทียวทีระบุในรายการได้ รวมค่าเข้ าชมไว้ แล้ ว หากในวันเดินทาง สถานทีท่องเทียวดังกล่าวปิ ดทําการ บริษัทฯ
จะคืนเงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่านตามทีระบุไว้ ในเอกสารของสถานทีนัDน ๆ หรือจะสลับปรับเปลียนรายการเพือให้ ท่านสามารถ
เข้ าชมได้ แต่ในกรณีทมีี เหตุล่าช้ าหรือเหตุอนใดเกิ
ื
ดขึDนระหว่างการเดินทางทําให้ ท่านไม่สามารถเข้ าชมสถานทีท่องเทียว
ดังกล่าวได้ โดยมิใช่ความผิดของบริษัทฯ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่คนื เงินค่าเข้ าชมให้ แก่ท่าน
16. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายหรือเสียหายอย่างใด ๆ อันเกิดขึDนแก่ทรัพย์สนิ ของท่าน อันเนืองจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตัวนักท่องเทียวเอง
17. ของกํานัลต่าง ๆ ทีบริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ ามี ) เช่น กระเป๋ าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็ นส่วนลดเป็ นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ ของกํานัลดังกล่าวในขณะร่วมเดินทางไปกับคณะทัวร์หรือไม่กไ็ ด้ ตามอัธยาศัย
18. ตําแหน่งทีนังบนเครืองบินเป็ นไปตามเงือนไขตัว• เครืองบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ บริษัทฯ ไม่สามารถเลือก
ตําแหน่งทีนังได้ เอง ทัDงนีDบริษัทฯ จะพยายามจัดทีนังให้ แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ ดีทสุี ดภายใต้ ลักษณะ
ตําแหน่งทีนังแบบหมู่คณะทีสายการบินจัดให้ มา
19. บริษัทฯ ขอต้ อนรับและมีความยินดีทได้
ี ให้ บริการแก่ท่านผู้เดินทางทีเชือมันในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึงประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเทียวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้ าใจถึงวิถชี ีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศทีท่านได้ เดินทางไป
20. เมือ8 ท่านจองทัวร์และชําระมัดจําแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื8อนไขที8บริษทั ฯ แจ้งแล้วข้างต้น
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