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สมัผัสความสมบูรณ์แบบในการเดินทาง กบั สายการบินระดับ 
รับกลิ�นไอประวัติศาสตร์พันปี ผ่านสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนิยมอกีแห่ง 

“Daegu Chicken and Beer Festival
สมัผัสเมืองทะเล ที�เที�ยวต่างอากาศยอดนิยอมของชาวเกาหลีใต้ ณ 

หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน 

“วดัแฮดอง ยงกุงซา
เพิ�มเติมความหรูหราด้วย ร้านอาหาร และเมนูอาหารที�

พร้อมมอบบริการดั�งคนพิเศษ เพื�อ 

กําหนดออกเดินทาง  1-5 
    6-10 
วนัแรกของการเดินทาง (1) สนามบินสุวรรณภูมิ  
21.30น.  คณะพร้อมกนั ณ สนามบินสวุรรณภมูิ

พบเจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้แก่ทุกท่าน
วนัที8สองของการเดินทาง     (2) สนามบินสุวรรณภูมิ 
                                             ชอ้ปปิ= งย่านดงซองโนะ
00.25น. คณะเดนิทางออกจากท่าอากาศสวุรรณภมูมุ่ิงสู่

KE662 (ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 
07.20น.  คณะเดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมือง

ศุลกากร (กรณุาปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลี
จะเรว็กว่าประเทศไทย 2 
นาํท่านเดนิทางสู่ วดัดองฮวาซา
ด้านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที�หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน 
Buddha) และภาพแกะสลักพระพุทธบนก้อนหินทาํให้วัดนีDมีค่ายิ�ง
ซึ�งเป็นสวนสนุกที�ใหญ่เป็นอนัดับสามของเกาหลีใต้ เปิดเมื�อปี 
สกายจัGม หรือเรียกว่า “หอสงู
Balloon Race , Water Fall Plaza, 
ยุโรป ให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆเกบ็เป็นที�ระลึก 

 

อิลิท ฮอลิเดย ์“ดแูล...กนัและกนั” 

 

สมัผัสความสมบูรณ์แบบในการเดินทาง กบั สายการบินระดับ WORLD CLASS 
รับกลิ�นไอประวัติศาสตร์พันปี ผ่านสถานที�ทอ่งเที�ยวยอดนิยมอกีแห่ง เมืองคยองจู

Daegu Chicken and Beer Festival” เทศกาลไก่ทอดกบัเบียร์ ที�ใหญ่ที�สดุในเกาหลี

สมัผัสเมืองทะเล ที�เที�ยวต่างอากาศยอดนิยอมของชาวเกาหลีใต้ ณ เมือ
หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน ซานโตรินเีกาหล ีตลาดปลาที�ใหญ่ที�สดุในเกาหลี

วดัแฮดอง ยงกุงซา” ตัDงตระหง่านอยู่บนหน้าผาสูง  
เพิ�มเติมความหรูหราด้วย ร้านอาหาร และเมนูอาหารที� DELUXE จากร้านชื�อดัง

พร้อมมอบบริการดั�งคนพิเศษ เพื�อ “ดูแล... กนัและกนั” ตลอดการเดินทาง
 

5 , 19-23 พ.ค / 9-13 , 22-26 มิ.ย 
10 , 22-26 ก.ค / 10-14 , 24-28 ส.ค 

สนามบินสุวรรณภูมิ   
สนามบินสวุรรณภมูิอาคาร ผูโ้ดยสารชั=น 4 เคานเ์ตอร ์C สายการบิน การบิน

พบเจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้แก่ทุกท่าน
สนามบินสุวรรณภูมิ – สนามบินกิมแฮ – วดัดองฮวาซา – สวนสนุก
ชอ้ปปิ= งย่านดงซองโนะ - เทศกาลไก่กบัเบีย ์2016 (แดกู) 

คณะเดนิทางออกจากท่าอากาศสวุรรณภมูมุ่ิงสู่พูซาน ประเทศเกาหลีใต้ โดย สายการบิน
ใช้เวลาในการเดนิทางประมาณ 5 ชั�วโมง 30 นาท)ี 

งถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองพูซาน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
กรณุาปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลี

 ชั�วโมง) 
วดัดองฮวาซา วัดแห่งนีD ได้อนุรักษ์สิ�งที�หลงเหลือจากอดีตอนัหลากหลายเจดีย์หินสามชัDนในปีก

ด้านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที�หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน 
และภาพแกะสลักพระพุทธบนก้อนหินทาํให้วัดนีDมีค่ายิ�ง หลังจากนัDนเดินทางสู่ 

ซึ�งเป็นสวนสนุกที�ใหญ่เป็นอนัดับสามของเกาหลีใต้ เปิดเมื�อปี 1995 ซึ�งเครื�องเล่นที�ได้รับความนิยมมากที�สดุคือ 
หอสงู” ให้โดดวัดใจท้าทายความกล้าด้วย ยังมีเครื�องเล่นสดุมันส ์อาทเิช่น รถไฟเหาะ

, Water Fall Plaza, บ้านผสีงิ ฯลฯ และสวนดอกไม้นานาชนิด อาทเิช่น สวนดอกทวิลิป สวนสไตล์
ยุโรป ให้ท่านได้เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆเกบ็เป็นที�ระลึก  
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WORLD CLASS  
เมืองคยองจู 

เทศกาลไก่ทอดกบัเบียร์ ที�ใหญ่ที�สดุในเกาหลี 

เมืองพูซาน 

ตลาดปลาที�ใหญ่ที�สดุในเกาหลี 

จากร้านชื�อดัง 
ตลอดการเดินทาง 

ค 2559   

สายการบิน การบินโคเรียนแอร ์
พบเจ้าหน้าที�บริษัทฯ คอยอาํนวยความสะดวกด้านสมัภาระและเอกสารให้แก่ทุกท่าน 

สวนสนุกอี เวิรด์ – ตึก 83   

สายการบินโคเรียนแอร ์เที8ยวบินที8 

ซาน ประเทศเกาหลีใต้ ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง และ
กรณุาปรับนาฬกิาของท่านให้เป็นเวลาท้องถิ�น เพื�อความสะดวกในการนัดหมาย เวลาในประเทศเกาหลี

วัดแห่งนีD ได้อนุรักษ์สิ�งที�หลงเหลือจากอดีตอนัหลากหลายเจดีย์หินสามชัDนในปีก
ด้านตะวันออกและตะวันตกของวัดเป็นผังแบบวัดที�หาดูได้ยาก เสาโบราณคู่หินแห่งพระไวโรคัน (Vairocana 

หลังจากนัDนเดินทางสู่ สวนสนุก E-WORLD 
ซึ�งเครื�องเล่นที�ได้รับความนิยมมากที�สดุคือ 

ให้โดดวัดใจท้าทายความกล้าด้วย ยังมีเครื�องเล่นสดุมันส ์อาทเิช่น รถไฟเหาะ, 
บ้านผสีงิ ฯลฯ และสวนดอกไม้นานาชนิด อาทเิช่น สวนดอกทวิลิป สวนสไตล์
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กลางวนั เพื�อไม่เป็นการรบกวนเวลาอนัมค่ีาของท่าน อสิระให้ท่านเลือกรับประทานอาหารได้ตามอธัยาศัย 

และพิเศษสดุๆ ขึDนชมวิว “83 TOWER” ซึ�งเป็นสญัลักษณ์ของเมืองแทกู เพื�อชมวิวพาโนรามา 360 องศาของ
เมอืงในมุมสงู ช้อปปิD ง ย่านดงซองโนะ ขายสนิค้าเสืDอผ้าแฟชั�นแบรนดเ์นมของเกาหลีกบัคอลเลคชันใหม่ล่าสดุให้
เลือกซืD อกันอย่างเตม็อิ�ม และอื�น ๆ บริเวณดงซองโนะ มีร้านกาแฟสุดคลาคสิกอีกมากมายหลายร้าน พร้อมทัDง
เลือกซืDอเครื�องสาํอางค ์แบรนดด์งัของเกาหลี Etude, Skin Food, Face Shop ในราคาถูกว่าเมอืงไทยถงึ 4 เท่า 

คํ 8า บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย “HANJEONSIK (ฮนัจองซิก)” หรือที�เรียกกนัว่าชุดอาหารเกาหลี 
เป็นอาหารที�สมยัก่อนจะได้รับประทานเฉพาะในวัง หรือบ้านของขนุนางผู้ใหญ่ชัDนสงูเท่านัDน จะเริ�มจากการเสร์ิฟจาน
เรียกนํDาย่อย ต่อด้วยข้าวสวยหรือข้าวต้ม ตามด้วยอาหารจานหลักทัDงอ  าหารต้ม ทอด ย่าง นึ�ง และปิดท้ายด้วยขนม
หวานพืDนเมอืง   
นําท่านเดินทางไปสนุกสนานกับ เทศกาลไก่ทอดและเบียร ์
(Daegu Chicken and Beer Festival) หรือ ชีแม็ก นั�นเอง จัด
ขึDนที�เมืองแทกู เมืองที�ใหญ่เป็นอนัดับสี�ในเกาหลี (รองจากโซล 
ปูซาน และอินชอน) ไก่ทอด และ เบียร์ คือสิ�งที�ชาวเกาหลีชื�น
ชอบมาก ถ้าใครได้เคยลองกินไก่ทอดที�เกาหลีแล้วนัDน จะรู้ เลย
ว่า มันอร่อยเดด็จริงๆ  เทศกาลนีD จึงเป็นเทศกาลที�ชาวเกาหลี
โปรดปรานและรอคอยทุกๆ หน้าร้อน เพราะในงานจะมีบูธไก่
ทอด และเบยีร์ มาให้ท่านเลือกซืDอเลือกชิมมากมาย แถมในงาน
ยังคงมีกจิกรรมต่างๆ ให้ได้ร่วมสนุกกนั รวมไปถึงมีดนตรีและ
การแสดงทางวัฒนธรรมให้ชม (ท่านใดต้องการไปสนุก ณ เทศกาลเบยีร์ เดนิทาง 22-26 ก.ค 2559) 
หมดเทศกาลเบยีร์ ช้อปปิD งย่านดงซองโนะ 

ที8พกั NOVOTEL HOTEL DAEGU หรือเทียบเท่า โรงแรมที�ดทีี�สดุในเมอืง 

 
วนัที8สามของการเดินทาง     (3)  วดับุลกุกซา – อุทยานแทจงแด – ชอ้ปปิ= งย่านนมัโปดง 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พัก 

วดับุลกุกซา ตัDงอยู่บนเทอืกเขาโตฮัมซาน วัดบุลกุกซารวมทัDงถํDาซอกกุรามเป็นพินัยกรรมแห่งประวัติศาสตร์อัน
รุ่งเรืองของวัฒนธรรมแห่งพุทธศาสนาสมัยซิลลา วัดถูกสร้างขึDนในปี 528 และมีการก่อสร้างสิ�งต่างๆเพิ�มเติมขึDน
จนถงึปี 774 หลังจากนัDนกไ็ด้เบ่งบานเป็นศูนย์กลางแห่ง
วัฒนธรรมพุทธศาสนายุคซิลลา แต่เป็นที� น่าเสียดาย
เพราะว่าวัดถูกเผาจนแทบไม่เหลือซากในปี 1593 จาก
การรุกรานของญี�ปุ่นสิ�งที�บูรณะสร้างหลังจากไฟไหม้คือ
หอแทอุงชอน และสถาปัตยกรรมอื�นๆอีกสองสามแห่ง 
วัดบุลกุกซาได้ถูกกาํหนดโดยองค์การยูเนสโก้ให้เป็น
มรดกทางวัฒนธรรมโลก 

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย 



Elite Pusan 5D3N_ 2016  3 | P a g e  

อิลิท ฮอลิเดย ์“ดแูล...กนัและกนั” 

 

“ชาบู ชาบู สไตลเ์กาหลี” คดัสรรผกัสด และ เหด็ชนิดต่างๆที�อดุมไปด้วยคุณค่าทางสารอาหาร พร้อมเนืDอหมูสไลด์
เป็นแผ่นบางๆ นาํมาต้มกบันํDาซปุบนหม้อไฟร้อนๆ พร้อมทานกบัข้าวสวย เครื�องเคยีงต่างๆ (กมิจิ สาหร่ายแผ่น 
มนัเชื�อมชิDนเลก็ๆ ออกรสหวาน ผกัดอง ฯลฯ) และนํDาจิDมสตูรเฉพาะของร้าน 
นาํท่านเดนิทางสู่ อุทยานแทจงแด บริเวณรอบอทุยานแห่งนีD  มีลักษณะเป็นภเูขา และหน้าผาสงูชันติดทะเลซึ�งอยู่
ตํ�าลงไป 150 เมตร เป็นแหล่งท่องเที�ยวที�มชีื�อเสยีงมากอกีแห่งหนึ�งในเมืองปูซาน อสิระให้ท่านชมวิวทวิทศัน์ของ
รอบอทุยานที�รายล้อมไปด้วยต้นไม้ ดอกไม้ นับไม่ถ้วน 
และสมัผสักบัความสวยงามของทะเล และหน้าผาสงูชัน 
พร้อมสวนสาธารณะที�หนาแน่นไปด้วยต้นไม้สีเขียว 
และสิ�งนันทนาการต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นสระว่าย
นํDาที�สามารถมองเห็นทะเล, ร้านค้าขายของขบเคีD ยว 
และร้านขายของที�ระลึกและทวิทศัน์รอบ ๆ จะมองเหน็
หินผา และประภาคารสขีาวสวยงาม สิ�งหนึ�งที�เกาหลีขึDน
ชื�ออย่างมากก็คือ การเป็นแหล่งช้อปปิD งอีกแหล่งที�
สาํคัญของโลก ทาํให้เหล่านักท่องเที�ยวที�เดินทางมา
เที�ยวเกาหลีต่างไม่พลาดที�จะไปทาํกจิกรรมสดุฮิตอย่างการช้อปปิD งสนิค้านานานชนิดที�มใีห้เลือกกนัอย่างจุใจ โดยมี
แหล่งช้อปปิD งสาํคัญๆ มากมาย “ย่านนมัโปดง” ในเมืองพูซาน กเ็ป็นอกีหนึ�งแหล่งที�มีความสาํคัญและน่าสนใจ
อย่างมาก เพราะมร้ีานรวงต่างๆ มากมาย ตัDงอยู่ให้คุณได้เดนิช้อปปิD งกนัอย่างสนุกสนาน  

คํ�า  มืDอพิเศษสาํหรับคนพิเศษ บริการท่านด้วย “เซ็ตขาปู” ณ ภัตตาคาร OASE Seafood Buffet  ลองลิDมชิมรสขาปู
ในสไตล์เกาหลีแบบบุฟเฟ่ต ์พร้อมกบัอาหารนานาชาต ิมากมาย ให้คุณเลือกได้ตามใจชอบ 

ที8พกั LOTTE HOTEL BUSAN  หรือเทียบเท่า  

 
วนัที8สี8ของการเดินทาง     (4)  ศูนยโ์สม – ฮอ๊กเก็ตนามู - วดัแฮดอง ยงกุงซา – สวนยงดูซาน – ตลาดปลา 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พัก 

นําท่านเยี�ยมชม ศูนยโ์สมของรฐับาลเกาหลี  ซึ� งได้รับการรับรองจากรัฐบาลโดยตรง ฟังข้อมูลความรู้ จาก
ผู้เชี�ยวชาญซึ�งจะเปิดเผยเคลด็ลับให้กับผู้มาเยือนเท่านัDน โสมเป็นสินค้าส่งออกอันดับหนึ�งของประเทศเกาหลี
เหมาะสาํหรับซืDอเป็นของฝาก และของที�ระลึกแก่คนที�คุณรักและห่วงใย เพราะได้รับการยอมรับ และพิสจูน์แล้วว่า
มคุีณค่าทางโภชนาการสงู อดุมไปด้วยสารอาหารทางธรรมชาตทิี�มปีระโยชน์ต่อร่างกาย 

นาํท่านรู้จักกบัสมุนไพรชนิดใหม่ “ฮ็อกเก็ตนามู” ต้นไม้ชนิดนีD เจริญเติบโตในป่าลึกบนภเูขาที�ปราศจากมลภาวะ
และระดบัสงูเหนือนํDาทะเล 50-800 เมตร เมลด็ของพันธุฮ์อ็กเกต็นีD ...ชาวเกาหลีรุ่นใหม่นิยมนาํมารับประทานเพื�อ
ช่วยดูแลตับให้สะอาดแขง็แรง ป้องกันโรคตับแขง็ ไม่ถูกทาํลายจากการดื�มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี� สารตกค้าง
จากอาหารและยา  

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ซมัแทกงั หรือ ไก่ตุ๋นโสมเกาหลี อาหารพืDนบ้านยอดนิยม
เกาหลีตาํรับชาววังไว้บาํรุงสุขภาพ ตุ๋นด้วยของบาํรุง อาทิเช่น เมด็พุทราแห้ง รากโสมเกาหลี เก๋าลัด ประทาน
พร้อมกบัข้าวซึ�งใส่อยู่ภายในตวัไก่ และเสริมรสชาตด้ิวยเส้นอดุ้งปรงุรสด้วยพริกไทย และเกลือป่น  
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วดัแฮดอง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็นวัดที�สร้างบนเหล่าโขดหินริมชายหาดที�แตกต่างไปจาก
วัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที�
มกัจะสร้างอยู่ตามเชิงเขา ถูกฟืD นฟู
และปรับปรุงอีกครัD ง ด้วยความ
พิ ถี พิ ถั น  เ พื� อ ใ ห้ ค ง ไ ว้ ซึ� ง
เอกลักษณ์และความงดงามแบบ
ดัD ง เดิม  วัดแห่งนีD เ ป็นสถานที�
ศักดิw สิทธิw และสวยงาม เหมาะ
สาํหรับการมาชมพระอาทติย์ขึDนในยามเช้า และมักเป็นสถานที�ที�เหล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี พากนัมาอธษิฐาน
ขอพรในวันขึDนปีใหม่  สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เป็นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ที�ตัDงอยู่บนเนินเขาใจกลาง
เมืองพูซาน ชื�อยงดูซาน มาจาก
ก า ร ที� ผู้ ค น คิ ด ว่ า ภู เ ข า นีD มี
ลักษณะคล้ายกับหัวของมังกร 
และเชื� อว่ามีเทพสิงสถิตอยู่ที�
ช่วยปราบศัตรูที�มารุกรานทาง
ทะเล สวนแห่งนีDมีความสาํคัญ
ทางประวัติศาสตร์ของเกาหลี
มากมายตัD ง ช่วยที� อ ยู่ภายใ ต้
อาณานิคมของญี� ปุ่น สงคราม
เกาหลี การปฏวิัติหลายต่อหลายครัDง ทาํให้มีอนุเสาวรีย์ตัDงอยู่มากมาย เดินเล่นตลาดปลายามเย็น ของพูซาน
ลักษณะเหมอืนกบัตลาดปลาซึกจิิ ในโตเกยีวกนัเลยทเีดยีว ทัDงตลาดด้านนอกที�เตม็ไปด้วยร้านค้าปลามากมาย และ
ในส่วนของตัวตลาดที�มีระบบ ระเบียบได้มาตรฐานเป็นอย่างมาก จึงไม่น่าแปลกใจอะไรว่ามันจะกลายเป็นตลาด
ปลาที�ใหญ่ที�สุดในเกาหลี โดยในแต่ละวันนัDนจะมีปริมาณการค้าขายปลาและสัตว์ทะเลในตลาดแห่งนีD กันเป็น
จาํนวนมหาศาล พอๆ กับที�จํานวนนักท่องเที�ยวที�มาเยือนตลาดปลาแห่งนีD ที�มีจาํนวนมากมายในแต่ละวันด้วย
เช่นกนั 

คํ�า  บริการอาหารคํ�า ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย สเต็กปลา 
ที8พกั LOTTE HOTEL BUSAN  หรือเทียบเท่า  

 

วนัที8หา้ของการเดินทาง     (5)  หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน – ทางเดินลอยฟ้าออยดุโด – ล็อตเต ้เอา้ทเ์ลท้ 

                                              ซุปเปอรม์าเก็ต – สนามบินพูซาน – กรุงเทพฯ 
เช้า  บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรมที�พัก 

ในอกีมุมหนึ�ง นอกจากตกึระฟ้าในย่านเมอืงพูซาน ยัง
มีอาคารหมู่บ้านทาสีพาสเทล ที�แยกตัวออกมาจาก
เมืองแห่งความเจริญ ซึ�งบ้านเรือนแปลกตาเหล่านีD  ดู
เหมือนจะเกิดขึD นจากศิลปะสมัยใหม่ ที� เติมเต็ม
เรื�องราวให้กับหมู่บ้านที�ชื�อว่า คัมชอน ในเนินเขา
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วงกตแห่งนีD  ได้รับความสนใจจากผู้คนให้ไปเยือนมากขึDน หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน แต่ละซอยของหมู่บ้านทาสสีนั
สวยงาม และยังประดบัตกแต่งด้วยรปูปัDนแบบต่างๆ อย่างเช่น รปูปัDนนกบนหลังคา หรือรปูปัDนฝงูปลา บนระเบยีงไม้ 
ฯลฯ เมื�อเดนิขึDนไปเรื�อยๆ จนถงึบนสดุของเนินเขา จะพบจุดชมวิวรอบๆ หมู่บ้าน คมัชอน นั�นคือ สกายการ์เด้น ซึ�ง
นอกจากจะเป็นจุดชมวิวแล้ว ยังเป็นศูนย์ข้อมูลของหมู่บ้านแห่งนีD อีกด้วย ทางเดินลอยฟ้า ออยุคโด (Oryukdo 
Skywalk) สร้างจากหน้าผายื�นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 เมตร มีพืD นที�ทาํด้วยกระจกหนา 50 mm เคลือบ
ด้วยสารกนักระสนุเพื�อเพิ�มความปลอดภัยเขง็แรง อยู่ตรงแนวที�เป็นเส้นแบ่งระหว่างทะเลตะวันออกและทะเลใต้ของ
เกาหลี ที�นี�เป็นอกีหนึ�งจุดชมวิวที�มชีื�อเสยีงของเมอืงปูซาน   

กลางวนั บริการอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บริการท่านด้วย ไก่
ทอด ชื�อดงัของเกาหลี “KYOCHON” รสชาติต้นตาํรับ 
ชื�อดงัอนัดนั 1 ของเกาหลี 
จากนัDนเดินทางสู่ Lotte Premium Outlets เป็นศูนย์
รวมร้านค้าแบบ Outlets ที�มีร้านค้ายี�ห้อดังมากกว่า 
140 แบรนด ์ได้เวลาสมควรนาํคณะเดนิทางสู่สนามบิน
นานาชาติอินชอน  ระหว่างทางแวะช้อปปิD งที� ซุปเปอร์
มารเ์ก็ต  (เพื�อละลายเงินวอน) มีสนิค้าต่างๆมากมาย
ให้เลือกซืDอหาเป็นของฝาก  เช่น  กมิจิ  บะหมี�กึ�งสาํเรจ็รปู  สาหร่าย  ขนมขบเคีDยว  ลูกอม  ผลไม้ตามฤดูกาล  และ
ของที�ระลึกต่างๆ  ได้เวลาอนัสมควรนาํคณะเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตอินิชอน   

20.30 น. ออกเดินทางจากพูซาน โดย สายการโคเรียนแอร ์เที8ยวบินที8 KE661 

00.25 น.       คณะเดนิทางถงึสนามบินสุวรรณภูมิ  โดยสวัสดภิาพและความประทบัใจ  
 
 

อิลทิ ฮอลเิดย.์.. ดูแล กันและกัน 

 

หมายเหตุ : โปรแกรมการเดินทางอาจมีการเปลี8ยนแปลงตามความเหมาะสม เนื8องจากสภาพอากาศ เวลา และสายการบิน  
     ทั=งนี= เพื8อประโยชนข์องลูกคา้เป็นสําคญั 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

ประเภทผูเ้ดินทาง  ลูกคา้ทั 8วไป  สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ พกัหอ้งคู่ 59,900.- 57,900.- 58,900.- 
เด็กอายตํุ 8ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)  58,900.- 56,900.- 57,900.- 

เด็กอายตํุ 8ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 57,900.- 55,900.- 56,900.- 

เด็กอายตํุ 8ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 56,900.- 53,900.- 55,900.- 

พกัเดี8ยว เพิ8มท่านละ   16,000.- 16,000.- 16,000.- 

มีตัtวแลว้ ลดท่านละ  15,000.- 15,000.- 15,000.- 

 

หมายเหตุ : อตัราค่าบริการดงักล่าว สาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง (ผูใ้หญ่) 15 ท่านขึ= นไป 

อตัราค่าบริการสาํหรบัจํานวนผูเ้ดินทาง 10 ท่าน ทางบริษทัขอเปลี8ยนแปลงอตัราค่าบริการเพิ8มขึ= นท่านละ 5,000 บาท 
ทางบริษทัขอสงวนสิทธิv  การเปลี8ยนแปลงค่าบริการ หากมีผูเ้ดินทางไม่ครบตามจํานวน 
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คะแนนสะสมสําหรบัสมาชิก 
ประเภทผูเ้ดินทาง สมาชิกบตัรหลกั สมาชิกบตัรเสริม 

ผูใ้หญ่ 

เด็กอายตํุ 8ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 1ท่าน)  

เด็กอายตํุ 8ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน   มีเตียงเสริม) 

เด็กอายตํุ 8ากว่า 12 ปี (พกักบั ผูใ้หญ่ 2 ท่าน  ไม่มีเตียงเสริม) 

พกัเดี8ยวเพิ8ม  
มีตัtวแลว้ (ผูใ้หญ่) 

579 

569 

559 

549 

160 

429 

579 

569 

559 

549 

160 

429 

-       สามารถใชค้ะแนนสะสมในการแลกส่วนลดไดสู้งสุด 1,000 คะแนน 

-       คะแนนสะสมที8ไดร้บัเป็นไปตามยอดการชําระจริง 
-       สมาชิกบตัรเสริมไดร้บัคะแนนสะสมเป็นไปตามสมาชิกบตัรหลกั 

 

ราคานี= รวม     :    

 ค่าบตัรโดยสารชัDนทศันาจรไป –  กลับ  ภาษีสนามบนิ + ภาษนีํDามนัทุกแห่ง 

 ค่าที�พัก 3 คนื ห้องละ 2-3 ท่าน  สมัภาระนํDาหนักไม่เกนิท่านละ 20 กก. 

 ค่าเข้าชมสถานที�ตามรายการระบุหัวหน้าทวัร์ และ / หรือไกดข์องบริษัททวัร์ LAND  OPERATER ที�เกาหลีผู้ชาํนาญเส้นทาง 

 ประกนัอบุตัเิหตวุงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 

 ค่าทิปมคัคุเทศกท์อ้งถิ8น และ คนขบัรถ 20,000 วอน (เงินไทยประมาณ 600-700 บาท)  

 

อตัราค่าบริการนี= ไม่รวม 

• ค่าใช้จ่ายส่วนตวั  อาท ิค่าอาหาร-เครื�องดื�ม นอกเหนือจากรายการ, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท ์ ค่าทาํหนังสอืเดนิทาง  

• ค่าหนังสอืเดนิทางไทย 

• ค่าภาษีหัก ณ ที�จ่าย 3% และค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7%   

 

เงื8อนไขการชําระเงิน : สาํหรับการจอง กรณุาชาํระมดัจาํ ท่านละ 20,000.- บาท    
 ชาํระด้วยเชค็ หรือแคชเชียร์เชค็ โดยสั�งจ่ายในนาม บริษทั อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี8 (ประเทศไทย)  จํากดั 

 ชาํระโดยเงินสด 

 ชาํระด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร  (กรณุาแฟกซ์ใบนาํฝากมายังเบอร์ Fax. 02-661-9788) 

ชื�อบญัชี  บจก. อิลิท ฮอลิเดย ์แอนด ์เอเยนซี8 (ประเทศไทย) จํากดั 

ธนาคารกสิกรไทย     สาขา ถ.รชัดาภิเษก(สุขุมวิท-พระราม4)   
เลขที8  718-1-04879-9  บญัชีกระแสรายวนั 

 “การจ่ายส่วนที8เหลือ” กรณุาชาํระยอดทัDงหมดก่อนการเดนิทางอย่างน้อย 14 วนั 

 

เงื8อนไขเพิ8มเติม   

-     กรณทีี�กองตรวจคนเข้าเมอืงทัDงที�กรงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิห้เดนิทางออกหรือเข้าประเทศที�บริษัท 

       ระบุในรายการเดนิทาง  บริษัทขอสงวนสทิธไ์ม่คนืค่าบริการไม่ว่ากรณใีด ๆ 

-       รายการทวัร์อาจมกีารเปลี�ยนแปลง โดยทางบริษัทจะคาํนึงถงึประโยชน์ของผู้เดนิทางเป็นสาํคญั 
-     บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจุีดประสงคก์ารเดนิทางเพื�อท่องเที�ยวเกาหลีเท่านัDน      
-     เที�ยวบนิ ราคา และรายการอาจมกีารเปลี�ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมต้ิองแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
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-     เมื�อตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัDงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข และข้อตกลงต่าง ๆ ที�ได้ระบุไว้
ทัDงหมด 

 

หมายเหตุและเงื8อนไขในการรบับริการ 

1. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่รับท่านผู้เดนิทางที�เคยเดนิทางแล้วมปีระวัตคิวามประพฤติไม่น่ารัก หรือมีพฤติกรรมเป็นที�รังเกยีจ
ของคนส่วนใหญ่ เช่น ไม่รักษาเวลา, พูดจาหยาบคาย, ดื�มสรุาบนรถ, ก่อเสยีงราํคาญรบกวนผู้อื�น, หรือพยายามสร้างความ
วุ่นวายในคณะทวัร์ ฯลฯ ทัDงนีD เพื�อความสขุของคณะผู้เดนิทางส่วนใหญ่ 

2. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่รับท่านผู้เดนิทางที�มอีายุครรภ์เกนิ 4 เดอืน ทัDงนีD เพื�อความปลอดภัยของท่านผู้เดินทางและทารกใน
ครรภ์ 

3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับท่านผู้เดินทางที�มีความประสงค์จะลักลอบเข้าประเทศอื�นเพื�อไปทาํงาน หรือเพื�อการอื�นใดอัน
มใิช่การท่องเที�ยว 

4. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�ต้องใช้รถเขน็ (กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์
เพื�อหาข้อสรปุร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะบางเส้นทางอาจไม่สะดวกในการเดินทางสาํหรับท่านที�ต้องใช้
รถเขน็ ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

5. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�มเีดก็ทารกอายุตํ�ากว่า 2 ขวบ ร่วมเดนิทางไปด้วย (กรณุา
แจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนจองทวัร์เพื�อหาข้อสรุปร่วมกนั) โดยบริษัทฯ ต้องกราบขออภัยเพราะเดก็เลก็อาจงอแงรบกวนผู้
เดนิทางท่านอื�น ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

6. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการพิจารณาให้หรือไม่ให้บริการแก่ท่านที�เป็นพระภิกษุสงฆห์รือนักบวชในบางรายการทวัร์หรือบาง
เส้นทาง ยกเว้นทวัร์คณะส่วนตวั 

7. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการยกสิทธิประโยชน์ของท่านที�จองทัวร์ไว้แล้ว แต่ไม่ชาํระเงินมัดจาํภายในระยะเวลาที�กาํหนด 
ให้แก่ลูกค้าท่านต่อไปที�แจ้งชื�อรอไว้ ทัDงนีD เพื�อประโยชน์ของผู้ร่วมเดนิทางท่านอื�น 

8. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที�มีผู้เดินทางตํ�ากว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้า

ก่อนเดนิทางไม่น้อยกว่า 15 วัน และยินดจีะจัดหาคณะทวัร์อื�นทดแทนหากท่านต้องการ 

9. ในกรณทีี�ท่านยกเลิกการเดนิทาง บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการหักเงินค่าใช้จ่าย  
โดย หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  30 วนั  ขอสงวนสทิธิwในการคนืเงินมดัจาํ  
 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง  21 วนั  ขอหักร้อยละ 50 ของอตัราค่าบริการ 

 หากยกเลิกก่อนเดนิทาง   14 วนั  ขอหักร้อยละ 100 ของอตัราค่าบริการ 

10. ในกรณีที�ท่านขอเปลี�ยนตัวผู้เดินทาง โดยสามารถขอวีซ่าได้ทันภายในกาํหนดเวลา  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwในการคิด
ค่าใช้จ่ายเพิ�ม เฉพาะค่าธรรมเนียมในการยื�นวีซ่าและค่าเปลี�ยนชื�อตั�วเครื�องบินเท่านัDน เว้นแต่ตั�วเครื�องบินที�ไม่อนุญาตให้
เปลี�ยนชื�อหรือคนืตั�ว 

11. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่คนืค่าธรรมเนียมการยื�นวีซ่าในทุกกรณ ีหากมกีารยื�นวีซ่าแล้ว 

12. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิwไม่รับผิดชอบต่อการที�ท่านถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทางเข้าหรือออกจากประเทศใด ๆ อันเนื�องมาจาก
เหตผุลส่วนตวัของท่านผู้เดนิทาง เช่น เอกสารการเดนิทางไม่ถูกต้อง, พกพาสิ�งของผดิกฎหมาย หรือมีความประพฤติส่อไป
ในทางเสื�อมเสยี รวมถงึการที�มไิด้เดนิทางเพราะเหตภุัยธรรมชาต ิหรือการยกเลิกเที�ยวบนิ 

13. สาํหรับท่านผู้เดินทางที�ประสงค์จะซืD อตั�วเครื�องบินภายในประเทศเพิ�มเติม ( นอกเหนือจากรายการตามทัวร์ ) หรือ
ดาํเนินการใด ๆ ที�ก่อให้เกดิค่าใช้จ่าย กรุณาแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อน เพื�อขอคาํยืนยันสาํหรับการออกเดินทางของทวัร์
นัDนๆ หากท่านผู้เดนิทางซืDอตั�วหรือชาํระค่าใช้จ่ายใด ๆ ไป โดยไม่ได้รับการยืนยันดงักล่าว แล้วต่อมาทวัร์นัDน ๆ ไม่สามารถ
ออกเดนิทางได้ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่รับผดิชอบสาํหรับค่าใช้จ่ายที�เกดิขึDน 

14. บริษัทฯ จะส่งกาํหนดการท่องเที�ยว (ไฟนอลโปรแกรม) ให้แก่ท่านก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 10 วัน หากท่านเหน็ว่า
รายการท่องเที�ยวดงักล่าวไม่ตรงตามความประสงค์ของท่าน ไม่ว่าจะเป็นเพราะการเปลี�ยนแปลงของโรงแรมที�พัก หรือการ
ปรับเปลี�ยนรายการท่องเที�ยวใด ๆ  ท่านมีสทิธิwขอยกเลิกการเดินทางได้เป็นกรณีพิเศษ โดยแจ้งให้บริษัทฯ ทราบก่อนออก
เดนิทางไม่น้อยกว่า  7  วัน หากท่านยืนยันจะออกเดนิทาง บริษัทฯ ขอถอืเอาตามไฟนอลโปรแกรมเป็นยุติ เว้นแต่ ในกรณี
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ที� เกิดเหตุจําเป็นหรือสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน , การนัดหยุดงาน , การประท้วง , การจลาจล , ภัย

ธรรมชาต,ิ อบุตัเิหต,ุ ปัญหาการจราจร ฯลฯ  บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwในการเปลี�ยนแปลงไฟนอลโปรแกรมตามความเหมาะสม 
ทัDงนีD เพื�อคาํนึงถงึความปลอดภัย และรักษาผลประโยชน์ของท่านให้ได้มากที�สดุ 

15. สถานที�ท่องเที�ยวที�ระบุในรายการได้รวมค่าเข้าชมไว้แล้ว หากในวันเดินทาง สถานที�ท่องเที�ยวดังกล่าวปิดทาํการ  บริษัทฯ 
จะคนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่านตามที�ระบุไว้ในเอกสารของสถานที�นัDน ๆ หรือจะสลับปรับเปลี�ยนรายการเพื�อให้ท่านสามารถ
เข้าชมได้   แต่ในกรณีที�มีเหตุล่าช้าหรือเหตุอื�นใดเกดิขึDนระหว่างการเดินทางทาํให้ท่านไม่สามารถเข้าชมสถานที�ท่องเที�ยว
ดงักล่าวได้ โดยมใิช่ความผดิของบริษัทฯ   บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่คนืเงินค่าเข้าชมให้แก่ท่าน 

16. บริษัทฯ ขอสงวนสทิธิwไม่รับผดิชอบต่อการสญูหายหรือเสยีหายอย่างใด ๆ อนัเกดิขึDนแก่ทรัพย์สนิของท่าน อนัเนื�องจากการ
โจรกรรม และ/หรือความประมาทจากตวันักท่องเที�ยวเอง 

17. ของกาํนัลต่าง ๆ ที�บริษัทฯ มอบให้ ( ถ้ามี ) เช่น กระเป๋าเดินทาง ไม่สามารถหักทอนเป็นส่วนลดเป็นตัวเงินได้ โดยท่าน
สามารถเลือกใช้ของกาํนัลดงักล่าวในขณะร่วมเดนิทางไปกบัคณะทวัร์หรือไม่กไ็ด้ตามอธัยาศัย 

18. ตาํแหน่งที�นั�งบนเครื�องบินเป็นไปตามเงื�อนไขตั�วเครื�องบินแบบหมู่คณะของสายการบินต่าง ๆ  บริษัทฯ  ไม่สามารถเลือก
ตาํแหน่งที�นั�งได้เอง ทัDงนีDบริษัทฯ จะพยายามจัดที�นั�งให้แก่ท่านและครอบครัวตามความเหมาะสมให้ดีที�สดุภายใต้ลักษณะ
ตาํแหน่งที�นั�งแบบหมู่คณะที�สายการบนิจัดให้มา 

19. บริษัทฯ ขอต้อนรับและมคีวามยินดทีี�ได้ให้บริการแก่ท่านผู้เดนิทางที�เชื�อมั�นในมาตรฐานของบริษัทฯ ซึ�งประสงค์จะเดินทาง
ไปท่องเที�ยวพักผ่อนแบบหมู่คณะ และเข้าใจถงึวิถชีีวิตตลอดจนวัฒนธรรมของประเทศที�ท่านได้เดนิทางไป 

20. เมื8อท่านจองทวัรแ์ละชําระมดัจําแลว้ หมายถงึท่านยอมรบัในขอ้ความและเงื8อนไขที8บริษทัฯ แจง้แลว้ขา้งตน้ 

 

 

 

 

 

 


