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Happy Trendy Spring
( Daegu- Gyeongsang)
เปิดเส้นทางเสน่ห์ทะเลใต้ ทีเ่ ทีย
่ วใหม่ชวนให้ลอง
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√ ครบ 15 ท่าน ออกเดินทางแน่นอน
√ สายการบินประจาชาติ บริการ Full Service
√ รถโค้ ชใหม่ สะอาด คนขับมีมาตรฐาน

The Party Buffet

√ บริ ษัทเดียวในไทยรับรางวัลคุณภาพจาก Seoul City 4 ปี ซ้ อน
√ guide license
√ รวมทิปไกด์ และคนขับรถ ไม่ขายภาพระหว่างทริป

34,900.- /ท่ าน
วันที่

รายการ

1

กรุงเทพฯ – ท่าอากาศยานนานาชาติสวุ รรณภูมิ

2

กิมแฮ (ปูซาน) – วัดพลูกุกซา – สุสานทูมลู ี – หอดูดาวซอมซองแด

3
4
5

ฟาร์ มผลไม้ – อัพซานพาร์ คขึ ้นเคเบิ ้ลคาร์ – สวนสนุกอีเวิลด์ – ช้ อป
ปิ ง้ ดงซองโนสตรีท
วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์เวชสาอาง – ล็อตเต้ เอาท์เลท – ปูซานทาว
เวอร์ – ช้ อปปิ ง้ นัมโพดง
ศูนย์สมุนไพร – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ซองโด สกายวอล์ค –
อุโมงค์ไวน์ – ซุปเปอร์ มาเก็ต - กรุงเทพฯ

อาหาร
เช้ า

เที่ยง

เย็น

√

√

√

√

√

√

√

√

√

√

โรงแรม

ที่พกั Gyeongju Hotel Commodore หรื อ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ที่พกั Daegu Grand Hotel หรื อ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว
ที่พกั Citadines Haeundae Busan หรื อ
เทียบเท่าระดับ 4 ดาว

HAPPY TRENDY DAEGU-GYEONGNAM

วันแรก

กรุ งเทพฯ – ท่ าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ



ออกเดินทางสูเ่ กาหลีใต้ ด้วยเทีย่ วบินที่ KE662



(หมายเหตุ : เวลาในการนัดหมาย ขึ ้นอยูก่ บั เทีย่ วบินที่ได้ ในวันเดินทาง) คณะพร้ อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออก
ระหว่างประเทศ ชัน้ 4 พบกับเจ้ าหน้ าที่ของบริ ษัทฯ คอยให้ บริ การและอาานวยความสะดวกแด่ทา่ น อยูบ่ ริ เวณแถว M สายการบิน
KOREAN AIR ประตูทางเข้ าที่ 6

วันที่ 2


กิมแฮ (ปูซาน) – วัดพลูกุกซา – สุสานทูมลู ี – หอดูดาวซอมซองแด

เดินทางถึงสนามบินกิ มแฮ ประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรั บเวลาของท่ านให้ เร็ วขึ้น 2ชั่วโมง เพื่อให้ ตรงกั บ เวลาท้ องถิ่นของ
ประเทศเกาหลี) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้ าเมือง นาคณะเดินทางสู่ จังหวัดเคียงซังนัมโด เมืองเคียงจู (Gyeongju) เมืองเก่าแก่ ซึ่ง
ได้ ชื่อว่าเป็ น “ พิพิธภัณฑ์ไร้ กาแพง” เนื่องจากมีสถานที่ทอ่ งเที่ยวหลายแห่งที่ได้ รับการขึ ้นทะเบียนจากยูเนสโกให้ เป็ นมรดกโลก



รับประทานอาหารกลางวัน เมนูเจยุกซัมบัพ เมนูหมูผดั ซอสเกาหลี คลุกคลิก รับประทานพร้ อมกับ ผักห่อเป็ นคา พอดีคา



จากนันน
้ าท่านเดินทางสู่ วัดพลูกุกซา Bulguksa เป็ นวัดทางพุทธศาสนาโบราณของเกาหลีซึ่งก่อตัง้ ขึ ้นในช่วงกลางศตวรรษที่ 8
ในช่วงยุคทองของราชวงศ์ชิลลา วัดนี ้แสดงให้ เห็นถึงทักษะทางสถาปั ตยกรรมที่พฒ
ั นาอย่างสูงและงานฝี มือที่สร้ างสรรค์ของชาวซิลลา
และเจดีย์หินทังสองที
้
่ตงอยู
ั ้ ่ในวัดถือเป็ นผลงานชิ ้นเอกของสถาปั ตยกรรมทางพุทธศาสนาซึ่งไม่มีใครเทียบได้ ในเอเชียตะวันออกเฉียง
เหนือทังหมด
้



แวะชม สุสานหลวงที่ใหญ่สดุ คือ สุสานชอนมาชอง (Cheonmachong Tomb) ในปี ค.ศ. 1973 มีการขุดพบสมบัติล ้าค่าจานวนมาก
ในห้ องฝั งพระศพที่ก่อขึ ้นจากไม้ และหิน อุทยาน ทูมลู ี (TUMULI PARK) เป็ นสุสานหลวงของอาณาจักรชิลลา ในช่วงก่อนมีการรวม
ประเทศในใจกลางเมืองเคียงจู ประกอบด้ วยสุสาน 23 แห่งจากทัง้ หมด 200 แห่งที่พบในเคียงจู ได้ มีการขุดค้ นสุสานชนมาชอง
(สุ ส านม้ าสวรรค์ ) ใน ค.ศ.1974 และพบทรั พ ย์ ส มบั ติ มี ค่ า ถึ ง 10,000 ชิ น้ จากนั น้ พาท่ า นไปยั ง หอดู ด าวซอมซองแด
Cheomseongdae Observatory หอดูดาวที่เก่าแก่ที่สดุ ที่ยงั คงเหลืออยูใ่ นเอเชียตะวันออก หอดูดาวแห่งนี ้ถูกสร้ างขึ ้น ในรัชสมัยของ
สมเด็จพระราชินีซ็อนด็อกแห่งอาณาจักรชิลลา (Queen Seondeok of Silla) เพื่อใช้ สาหรับการสังเกตดวงดาว ในการคาดการณ์
สภาพอากาศ เพื่อเป็ นประโยชน์ในการเกษตรให้ แก่ชาวบ้ าน และถูกกาหนดให้ เป็ น สมบัติของชาติลาดับที่ 31 เมื่อ 20 ธันวาคม ค.ศ.
1962
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รับประทานอาหารเย็น เมนูคมั จาทัง เล้ งเกาหลีที่คณ
ุ ต้ องลอง สัมผัสรสชาติใหม่ของเล้ งในแบบฉบับเกาหลี ด้ วยกระดูกหมูชนดี
ั ้ ชิ ้น
โต คัดพิเศษ เคี่ยวจนข้ นในน ้าซุปรสชาติกลมกล่อม ที่ปรุงรสด้ วยเครื่ องเทศตารับเกาหลีแท้ ๆ จนนุม่ ชุ่มลิ ้น รสชาติผสมกันอย่างลงตัว



นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Gyeongju Hotel Commodore หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ 3

ฟาร์ มผลไม้ – อัพซานพาร์ คขึน้ เคเบิล้ คาร์ – สวนสนุกอีเวิลด์ – ช้ อปปิ ้ งดงซองโนสตรีท



รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม



ออกเดินทางสูเ่ มืองแดกู จากนันพาท่
้
านสูช่ มวิถีชีวิตชาว ไร่ ผลไม้ (ผลไม้ ตามฤดูกาล) ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ ผลไม้ ที่มีรสชาติ
หวานหอมชวนน่ารับประทาน ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษาผลไม้ และท่านยังสามารถเลือกเก็บเลือกชิ มได้ จากภายในไร่ (จากัด
จานวนโดยขึ ้นอยู่กบั ผลผลิตแต่ละสัปดาห์) ช้ อปปิ ง้ ผลไม้ ตามฤดูกาล เพื่อฝากคนทางบ้ านหรื อทานสดๆซึ่งที่ไร่แห่งนี ห้ ลังจากนัน้ นา
ท่านเดินทางสู่ อัพซาน พาร์ ค ( Apsan Park) เป็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่ ตังอยู
้ เ่ ชิงเขา และยังมี cable car ระยะทาง 790 ม. พา
ขึ ้นไปชมวิว เกือบจะ 360 องศา ของเมืองแดกู และยังเป็ น 1 ในสวนสาธารณะประเภท Urban-Eco Park ที่ใหญ่ที่สดุ ของแดกู มีภเู ขา
อัพซาน ซึ่งสูงประมาณ 600 ม. จะมีทงส่
ั ้ วนที่เป็ นสวนสาธารณะ ที่มีลาธารเล็กๆ ไหลผ่าน และส่วนที่เป็ นภูเขา ซึ่งแบ่งระดับการเดิน
ยากง่าย ได้ ถึง 3 ประเภท ระยะทางสาหรับการเดิน trekking มีตงแต่
ั ้ 2 - 4 กม. ให้ นกั ปี นเขาได้ เลือก
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รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ไก่ ต๋ นุ โสม ของขึ ้นชื่อตังแต่
้ ยคุ สมัยราชวงศ์โชซอนมี ต้ นตารับมาจากในวัง เป็ น
เมนูอาหารเกาหลีที่นิยมทานเพื่อบารุงกาลังและเสริ มสุขภาพ ภายในไก่จะยัดไส้ สมุนไพรต่างๆ เช่น ข้ าวเหนีย ว รากโสม พริ กไทย
แดง เกาลัด พุทราจีน เป็ นต้ น กินพร้ อมกับเครื่ องเคียง



พาท่านเพลิดเพลินไปกับ สวนสนุ ก E-WORLD ซึ่งเป็ นสวนสนุกที่ใหญ่เป็ นอันดับสามของเกาหลีใต้ เปิ ดเมื่อปี 1995 เครื่ องเล่นที่
ได้ รับความนิยมมากที่สดุ คือ “สกายจัม๊ ” หรื อเรี ยกว่า “หอสูง” ให้ โดดวัดใจท้ าทายความกล้ า นอกจากนี ้ยังมีเครื่ องเล่นสุดมันส์ อาทิ
เช่น รถไฟเหาะ, Ballon Race, Water Fall Plaza, บ้ านผีสงิ ฯลฯ และสวนดอกไม้ นานาชนิด อาทิเช่น สวนดอกทิวลิป สวนสไตล์ยโุ รป
ให้ ทา่ นได้ เลือกมุมถ่ายภาพน่ารักๆ เก็บเป็ นที่ระลึก



รับประทานอาหารค่า เมนู คาลบี ้ (หมูย่างเกาหลี) ต้ นตารับอาหารเลือ่ งชื่อของประเทศเกาหลีใต้ เป็ นหมูยา่ งที่ผา่ นการหมักจนได้
ที่ นามาย่างบนเตาถ่านร้ อนๆ สุกกาลังดี แล้ วตัดชิ ้นพอคา รับประทานกับซอส, กระเทียม, กิมจิ, และใช้ ใบผักกาด หอมสดห่อเป็ นคาๆ
คล้ ายเมี่ยงคา แกล้ มด้ วยพริ กเกาหลี เม็ดโตสีเขียวสด พร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ และเครื่ องเคียง



จากนันน
้ าทุกท่าน ช้ อปปิ ้ งถนนดงซองโน (Dongseongno) ตลาดเสื ้อผ้ าขนาดใหญ่ ถนนสายแฟชัน่ ที่มีเสื ้อผ้ า แบรนด์เนมของ
เกาหลีกบั คอลเลกชันใหม่ลา่ สุดให้ เลือกซื ้อกันอย่างเต็มอิ่มว่ากันว่าแฟชัน่ ที่นี่อาจจะล ้าหน้ ากว่าที่กรุงโซลและราคาไม่แพงอีกด้ วย
พร้ อมทังเลื
้ อกซื ้อเครื่ องสาอางค์ แบรนด์ดงั ของเกาหลี Etude, Skin Food, Face Shop ในราคาถูกว่าเมืองไทยประมาณ 4 เท่า



นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Daegu Grand Hotel หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว
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วันที่ 4

วัดแฮดงยงกุงซา – ศูนย์ เวชสาอาง – ล็อตเต้ เอาท์ เลท – ปูซานทาวเวอร์ – ช้ อปปิ ้ งนัมโพดง



รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม



นาท่านออกเดินทางสูเ่ มืองปูซาน จากนันพาท่
้
านไป วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple) เป็ นหนึง่ ในวัดพุทธเก่าแก่
และมีชื่อเสียงของเมืองปูซาน ตังอยู
้ เ่ รี ยบชายฝั่ งแนวโขดหินทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองปูซาน สร้ างขึ ้นเมื่อปี ค.ศ. 1376 โดย
พระที่มีชื่อเสียงองค์หนึง่ ของยุคนัน้ วัดส่วนใหญ่ของเกาหลีจะสร้ างอยูใ่ นหุบเขา หรื อในป่ า แต่วดั แฮดงยงกุงซา เป็ นหนึง่ ในไม่กี่วดั ที่
สร้ างอยูร่ ิ มทะเลเลย อีกทังยั
้ งหันหน้ าของวัดออกไปทางทะเลด้ วย ทาให้ เป็ นภาพที่สวยงาม และแปลกตาไม่เหมือนวัดไหนๆ ของ
เกาหลี จากนันได้
้ เวลานาท่านสู่ ศูนย์ เวชสาอาง แบรนด์ดงั ของเกาหลีมากมาย ที่ไม่มีขายตามท้ องตลาด



จากนัน้ พาท่ านรับประทานอาหารกลางวัน เมนู แฮมุลทัง ซีฟ้ ดหม้
ู อไฟ คล้ ายต้ มยาทะเลของเมืองไทย แต่ความเข้ มข้ นน้ อย
กว่า เป็ นการนาอาหารทะเลสดๆ เช่น ปลาหมึก เนื ้อปลา หอย และปู และผักชนิดต่างๆ เช่น ผักกาด กะหลา่ ปลี หัวไชเท้ า เห็ดเข็ม
ทอง มาต้ มรวมกันในกระทะบนเตาแก๊ ส ทานกับน ้าจิ ้มแบบเกาหลี และเครื่ องเคียง เช่น กิมจิ และสาหร่าย



นาท่านช้ อปปิ ง้ ที่ ล็อตเต้ เอาท์ เลท นับว่าเป็ น Outlet Mall ที่มีพื ้นที่ขนาดใหญ่ของเกาหลีแห่งหนึง่ ซึง่ เป็ นศูนย์รวมของสินค้ า
หลากหลายแบรนด์ที่สง่ ตรงจากโรงงานผู้ผลิตแล้ วนามาขายในราคาพิเศษ สินค้ าแบรนด์เนมลดราคา กันมากกว่าห้ าสิบเปอร์ เซ็นต์
ให้ ทา่ นได้ เลือกชม เลือกซื ้ออย่างมากมาย และที่นี่รับบัตรเครดิตท่านสามารถจับจ่ายได้ อย่างสบายใจ ตังแต่
้ แบรนด์เนมหรู Paul
Smith, Mulberry, Tag Heuer และ Kate Spade ไป จนถึงแบรนด์ขายปลีกยอดนิยม Bean Pole, Polo, MCM, Nike และ Adidas
เป็ นต้ น



จากนันน
้ าคณะเดินทางสู่ ปูซานทาวเวอร์ (รวมลิฟท์ ) ตังอยู
้ ใ่ น สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็ นอุทยานแห่งชาติ ตังอยู
้ ่
บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็ นสถานที่พกั ผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี ้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น Landmark สาคัญของเมือง สาหรับ
ชันแรกของหอคอย
้
เป็ นบริ เวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดังเดิ
้ มของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, เครื่ องปั น้ ดินเผา, ตุ๊กตา
และอื่นๆ อีกมากมาย คนที่มาเทีย่ วที่นี่สว่ นมากจะเป็ นคูร่ ัก ทังชาวเกาหลี
้
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คูร่ ักส่วนมากจะเตรียมกุญแจมา
คล้ องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของ หอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคูร่ ักที่ได้ มาคล้ องกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป ส่วนด้ าน
บนสุดของหอคอยเป็ นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา
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ช้ อปปิ ง้ ย่าน Nampodong Street ที่เปรี ยบเสมือนย่านเมียงดงที่โซล เพราะเป็ นแหล่งช้ อปปิ ง้ สินค้ ามากมายในใจกลางเมืองปูซาน ที่
น่าจะถูกอกถูกใจขาช้ อปไม่น้อย เนื่องจากเต็มไปด้ วยร้ านค้ าให้ ขาช้ อปได้ เพลิดเพลินเจริ ญใจ ไม่วา่ จะเป็ นสินค้ าสตรี ทแบรนด์ตา่ งๆ ที่
ถูกยกมาตังไว้
้ ที่นเี่ ช่นเดียวกับในเมืองโซล รวมไปถึงร้ านเครื่ องสาอาง ร้ านอาหาร และร้ านกาแฟ



รับประทานอาหารค่า เมนู ณ The Party Premium Buffet เมนู บุฟเฟ่ ต์สดุ พรี เมีย่ มที่คดั สรรมมาให้ คณ
ุ ได้ ลิ ้มรสอาหารรสเลิศ
มากกว่า 100 ชนิด ทังอาหารสไตล์
้
ยโุ รป อาหารญี่ปนุ่ เกาหลี อินเดีย จีน ซีฟดย่
ู๊ าง และของหวานสุดอร่อย ปรุงกันสดๆ ให้ ทา่ นได้ เห็น
ถึงกรรมวิธี ขันตอนในการท
้
า



จากนัน้ นาท่ านเข้ าสู่ท่ พ
ี ักโรงแรม Citadines Haeundae Busan หรือเทียบเท่ าระดับ 4 ดาว

วันที่ 5

ศูนย์ สมุนไพร – หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน – ซองโด สกายวอล์ ค – อุโมงค์ ไวน์ – ซุปเปอร์ มาเก็ต -

กรุ งเทพฯ
 รั บประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม


นาท่านรับฟั งความรู้ที่ ศูนย์ สมุนไพรหรือ ศูนย์ ฮอ็ กเก็ตนามู ซึง่ ได้ รับการรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เข้ าชมศูนย์โสมเกาหลี ซึง่ ถือ
ว่าเป็ นโสมที่มคี ณ
ุ ภาพดีที่สดุ พร้ อมให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อโสมที่มคี ณ
ุ ภาพ ต้ นไม้ ชนิดนี ้เจริ ญเติบโตในป่ าลึกบนภูเขาที่ปราศจาก
มลภาวะ ช่วยดูแลตับให้ สะอาดแข็งแรง ป้องกันโรคตับแข็ง ให้ ทา่ นได้ เลือกซื ้อตามอัธยาศัย



หมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน (Gamcheon Culture Village) หรื อเรี ยกว่า “Korea’s Santorini” (ซานโตริ น่ ี เกาหลี) โดยชื่อเรี ยกนี ้
มาจากลักษณะอันโดดเด่นของหมู่บ้านวัฒนธรรมกัมชอน หมูบ่ ้ านที่ตงอยู
ั ้ บ่ นเนินเขา เรี ยงตัวสลับกันไปมาสีสนั สดใส ในอดีต หมูบ่ ้ าน
นีเ้ คยเป็ นที่อยู่อาศัยของของผู้ลี ้ภัยสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ ส่งเสริ ม การท่องเที่ยว มีการพัฒ นาปรั บปรุ ง
ทัศนียภาพ ให้ น่าอยูม่ ากยิ่งขึ ้น โดยปรับเปลี่ยนหมูบ่ ้ านกัมชอน ให้ มีสสี นั โดดเด่นด้ วยการทาสี วาดภาพตามกาแพง และตัวบ้ าน ให้ ดู
สดใส น่ารัก บ้ านเรื อนหลายหลังเปลีย่ นเป็ นสตูดิโอ และแกลลอรี่ บางจุดก็เป็ นร้ านขายสินค้ า ทังสิ
้ นค้ าพื ้นเมือง สินค้ าสมัยใหม่ รวม
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ไปถึงร้ านกาแฟ และได้ โด่งดังจากซีรี่ส์เรื่ อง Running Man ที่มาถ่ายทาที่นี่ จึงทาให้ หมู่บ้านวัฒ นธรรมกัมชอนแห่งนีเ้ ป็ นที่ร้ ู จัก มี
นักท่องเที่ยวชาวเกาหลี และต่างประเทศมาเที่ยวกันมาก พาท่านชมวิวเมือง



รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู จิมดัก ไก่ อบซีอิ๊ววุ้นเส้ น เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพื ้นเมืองดังเดิ
้ ม เป็ นไก่ผดั รวม
กับวุ้นเส้ น มันฝรั่ง แครอท พริ ก และซอสดา เนื ้อไก่ที่นิ่ม รสชาติคล้ ายกับไก่พะโล้ สตู รเกาหลี ทานกับข้ าว หอมอร่อย รสเผ็ดถึงเครื่ อง



นาท่านชม Songdo Skywalk ให้ ทา่ นชมวิวริ มทะเล และทัศนียภาพของหาดซงโด แลนด์มาร์ กแห่งใหม่ของเมืองปูซาน เป็ นสะพาน
แก้ วยื่นออกไปกลางทะเล ตัวสะพานมีระยะทางสันๆ
้ เพียง 104 เมตร นอกจากนี ้ยังสามารถมองเห็นผิวน ้าผ่านพื ้นกระจกได้ ด้วย เดิน
ชมวิวไปตามทาง รับลมทะเลเย็นๆ



จากนันน
้ าท่านสู่ อุโมงค์ ไวน์ ชมโรงบ่มไวน์ที่ดดั แปลงจากอุโมงค์รถไฟเดิม และสามารถชิมไวน์ได้ อีกด้ วย



ได้ เวลาอันสมควรนาท่านเดินทางสูส่ นามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะช้ อปปิ ง้ ขนมพื ้นเมือง
เกาหลีหลากชนิดรวมทัง้ กิมจิ ไก่ตนุ๋ โสมที่บรรจุอยูใ่ นถุงสูญญากาศ ตะเกียบ ถ้ วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึก มากมาย ได้ เวลา
นาท่านออกเดินทางสูส่ นามบิน




ออกเดินทางกลับสูก่ รุงเทพฯ โดยสายการบิน KOREAN AIR เที่ยวบินที่ KE661
ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ
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รายละเอียดราคา
อัตราค่ าบริการ **ออกเดินทางขัน้ ต่า 15 ท่ าน**
กาหนดวันเดินทาง

ราคา
ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียงเสริม

เด็กไม่ มีเตียง

พักเดี่ยว(เพิ่ม)

04 - 08 มีนาคม

34,900

33,900

32,900

4,000

11 – 15 มีนาคม
18 – 22 มีนาคม
25 – 29 มีนาคม
03 - 07 เมษายน
10 - 14 เมษายน
11 - 15 เมษายน

34,900
34,900
34,900
35,900
41,900
41,900

33,900
33,900
33,900
34,900
40,900
40,900

32,900
32,900
32,900
33,900
39,900
39,900

4,000
4,000
4,000
4,000
5,000
5,000

22 - 26 เมษายน

35,900

34,900

33,900

4,000

37,900

36,900

35,900

4,000

13 - 17 พฤษภาคม

35,900

34,900

33,900

4,000

20 – 24 พฤษภาคม

34,900

33,900

32,900

4,000

27 - 31 พฤษภาคม

34,900

33,900

32,900

4,500

30 เมษายน - 04 พฤษภาคม

เงื่อนไขการจอง
อัตราค่ าบริการรวม


ค่าตัว๋ เครื่ องบินชันทั
้ ศนาจร ไป-กลับ เส้ นทาง
กรุ งเทพ – กิมแฮ - กรุงเทพ ตามที่ระบุในรายการ



ค่าภาษีสนามบินทุกแห่ง กรุงเทพ-กิมแฮ



ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างการเดินทาง
วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท



สัมภาระน ้าหนัก KE น ้าหนักรวมไม่เกิน 23 กิโลกรัม



ค่าทิป 20,000 วอน สาาหรับ มัคคุเทศก์ และคนขับ

ค่ าใช้ จ่ายในต่ างประเทศ ประกอบด้ วย


ค่าที่พกั ในโรงแรมที่ได้ เลือกสรรแล้ ว ตลอดการเดินทาง



ค่าอาหารทุกมื ้อตามที่ระบุในรายการ



ค่ารถโค้ ชปรับอากาศตลอดการเดินทาง



ค่าเข้ าชมสถานทีต่ า่ งๆ ตามรายการ



หัวหน้ าทัวร์ ที่มีประสบการณ์ คอยดูแลอาานวยความสะดวกตลอด
การเดินทาง

อัตราค่ าบริการไม่ รวม


ค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทาง



ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว เช่น อาหาร และเครื่องดื่มที่สงั่ พิเศษ / ค่าซักรีด / ค่า

โทรศัพท์ ฯลฯ


ค่าน ้าหนักกระเป๋ าเกิน



ค่าทิป และค่าบริการในการเคลื่อนย้ ายสัมภาระ และกระเป๋ าเดินทาง
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ า่ ย 3% ในกรณีที่ทา่ นต้ องการ
ใบกาากับภาษี



ค่าวีซา่ สาาหรับพาสปอร์ ตต่างด้ าว (กรุณาเตรียมเอกสาร คือ พาสปอร์ ต,
ใบประจาาตัวคนต่างด้ าว, ใบสาาคัญถิ่นที่อยู,่ สาาเนาทะเบียนบ้ าน,
สมุดบัญชีเงินฝาก, รูปถ่ายสีหรือขาวดาา2 นิ ้ว ท่านละ 2 รูป)

ระเบียบการสาารองที่น่ ัง
ระเบียบการสารองที่น่ ัง และเงื่อนไข โทร. 02-539-5770
แฟกซ์ 02-932-5352
สาารองทีน่ ่ังล่ วงหน้ าอย่ างน้ อย 30 วัน พร้ อมเอกสารดังนี้
1. สาาเนาหน้ าพาสปอร์ ตของผู้ที่เดินทาง
2. ยื่นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซา่ (ในกรณีที่ถือหนังสือเดินทางประเทศ
อื่น นอกเหนือจากไทย)
3. เงินมัดจาท่านละ 10,000.- บาท เงินส่วนที่เหลือ บริษัทฯ ขอรับชาระก่อน
การเดินทางอย่างน้ อย 15 - 20 วัน
4. การยกเลิก
กรณีที่ทา่ นไม่สามารถเดินทางไปพร้ อมคณะได้ ด้วยประการใดก็ตาม ทาง
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บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บค่าใช้ จา่ ยส่วนที่ทา่ นชาาระไว้ ตาม

เดินทาง)

ระยะเวลา และจาานวนดังนี ้


สาหรับท่ านที่ไม่ เคยไปเกาหลี เอกสารเพิ่มเติมดังนี ้

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกรณีเลื่อนวันเดินทาง ต้ องแจ้ งล่วงหน้ าก่อน

1. หนังสือรับรองการทางานเป็ นภาษาอังกฤษ (ระบุตาแหน่ง, เงินเดือน, วัน

การเดินทาง 30 วัน


ยกเลิกการจองภายใน 30 วัน ก่อนการเดินทาง
บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจาาทังหมด
้



ยกเลิกการเดินทางภายใน 15 วัน ก่อนการเดินทาง บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์

เริ่มต้ นการทางาน)
2. กรณีที่ทา่ นเป็ นเจ้ าของกิจการ กรุณาจัดเตรียมสาเนาหนังสือจดทะเบียน
ที่มีชื่อของท่านพร้ อมเซ็นรับรองสาเนาให้ ถกู ต้ อง
3. ใบเปลี่ยนชื่อ (ถ้ ามี)

ในการคืนเงินค่าทัวร์ 50% ของราคาทัวร์



4. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึงเดือนปั จจุบนั

ยกเลิกการเดินทางน้ อยกว่า 7 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัท
ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ ทั ้งหมด

5. กรณีเป็ นนักเรียน นักศึกษา กรุณาเตรียมหนังสือรับรองจากทางสถาบัน
เป็ นเป็ นภาษาอังกฤษ

5. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วย หรือมีเหตุจากร่างกายที่ไม่
สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อน

ในกรณีท่เี ด็กอายุไม่ เกิน 18 ปี ไม่ ได้ เดินทางกับบิดาหรือมารดา

การเดินทางจะต้ องแสดง ใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาล ให้ กบั
เจ้ าหน้ าที่ฝ่ายขาย ทังนี
้ ้บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์พิจารณาในการคืนเงินเป็ น

1. หนังสือรับรองการทางานของบิดา หรือมารดา ท่านใดท่านหนึ่ง

ต้ องจัดเตรียมเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
2. สาเนาสมุดบัญชีเงินฝากของบิดา หรือมารดาย้ อนหลัง 6 เดือน จนถึง

กรณีไป แต่ทงนี
ั ้ ้ท่านจะต้ องเสียค่าใช้ จา่ ยที่ไม่สามารถเรี ยกคืนได้ เช่น

ปั จจุบนั

ค่าธรรมเนียมการวางมัดจาตัว๋ เครื่องบิน และค่าใช้ จา่ ยอื่นๆ ถ้ ามี

3. สาเนาสูติบตั ร

6. คณะที่เดินทางช่วงวันหยุดต่อเนื่อง หรื อช่วงเทศกาล บริษัทฯ ได้ มีการกา

*การเรี ยกเก็บเอกสารเพิ่มเติมนี้ เพื่อประโยชน์ ในการเดินทางเข้ า
ประเทศเกาหลีของท่ าน ที่ทางบริ ษัทจะได้ แจ้ งให้ หัวหน้ าทัวร์ ทราบ
เพื่อให้ คาแนะนาท่ านในการเข้ าเมืองเกาหลีใต้

รันตีมดั จา หรือซื ้อขาย แบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษ เช่น chatter flight (เหมาลา), extra flight (เที่ยวบินพิเศษที่เพิ่ม
เข้ ามาช่วงวันหยุด หรือ เทศกาล ดังกล่าว) บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืน
เงินค่ามัดจา หรือค่าทัวร์ ทงหมด
ั้
7. กรณีที่เจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมืองปฏิเสธการเข้ า - ออก นอกประเทศ ซึง่
อยูน่ อกเหนือความรับผดชอบของบริษัท บริษัทขอสงวนสิทธิ์ ไม่คืนค่า

หมายเหตุ



รายการทัวร์ และร้ านอาหาร ตามความเหมาะสม (ขนาดกรุ๊ป, เวลา, สภาพ

ทัวร์ ไม่วา่ กรณีใดๆ ทังสิ
้ ้น

อากาศ ฯลฯ) ทังนี
้ ้ทางบริษัทคานึงถึงความสะดวกสบายในการเดินทาง และ

การโอนเงินเข้ าบัญชี


ผลประโยชน์ทลี่ กู ค้ าจะได้ รับเป็ นหลัก

ธนาคาร: ไทยพาณิชย์ สาขา: ย่อยลาดพร้ าว 71



ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จากัด



บัญชี: ออมทรัพย์

เลขบัญชี: 253-202057-8

ธนาคาร: กสิกรไทย

สาขา: ย่อย ลาดพร้ าว 71

ชื่อบัญชี: บริษัท เค.ที.ซี.ซี จากัด
บัญชี: ออมทรัพย์

หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับ
เฉพาะผู้มีจดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านัน้



กรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธการเข้ าประเทศเกาหลีใต้ บริษัทจะไม่รับผิดชอบ
ค่าใช้ จา่ ยใดๆ ทังสิ
้ ้น รวมถึงค่าทัวร์ ทงหมด
ั้



ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสาย
การบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือ กรณีที่ทา่ นถูก

เลขบัญชี: 601-2-02452-3

ปฏิเสธการเข้ า-ออกเมือง จากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง หรือเจ้ าหน้ าที่กรม

กรุณาส่งแฟกซ์ สาเนาใบโอนเงิน มาที่เบอร์ 02-932-5352

แรงงานทังจากไทย
้
และต่างประเทศ ซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของ

กรณีชาระด้ วยเช็ค การจองจะสมบูรณ์ตอ่ เมื่อทางบริษัทได้ รับเงินจาก

ทางบริษัทฯ

การสัง่ จ่ายจานวนนันเรี
้ ยบร้ อยแล้ ว



หนังสือเดินทางที่เหลืออายุการใช้ งานมากกว่า 6 เดือน (กรณีทาหนังสือ
เดินทางเล่มใหม่ กรุณาเตรียมหนังสือเดินทางเล่มเก่าไปด้ วย ณ วัน

ทางบริษัทฯ จะไม่ขอรับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น และไม่สามารถเรียกคืนเงินได้
หากท่านใช้ บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน

เอกสารใช้ ประกอบในการเดินทาง


จานวนผู้เดินทางขันต
้ า่ 15 ท่าน ขึ ้นไป
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง สายการบิน, เที่ยวบิน, ราคา,

อาหารบางมื ้อ เป็ นต้ น


ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการ
ww.happytokorea.com

HAPPY TRENDY DAEGU-GYEONGNAM
โจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาทของตัวนักท่องเที่ยว
เอง


ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีทที่ า่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะ ไม่สามารถ
นามาเลื่อนวัน หรือคืนเงินได้



เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทังหมด
้
หรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัท
ฯ จะถือว่าท่านได้ ยอมรับในเงื่อนไขข้ อตกลงต่างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทังหมด
้



ภาพที่ใช้ ในโปรแกรมเพื่อการโฆษณาเท่านัน้

ww.happytokorea.com

