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BUSAN & JEJU PLUS +                

JOY SUMMER 
 

4 DAYS 2 NIGHTS (7 JUN – 3 JUL 16) 
โปรแกรมเดนิทาง 

วดัแฮดงยงกงุซา - ชายหาดแฮอนุแด - ปซูานทาวเวอร ์- พพิธิภณัฑภ์าพวาดสามมติ+ิศลิปะแกะสลกัน า้แขง็ -
 ศนูยเ์ครือ่งสา้อางค ์- ซอพจโิกจ ิ-พพิธิภณัฑ์สตัวน์ า้-ยอดเขาซองซานอลิจลุบง -ศนูยน์ า้มนัสนเขม็แดง -  
หมูบ่า้นวฒันธรรม "ซองอึบ" - รา้นสมนุไพร -รา้นละลายเงนิวอน-ศนูยโ์สม-ดาวทาวน-์ลอ็ตเต ้ดวิตี  ฟร ี 
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ก าหนดการเดนิทาง  7 มิถนุายน – 3 กรกฎาคม 2559 
วนัแรกของการเดนิทาง พบกนัที่สนามบนิสวุรรณภมู ิ 
19.30 – 21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ทา่อากาศยานสวุรรณภมูิ บรเิวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์

สายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR  หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้า
หมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความสะดวก ในเรื่อง
ของเอกสาร 

 
 
23.10 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE922   
01.15 น.   ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C 2252  
 

 
 
 
*สายการบินมีการเปล่ียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน  
*สายการบิน LOW COST ไม่เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง น้ าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน 

 
วนัที่สองของการเดินทาง สนามบนินานาชาตกิมิแฮ - วัดแฮดงยงกงุซา – ชายหาดแฮอนุแด - ปูซานทาวเวอร–์ 

สนามบนินานาชาตเิชจู – พิพธิภัณฑ์ภาพวาดสามมติิ+ ศิลปะแกะสลกัน้ าแขง็ -      
รา้นเครือ่งส าอางค์             

06.35 – 08.30 น. เดินทางถึงสนามบนินานาชาตกิมิแฮ  เมอืงปซูาน ประเทศเกาหลใีต ้ 
(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้) 
ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองปูซาน 

เช้า จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วดัแฮดง ยงกงุซา (Haedong 
Yonggungsa Temple) เป็นวัดที่สร้างบนโขดหินริมชายหาดที่
แตกต่างไปจากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มักจะสร้างอยู่
ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างข้ึนโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อ
ปี 1376 ในช่วงรัชสมัยของกษัตริย์ Uwang แห่งราชวงศ์ 
Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการบูรณะด้วยความพิถีพิถัน
เพื่อให้คงไว้ซึ่งเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จาก
ประตูซุ้มมังกรสีทองอร่าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่
ทางเดินบันไดหิน 108 ข้ัน เป็นจุดชมวิวความงดงามของทะเล บริเวณวัดประดิษฐานพระพุทธรูป
ศักดิ์สิทธิ์องค์สีด า ตั้งตระหง่านอยู่บนโขดหิน ทางเดินเป็นสะพานที่ทอดยาวเข้าสู่บริเวณตัววัด 
ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหล่ันกันไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหาร

ข้อแนะน า  ถ้าต้องการน าของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกนิ 100 
มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น า
ถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภัณฑ์ของสดที่ท าจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้

น าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 
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หลัก มีเจดีย์สูง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตัว เป็นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความเศร้า 
และความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่าม, 
ศาลาราย วัดแห่งนี้เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของคนปูซาน เป็นสถานที่ที่เหล่า
พุทธศาสนิกชนเกาหลี และผู้ที่นับถือศาสนาพุทธพากันมาอธิษฐานขอพรในวันส าคัญต่าง 
โดยเฉพาะวันข้ึนปีใหม่ 

จากนั้นพาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด (Haeundae Beach) เปรียบเสมือน “ฮาวาย
เกาหลี” เป็นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้  ค าว่า “แฮอุนแด  
Haeundae” ถูกตั้งชื่อโดยนักปราชย์นามว่า ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศ์
ชิลลา ชายหาดมีความยาว 1.5 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็น
สถานที่ส าหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี หาดนี้เป็นหาด
กว้างๆเม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทิวทัศน์งดงาม เหมาะส าหรับเก็บรปูความประทับใจ 
นักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อน   
 

กลางวัน  พร้อมเสริฟด้วยเมนู “จมิดกั” ไก่อบซีอิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้
ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต มันฝรั่ง วุ้นเส้นเกาหลีนี้ท าจากมันฝรั่งท าให้เหนียวนุ่มเปน็พิเศษ ผัด
คลุกเคล้ากับซอสสูตร  เฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและ
ไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีค า รับรองต้องติดใจ 

 
บ่าย จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan 

Tower) ตั้งอยู่ใน สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) 
เป็นอุทยานแห่งชาติ ตั้งอยู่บนเนินเขาใจกลางเมือง เป็น
สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร 
ถือเป็น Landmark ส าคัญของเมือง ส าหรับชั้นแรกของ
หอคอย เป็นบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบ
ดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, กระเป๋า, เครื่องปั้นดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมายคน
ที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมากจะเปน็คู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะเตรียม
กุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียลรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ไดม้าคล้อง
กุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากญุแจ) ส่วนด้านบนสุดของหอคอยเป็นจุด
ส าหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบนินานาชาตกิมิแฮ เพื่อเดินทางไปสนามบินนานาชาติเชจู ด้วย
เที่ยวบินในประเทศ  โดยสายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR ฯลฯ (*สายการบินมีการเป
ลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน และ ไฟล์ทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผู้จัดท า)   
น าท่านเดินทางเข้าสู่ SUMOKWON THEME PARK ท่าน
จะพบกับ ผลงานศิลปะแกะสลักน้ าแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่
ในที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา เน้นการ
จ าลองเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้ าแข็ง สวยงาม ตระการ
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ตา ไม่ว่าคุณจะมาเที่ยวเกาหลีฤดูไหน ก็สามารถสัมผัสความหนาวเย็นกว่าลบ 5 องศา ได้ตลอด 
365 วัน  
จากนั้นชม พพิธิภณัฑศ์ิลปะสามมติิ ท่านสามารถเข้าถงึผลงานศิลปะและกลายเป็นนักแสดงน า
ได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้ด้วยตนเอง สนุกสนานไปกับการถ่ายภาพ 3 มิติ ที่
ส าคัญที่สุดขอแนะน าว่าควรจะพกกล้องถ่ายรูปและช่างภาพคู่ใจไปด้วย เพราะที่พิพิธภัณฑ์
ภาพวาดสามมิติจะมีภาพวาดสวยๆ อลังการที่ดูแล้วแปลกตาให้เราได้ชม โดยส่วนใหญ่แล้ว
ภาพวาดนั้นจะออกแบบมาให้ผู้ชมได้เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของภาพ เตรียมกล้องให้พร้อมและ
เตรียมท่าทางแอคติ้งแปลกๆ ฮาๆ ให้เข้ากับรูปภาพ เชื่อแน่ว่าจะต้องสนุกสนานเพลิดเพลินอย่าง
แน่นอน 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนยร์วมเครือ่งส าอางค์ Midam 
Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วม
ออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครื่องส าอางค์ 
หลากหลายแบรนด์ และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B, 
Closee Dr., Rojukiss, etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง อาทิ ครีมเมือกหอยทาก, เซรั่มพิษงู, 
ครีมโบท็อก, Aloevera Gel. ครีมน้ าแตก,  BB Cream, etc 

 
เย็น  พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการน าผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ 

โอเด้ง เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้ม
จนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน ก็จะน าอุด้งลงต้มอีกครั้ง จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ 
เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ า
ซุป ผักต่างๆในหม้อ ท าให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอ
น้ าจิ้มเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ 

 
ที่พัก   SEA@HOTEL // RHUNJU HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 
 
วนัที่สามของการเดินทาง ซอพจโิกจ ิ– AQUA PLANET พิพธิภัณฑ์สัตวน์้ า -ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – ศนูย์

น้ ามันสน  – หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ - ศนูย์สมนุไพร – ซปุเปอรม์ารเ์กต็ 

เช้า    รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 
พาทุกท่านชม ซอพจโิกจิ ตัง้อยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเจจู 
Seopji เป็นชื่อเก่าที่ใช้เรียกบริเวณแถวนี้ ส่วนค าว่า Koji เป็นค า
ภาษาถิ่นของเจจู หมายถึง อ่าวขนาดเล็ก ลักษณะเป็นทุ่งหญ้า
กว้างติดทะเล รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นสถานที่ถ่ายละครเกาหลี
เรื่อง All In – (เทหน้าตักรกัหมดใจ) บริเวณโดยรอบมีโบสถ์ 
ประภาคาร อาคาร และจากชายฝั่งจะสามารถมองเห็นความงาม
ของโขดหินที่มีรูปร่างแปลกประหลาดผลุบโผล่ไปตามภูมิประเทศ 
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จุดเด่นเฉพาะตัวคือ หินรูปร่างประหลาดที่ปรากฏให้เห็นตอนน้ าลง รวมถึงบริเวณฟินิกซ์
ไอซ์แลนด์ที่ใช้ถ่ายท าซีรีย์เรื่องดัง Boys Over Flowers" 
จากนั้นพาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพธิภัณฑ์สตัวน์้ า หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย 
เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางการ
เรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่
จัดแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม มีตู้ปลาจ านวนมากตั้งแต่
ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลก
ใต้ท้องทะเล นอกจากนี้มีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ โชว์การให้อาหาร
ปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแห่งนกเพนกวิน ชมการใหอ้าหารนก
เพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกันมารับอาหารอย่างคึกคัก และปลา
กระเบนว่ายข้ามหัวไปมาท าให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รู้ตัว 
จากนั้นน าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจุลบง หรือ SUNRISE PEAK เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดข้ึนกลาง
ทะเลและลาวาไหลรวมตัวกับเกาะเชจู  ปากปล่องภูเขา
ไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ ไฮไลท์ของเกาะเชจูที่ใครๆ
ต้องไปสัมผัส เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุม
โลกอยากมาสัมผัส และเป็นสถานที่โด่งดังได้รับการขึ้น
ทะเบียนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE)ที่
ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ข้ึน เป็นหนึ่งใน 1
สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา  ยัง
สามารถดื่มด่ ากับท้องฟ้าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู ท่าน
สามารถเดินข้ึนไปเหยียบยังปากปล่องภูเขาไฟ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและ
ถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และ 
บรรยากาศที่แตกต่างกัน เมือข้ึนไปถึงด้านบนสุดท่านจะเห็นความกว้างใหญ่ของปล่องที่ดับตัวลง
แล้วขนาดประมาณ 6 สนามฟุตบอล  และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน 
จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ รา้นน้ ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์
แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัย
แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและ
น้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด  ตีบ แตก ตัน 
และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึง
ก าลังเป็นส่ิงที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 

 
กลางวัน  อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจพีุลแบก็"  เป็นการน าเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรส สูตร

พิเศษ ก่อนน าไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ าซุปลักษณะขลุกขลิก นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมี
รสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทานคู่กับข้าวสวยร้อนๆ หรือห่อด้วยผักสด
พร้อมกิมจิใส่เข้าปากค าโตๆ สไตล์เกาหลี พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ 
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บ่าย จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมูบ่า้นวฒันธรรม "ซองอบึ" ทีน่ี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา 
แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้าน
อาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดิน
เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้า
ด้วยกันเป็น ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่ไม่ใช่
ไหกิมจิจะเป็น  ไหส าหรับหมัก "โอมีจา" หรือแบล็คราสเบอร์รี่ 
ที่จะมีเฉพาะบนเกาะเชจูนี้ โดยชาวบ้านจะน าผลเบอรี่ป่ามา
ใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะน ามารับประทานได้ รสชาติหวานอม
เปรี้ยว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้วินิจฉัยอาการเจ็บป่วย และรักษาอาการเจ็บคอ ไอเรื้อรัง 
ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซ้ือกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก  
จากนั้นน าท่านชม รา้นสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของ
เกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอต
เก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดี
ส าหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ด
ฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่
ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกาย
ของท่านเอง 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงนิวอน หรือ Supermarket ที่นี่มีขนม  พื้นเมืองเกาหลี
หลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง 
มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่
ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า  เครื่องส าอางค์ชั้นน า Etude , 
Skinfood  และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย 
พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน 

 
เย็น อาหารเย็น พร้อมเสริฟอาหารท่านด้วยเมนู “บฟุเฟต่์ซฟีู้ด” ให้ท่านได้อ่ิมอร่อยกับอาหาร

หลากหลาย อาทิอาหารทะเลสดๆ ระดับเดอร์ลักซ์จากทะเลใต้ อาหารข้ึนชื่อของเกาหลี ซูชิ สลัด
บาร์ เทมปุระ อาหารสไตล์นานาชาติ  ผลไม้ ขนมเค้ก ไอศครีม และอ่ืนๆอีกมากมายให้  ท่านได้
เลือกล้ิมรส รวมไปถึงเครื่องดื่มต่างๆและพิเศษฟรีเบียร์ไม่อ้ัน 

 
ที่พัก   SEA@HOTEL // RHUNJU HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 
 
วนัที่สี่ของการเดินทาง ศนูยโ์สม   - สนามบนินานาชาตเิชจ ู– สนามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน – ดาวทาวน์  – 

Lotte Duty Free - สนามบนิานานชาติสวุรรณภมู ิ
เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่ง
นี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่า
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เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด  ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม 
พร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด
และราคาถูก กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบนิเจจู เพื่อเดินทางไปสนามบินนานาชาติกิมแฮ ด้วยเที่ยวบินใน
ประเทศ  โดยสายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR ฯลฯ (*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้
ในระดับเทียบเท่ากัน และ ไฟล์ทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผู้จัดท า)   
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง 
อาทิเส้ือผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดับ NEW 
BALANCE, NIKE, ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของ
คุณ (หมายเหตุ :ช็อปปิ้ง ดาวทาวน์เชจู / ดาวทาวน์ปซูาน ขึ้นอยู่กับไฟล์ท
ภายใน) 

 
กลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบางๆ ผักต่างๆ เช่น กะหล่ าปลี 

ฟักทองอ่อน ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทั้งแบบแห้งและ
น้ า เครื่องเคียงต่างๆ คือ ถั่วงอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ 
ท่านจะอิ่มอร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

 
บ่าย จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเตด้วิตีฟ้ร ี(Lotte 

Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือ
มากมายกว่า 500  ชนิด  น้ าหอม เส้ือผ้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า 
นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton 
,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

17.30 น.   เหริฟา้กลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่วบนิที่ ZE921 พร้อมความประทบัใจ 
20.25 น.   เหริฟา้กลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR  เทีย่วบนิที ่7C2251 พร้อมความประทบัใจ 
 
 
 

*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน  
*สายการบิน LOW COST ไม่เสิร์ฟอาหารบนเครื่อง/น้ าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม 

21.30 – 00.05 น.   ถงึทา่อากาศยานนานาชาตสิุวรรณภมูิ โดยสวัสดิภาพ และขอใหท้า่นถึงบา้นอยา่งปลอดภัย 
----------------------------------------------------------------------------------------- 
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษัท 
*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจร
ติดขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดข้ึนอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้
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เสียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา 
ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว 

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ัง่  
***ราคาโปรโมชั่นช าระเงินเต็มจ านวนเท่านั้น หลังได้รับ invoice ***    
***ราคาปกติช าระเงินมัดจ า***   ท่านละ 5,000 บาท  
กรุณาช าระมัดจ า ภายใน 3 วันท าการ หลังได้รับ invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง และช าระทั้งหมดก่อนการ
เดินทาง30 วันหรือตามก าหนด Due date ระบุใน  Invoice** 

 
ราคานีร้วม 
- ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปล่ียนแปลงตั๋ว 
- ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี   
- ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
- ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  
- ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก.  
- ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช านาญเส้นทาง น าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
- ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
ราคานีไ้มร่วม 
-  ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

อัตราคา่บรกิาร 

พีเรยีตเดนิทาง ผูใ้หญ ่ เดก็ไม่เสรมิ
เตยีง พักเดีย่วเพิม่ 

มิถนุายน :  7-10, 12-15, 13-16, 14-17, 19-22, 20-23, 
21-24, 26-29, 27-30, 28-1 กรกฎาคม 
กรกฎาคม :  3-6 

14,500.-/คน 

4,900.- 
มิถนุายน :  8-11, 11-14, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28, 
29-2 กรกฎาคม 
กรกฎาคม :  2-5 

14,900.-/คน 

มิถนุายน :  9-12, 10-13, 16-19, 17-20, 23-26, 24-27, 
30-3 กรกฎาคม 
กรกฎาคม :  1-4 

15,500.-/คน 
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-  ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่องด่ืมที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

-  ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-  ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 
-  ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3) ใบส าคัญถิ่น

ที่อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็น
ผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท า
เรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) 

-  ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตัวส ารองมาด้วย 

 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจ า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี)     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนชื่อผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 

 
หมายเหต ุ
-  จ านวนผู้เดินทาง ข้ันต่ า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป 
-  ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศช าระเพิ่ม

ท่านละ 3,000 บาท) 
-  เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
- สงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว 

เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ

ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่
กรมแรงงานทั้ง  จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

-  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแล้ว 

-  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
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-  ตั๋วเครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวันหรือคืนเงิน 
- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข 

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
- ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก 

ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
- ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน 
- ขอสงวนสทิธิ์ส าหรบัลกูคา้ทีเ่ดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุป๊เทา่นัน้  

 
  
 

   

***เนือ่งจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลใีต ้และจากสายการบนิ 
เรื่องผูแ้อบแฝงมาเปน็นกัท่องเที่ยว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ื่น เชน่ ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตัง้แตว่นัที่ 1 
มนีาคม 2558 โปรแกรม JEJU&BUSAN  ทางแลนดเ์กาหลจี าเปน็ตอ้งเกบ็คา่ประกนัเพื่อให้ลกูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊

เทา่นั้น เปน็จ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูคา้เปน็นกัท่องเทีย่วจรงิๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊
และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี้คืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความรว่มมอืจาก
ลูกคา้ปฏบิัตติามเงื่อนไขดงักลา่ว (ขอสงวนสทิธิ์ไมค่นืเงินประกนักรณีลกุคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรือ กรม

แรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 


