
 

 

 

BUSAN & JEJU PLUS +            

JOY SUMMER 
 

4 DAYS 2 NIGHTS (7 JUN – 3 JUL 16) 

โปรแกรมเดินทาง 

วดัแฮดง ยงกงุซา  - ชายหาดแฮอุนแด  - ปูซานทาวเวอร์  - พิพธิภณัฑภ์าพวาดสามมิติ+ศิลปะแกะสลกันํ้าแขง็  - 

 ศนูยเ์คร่ืองสาํอางค ์- ซอพจิโกจิ  - พิพธิภณัฑส์ตัวน์ํ้ า  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ศนูยน์ํ้ ามนัสนเขม็แดง  -  

หมู่บา้นวฒันธรรม "ซองอึบ"  - ร้านสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน - ศนูยโ์สม - ดาวทาวน ์ - ลอ็ตเต ้ดิวต้ี ฟรี  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กาํหนดการเดนิทาง 7 มถุินายน – 3 กรกฎาคม  2559 

 

19.30 – 21.30  น  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน  EASTAR JET // JEJU AIR  หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 

…… โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร 

 

 

 

23.10 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE922   

01.15 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C 2252  

 

*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ากนั  

*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเคร่ือง นํ้าหนกักระเป๋า 15 กิโลกรัม /ท่าน 

 

 

06.35 – 08.30 น.  เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ  เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต ้(กรุณาปรับเวลาของ

ท่านใหเ้ร็วข้ึน 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลีใต)้ ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและ

ศุลกากร ขอต้อนรับทุกท่านสู่เมืองปูซาน 

เชา้ จากนั้นพาท่านนมสัการพระท่ี วดัแฮดง ยงกงุซา (Haedong Yonggungsa Temple) 

เป็นวดัท่ีสร้างบนโขดหินริมชายหาดท่ีแตกต่างไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี 

ท่ีมกัจะสร้างอยูต่ามเชิงเขา วดัแห่งน้ีถกูสร้างข้ึนโดยพระอาจารย ์Naong เม่ือปี 1376 

ในช่วงรัชสมยัของกษตัริย ์Uwang แห่งราชวงศ ์Goryeo จากนั้นในปี 1970 ไดมี้การ

บูรณะดว้ยความพถีิพิถนัเพื่อใหค้งไวซ่ึ้งเอกลกัษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จาก 

วนัแรกของการเดินทาง พบกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ  

ข้อแนะนํา  ถ้าต้องการนําของเหลวขึน้เคร่ืองใสก่ระเป๋าถือติดตวัจะต้องบรรจใุนบรรจภุณัฑ์ และมีปริมาณไมเ่กิน 100 มิลลลิติรตอ่ชิน้ (รวมกนัไมเ่กิน 

1 ลติร) บรรจภุณัฑ์ดงักลา่ว ควรใสใ่นถงุที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้นําถงุขึน้ไปเพียงใบเดียวเท่านัน้ การนําผลติภณัฑ์ของสดท่ีทําจาก

สตัว์ไมว่า่เนือ้หม ูเนือ้ววั ผกั ผลไม้สด ไมอ่นญุาต ให้นําเข้าประเทศเพ่ือป้องกนัโรคตา่งๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะต้องเสียคา่ปรับ 

วนัที่สองของการเดินทาง   สนามบินนานาชาตกิมิแฮ - วดัแฮดง ยงกุงซา – ชายหาดแฮอุนแด-ปูซานทาวเวอร์– สนามบิน

นานาชาติเชจู –พพิธิภณัฑ์ภาพวาดสามมิติ+ ศิลปะแกะสลกันํา้แขง็- ร้านเคร่ืองสําอางค์             



 

ประตูซุม้มงักรสีทองอร่าม ลอดผา่นอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดินบนัไดหิน 108 ขั้น เป็นจุดชมววิความ

งดงามของทะเล บริเวณวดัประดิษฐานพระพุทธรูปศกัด์ิสิทธ์ิองคสี์ดาํ ตั้งตระหง่านอยูบ่นโขดหิน ทางเดินเป็น

สะพานท่ีทอดยาวเขา้สู่บริเวณตวัวดั ประกอบไปดว้ยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหิน โดย

บริเวณดา้นหนา้ของวิหารหลกั มีเจดียสู์ง 3 ชั้น และสิงโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, 

ความเศร้า และความสุข นอกจากน้ี ภายในวดัประดิษฐาน เจา้แม่กวนอิม, พระสังกจัจายน์องคสี์ทองอร่าม, 

ศาลาราย วดัแห่งน้ีเป็นสถานท่ีศกัด์ิสิทธ์ิคู่บา้นคู่เมืองของคนปซูาน เป็นสถานท่ีท่ีเหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี 

และผูท่ี้นบัถือศาสนาพทุธพากนัมาอธิษฐานขอพรในวนัสาํคญัต่าง โดยเฉพาะวนัข้ึนปีใหม่ 

จากนั้นพาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด (Haeundae Beach) เปรียบเสมือน 

“ฮาวายเกาหลี” เป็นชายหาดท่ีสวยงามและมีช่ือเสียงท่ีสุดในประเทศ

เกาหลีใต ้ คาํวา่ “แฮอุนแด  Haeundae” ถูกตั้งช่ือโดยนกัปราชยน์ามว่า 

ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศชิ์ลลา ชายหาดมีความยาว 1.5 

กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นท่ีกวา่ 58,400 ตารางเมตร และเป็นสถานท่ี

สาํหรับจดักิจกรรมทางวฒันธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี 

หาดน้ีเป็นหาดกวา้งๆเมด็ทรายขาวละเอียด สะอาด ทิวทศัน์งดงาม 

เหมาะสาํหรับเกบ็รูปความประทบัใจ นกัท่องเท่ียวนิยมมาท่ีน่ีในช่วงฤดูร้อน   

กลางวนั  พร้อมเสริฟดว้ยเมนู “จิมดกั” ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย 

ไก่ช้ินโต มนัฝร่ัง วุน้เสน้เกาหลีน้ีทาํจากมนัฝร่ังทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพิเศษ ผดัคลุกเคลา้กบัซอสสูตร  เฉพาะ เสิร์ฟ

พร้อมขา้วสวยร้อนๆ  การรับประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ใหเ้ป็นช้ินเลก็พอดีคาํ รับรองตอ้งติดใจ 

บ่าย จากนั้นพาท่านชมววิเมือง ณ ปซูานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยูใ่น สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็น

อุทยานแห่งชาติ ตั้งอยูบ่นเนินเขาใจกลางเมือง เป็นสถานท่ีพกัผอ่น

หยอ่นใจ หอคอยน้ีสูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark สาํคญั

ของเมือง สาํหรับชั้นแรกของหอคอย เป็นบริเวณขายของท่ีระลึก และ

งานหตัถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น  พวงกญุแจ, กระเป๋า, 

เคร่ืองป้ันดินเผา, ตุก๊ตา และอ่ืนๆอีกมากมายคนท่ีมาเท่ียวท่ีน่ีส่วนมาก

จะเป็นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนกัท่องเท่ียวต่างชาติ คู่รักส่วนมากจะ

เตรียมกญุแจมาคลอ้งตรงท่ีราวระเบียลรอบฐานของหอคอย  เพราะมีความเช่ือวา่คู่รักท่ีไดม้าคลอ้งกญุแจท่ีน่ี

จะรักกนัยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากญุแจ) ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดสาํหรับชมววิทิวทศัน์

ของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา 



 

  จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกิมแฮ เพือ่เดินทางไปสนามบินนานาชาติเชจู ดว้ย

เท่ียวบินในประเทศ  โดยสายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR ฯลฯ (*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดใ้น

ระดบัเทียบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัทาํ)   

 นาํท่านเดินทางเขา้สู่ SUMOKWON THEME PARK ท่านจะพบกบั ผลงานศิลปะแกะสลกันํ้ าแขง็กวา่ 50 ช้ิน 

รวมอยูใ่นท่ีเดียว พร้อมจดัแสดงในแบบท่ีไม่ธรรมดา เนน้การ

จาํลองเมืองท่ีทุกอยา่งกลายเป็นนํ้าแขง็ สวยงาม ตระการตา ไม่ว่า

คุณจะมาเท่ียวเกาหลีฤดูไหน กส็ามารถสมัผสัความหนาวเยน็กวา่

ลบ 5 องศา ไดต้ลอด 365 วนั จากนั้นชม พิพิธภณัฑศิ์ลปะสามมิติ 

ท่านสามารถเขา้ถึงผลงานศิลปะและกลายเป็นนกัแสดงนาํได ้อีกทั้ง

ยงัสามารถสร้างสรรคง์านศิลปะไดด้ว้ยตนเอง สนุกสนานไปกบั

การถ่ายภาพ 3 มิติ ท่ีสาํคญัท่ีสุดขอแนะนาํว่าควรจะพกกลอ้งถ่ายรูปและช่างภาพคู่ใจไปดว้ย เพราะท่ี

พพิิธภณัฑภ์าพวาดสามมิติจะมีภาพวาดสวยๆ อลงัการท่ีดูแลว้แปลกตาใหเ้ราไดช้ม โดยส่วนใหญ่แลว้

ภาพวาดนั้นจะออกแบบมาใหผู้ช้มไดเ้ขา้ไปเป็นส่วนหน่ึงของภาพ เตรียมกลอ้งใหพ้ร้อมและเตรียมท่าทางแอ

คต้ิงแปลกๆ ฮาๆ ใหเ้ขา้กบัรูปภาพ เช่ือแน่วา่จะตอ้งสนุกสนานเพลิดเพลินอยา่งแน่นอน 

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศนูยร์วมเคร่ืองสาํอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวชสาํอางคท่ี์หมอศลัยกรรม

เกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภณัฑบ์าํรุงผวิหนา้ เคร่ืองสาํอางค ์

หลากหลายแบรนด ์และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss 

,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , 

ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมนํ้ าแตก ,      BB Cream , etc 

เยน็  พร้อมเสริฟดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนาํผกัหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมู

รวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเติมดว้ยนํ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แลว้ตม้จนเดือด ก่อนจะเร่ิม

รับประทาน กจ็ะนาํอุดง้ลงตม้อีกคร้ัง จะทานพร้อมกบัขา้วสวย หรืออุดง้ก็ได ้เมนูชาบูชาบู ถือไดว้า่เป็น

รายการอาหารท่ีขาดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของนํ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ทาํใหเ้ป็นท่ีช่ืน

ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอนํ้าจ้ิมเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ 

ท่ีพกั SEA@HOTEL // RHUNJU HOTEL  ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 



  

 

 

เชา้  รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

พาทุกท่านชม ซอพจิโกจิ ตั้งอยูฝ่ั่งตะวนัออกเฉียงใตข้องเกาะเจจู Seopji 

เป็นช่ือเก่าท่ีใชเ้รียกบริเวณแถวน้ี ส่วนคาํวา่ Koji เป็นคาํภาษาถ่ินของเจจู 

หมายถึง อ่าวขนาดเลก็ ลกัษณะเป็นทุ่งหญา้กวา้งติดทะเล รู้จกักนัดีในฐานะ

ท่ีเป็นสถานท่ีถ่ายละครเกาหลีเร่ือง All In – (เทหนา้ตกัรักหมดใจ) บริเวณ

โดยรอบมีโบสถ ์ประภาคาร อาคาร และจากชายฝ่ังจะสามารถมองเห็น

ความงามของโขดหินท่ีมีรูปร่างแปลกประหลาดผลุบโผล่ไปตามภูมิ

ประเทศ จุดเด่นเฉพาะตวัคือ หินรูปร่างประหลาดท่ีปรากฏใหเ้ห็นตอนนํ้า

ลง รวมถึงบริเวณฟินิกซ์ไอซ์แลนดท่ี์ใชถ่้ายทาํซีรียเ์ร่ืองดงั Boys Over Flowers" 

จากนั้นพาท่านเขา้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑส์ตัวน์ํ้า หรือ Aquarium ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย เป็นสถานท่ี

อีกแห่งหน่ึงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือไดม้าเยอืนเกาะเชจู เพราะท่ีน่ีเป็นทั้ง

ศนูยก์ลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงมีชีวติ

ใตท้ะเลท่ีจดัแสดงไดน่้าสนใจ และสวยงาม มีตูป้ลาจาํนวนมาก

ตั้งแต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลงัการ ชวนต่ืนตาต่ืนใจใน

โลกใตท้อ้งทะเล นอกจากน้ีมีฉลามวาฬเป็นไฮไลท ์โชวก์ารให้

อาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแห่งนกเพนกวิน ชมการให้

อาหารนกเพนกวินตวันอ้ย ท่ีต่างกรูกนัมารับอาหารอยา่งคึกคกั และปลากระเบนวา่ยขา้มหวัไปมาทาํใหคุ้ณ

และครอบครัวหลงรักทอ้งทะเลโดยไม่รู้ตวั 

จากนั้นนาํท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง หรือ SUNRISE PEAK เป็นภูเขาไฟท่ีระเบิดข้ึนกลางทะเลและ

ลาวาไหลรวมตวักบัเกาะเชจู  ปากปล่องภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะ

เหมือนมงกฎุ ไฮไลทข์องเกาะเชจูท่ีใครๆตอ้งไปสมัผสั เป็น

สถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั และ

เป็นสถานท่ีโด่งดงัไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลก (UNESCO 

WORLD HERITAGE)ท่ีผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยข้ึ์น 

เป็นหน่ึงใน 1สถานท่ีสวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรา  ยงั

สามารถด่ืมดํ่ากบัทอ้งฟ้าและนํ้ าทะเลสีคราม ทิวทศัน์ท่ี

วันท่ีสามของการเดินทาง   ซอพจิโกจิ – AQUA PLANET พพิธิภณัฑ์สัตว์นํา้ -ยอดเขาซองซานอลิซุลบง – ศูนย์นํา้มนัสน  – 

หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ - ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เกต็ 



สวยงามโดยรอบของตวัเมืองเชจู ท่านสามารถเดินข้ึนไปเหยยีบยงัปากปล่องภูเขาไฟ ระหวา่งทางท่านสามารถ

หยดุแวะพกัชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิท่ีท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทิวทศันแ์ละ 

 

บรรยากาศท่ีแตกต่างกนั เมือข้ึนไปถึงดา้นบนสุดท่านจะเห็นความกวา้งใหญ่ของปล่องท่ีดบัตวัลงแลว้ขนาด

ประมาณ 6 สนามฟุตบอล  และทศันียภาพท่ีสวยงามอยา่งแน่นอน 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อท่ี ร้านนํ้ ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผา่นผลงานการวิจยัมากมายจาก

มหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ้าตาล

ในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือด  ตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิใน

ร่างกาย เพือ่เพ่ิมภูมิตา้นทานและทาํใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหลี ซ่ึงกาํลงัเป็นส่ิงท่ี

ไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก 

กลางวนั  อาหารกลางวนั บริการท่านดว้ย "แทจีพลุแบก็"  เป็นการนาํเน้ือหมูหมกักบัเคร่ืองปรุงรส  สูตรพิเศษ ก่อน

นาํไปผดัคลุกเคลา้พร้อมนํ้ าซุปลกัษณะขลุกขลิก นกัท่องเท่ียวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและ

เผด็เลก็นอ้ย  เม่ือสุกรับประทานคู่กบัขา้วสวยร้อนๆ หรือห่อดว้ยผกัสดพร้อมกิมจิใส่เขา้ปากคาํโตๆ สไตล์

เกาหลี พร้อมเคร่ืองเคียงต่างๆ 

บ่าย จากนั้นพาท่านเยีย่มชม หมู่บา้นวฒันธรรม "ซองอึบ" ท่ีน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็น

หมู่บา้นโบราณอายมุากกวา่ 300 ปี ท่ียงัมีชาวบา้นอาศยัอยูจ่ริง 

เอกลกัษณ์ของการสร้างบา้นท่ีน่ีคือจะใชดิ้นเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็น

ตวัยดึกอ้นหินและกอ้นอิฐเขา้ดว้ยกนัเป็น  ไหท่ีวางเรียงรายกนัอยูต่าม

บา้นเรือนท่ีน่ีไม่ใช่ไหกิมจิจะเป็น  ไหสาํหรับหมกั "โอมีจา" หรือ แบล็

คราสเบอร์ร่ี ท่ีจะมีเฉพาะบนเกาะเชจูน้ี โดยชาวบา้นจะนาํผลเบอร่ีป่ามา

ใส่ลงไปในไหพร้อมกบันํ้าผึ้ง และหมกัไวส้ามปี ก่อนท่ีจะนาํมารับประทานได ้รสชาติหวานอมเปร้ียว และ

ในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชว้นิิจฉยัอาการเจบ็ป่วย และรักษาอาการเจบ็คอ ไอเร้ือรัง ปัจจุบนัน้ีก็เป็นสินคา้ท่ีผูม้า

เยีย่มเยอืนมกัจะซ้ือกลบัไปรับประทาน และซ้ือเพื่อเป็นของฝาก  

 จากนั้นนาํท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็น

สมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกวา่ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว 

ดีสาํหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ นํ้ าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยใน

การลา้งสารพษิท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต ช่วยให้

ตบัหรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 



จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนม  พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น 

ขนมขา้วพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแหง้ มาม่า วุน้เส้น รวมไปถึงของใชใ้น

ครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขา้ว กะทะ ลูกบอลซกัผา้  เคร่ืองสาํอางคช์ั้นนาํ 

Etude , Skinfood  และของฝากของท่ีระลึกมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย พร้อมทั้ง

มีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

เยน็ อาหารเยน็ พร้อมเสริฟอาหารท่านดว้ยเมนู “บุฟเฟ่ตซี์ฟู้ ด” ใหท่้านไดอ่ิ้มอร่อยกบัอาหารหลากหลาย อาทิ

อาหารทะเลสดๆ ระดบัเดอร์ลกัซ์จากทะเลใต ้อาหารข้ึนช่ือของเกาหลี ซูชิ สลดับาร์ เทมปุระ อาหารสไตล์

นานาชาติ  ผลไม ้ขนมเคก้ ไอศครีม และอ่ืนๆอีกมากมายให ้ ท่านไดเ้ลือกล้ิมรส รวมไปถึงเคร่ืองด่ืมต่างๆและ

พิเศษฟรีเบียร์ไม่อั้น 

ท่ีพกั SEA@HOTEL // RHUNJU HOTEL  ระดบั 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เชา้ รับประทานอาหารเชา้ ณ โรงแรม 

จากนั้นนาํท่านสู่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งน้ีรัฐบาลรับรอง

คุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด  ภายในจะ

มีเจา้หนา้ท่ีใหค้วามรู้เก่ียวกบัตน้โสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบติัและผลิตภณัฑท่ี์ผลิตจากโสม 

ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบาํรุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและ

นบัถือ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินเจจู เพือ่เดินทางไปสนามบินนานาชาติกิมแฮ ดว้ยเท่ียวบินในประเทศ  โดย

สายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR ฯลฯ (*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ากนั และ 

ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัทาํ)   

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน ์ แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน ช่ือดงั อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เคร่ืองสาํอางค ์เคร่ืองประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ (หมายเหตุ :ช็อปป้ิง ดาวทาวน์เชจู / ดาว

ทาวน์ปูซาน ข้ึนอยูก่บัไฟลท์ภายใน) 

 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง ศูนย์โสม   - สนามบินนานาชาตเิชจู – สนามบินกมิแฮ เมอืงปูซาน – ดาวทาวน์  – Lotte Duty Free - 

สนามบินานานชาตสุิวรรณภูม ิ



กลางวนั พร้อมเสริฟดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบางๆ ผกัต่างๆ เช่น กะหลํ่าปลี ฟักทองอ่อน 

ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เส้นมาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และนํ้ า เคร่ืองเคียงต่างๆ คือ 

ถัว่งอกดอง วุน้เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัขา้วสวยร้อนๆ ท่านจะอ่ิมอร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่ง

แน่นอน 

บ่าย จากนั้นนาํท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ลอ๊ตเต ้ดิวต้ีฟรี (Lotte Duty Free Shop) ท่ีน่ีมีสินคา้ปลอดภาษีชั้นนาํ

ใหท่้านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500  ชนิด  นํ้าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองสาํอางค ์กระเป๋า 

นาฬิกา เคร่ืองประดบั หลากหลายแบรนดด์งั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada 

,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

 

17.30 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE921 พร้อมความประทบัใจ 

 20.25 น. เหิรฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR  เท่ียวบินท่ี 7C2251 พร้อมความประทบัใจ 

 
 
 
*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ากนั  
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเคร่ืองนํ้าหนกักระเป๋า 15 กิโลกรัม 
21.30 – 00.05 น.  เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวสัดิภาพ และขอใหท่้านถึงบา้นอยา่งปลอดภยั 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยู่

นอกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั*** 

 ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั 

หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลา

ในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสีย

โอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลกูคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

  



 
เงื่อนไขการให้บริการกรณสํีารองทีน่ั่ง  
***ราคาโปรโมชัน่ชาํระเงินเต็มจาํนวนเท่านั้น หลงัไดรั้บ invoice ***    
***ราคาปกติชาํระเงินมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท  
 กรุณาชาํระมดัจาํ ภายใน 3 วนัทาํการ หลงัไดรั้บ invoice พร้อมแจง้ช่ือตามหนงัสือเดินทาง และชาํระทั้งหมดก่อน
การเดินทาง30 วนัหรือตามกาํหนด Due date ระบุใน  Invoice** 
 
ราคานีร้วม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2 ท่าน)  
-   ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ / ค่านํ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเส้นทาง นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินท่านละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง
ค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่าย
เพิม่เองต่างหาก) 
 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 

อตัราค่าบริการ 

พเีรียตเดนิทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

มิถุนายน :  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.- 
มิถุนายน :  8-11, 11-14, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28, 29-2 กรกฎาคม 

กรกฎาคม :  2-5 
14,900.-/คน 

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

กรกฎาคม :  1-4 
15,500.-/คน 



-   ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) 
ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯ
จะเป็นผูด้าํเนินการยืน่วีซ่าใหท่้าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือ
เดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมกาํหนด หากลูกคา้ไม่
สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารสาํเร็จรูปส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
 (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี )     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
-  จาํนวนผูเ้ดินทาง ขั้นตํ่า ผูใ้หญ่ 25 ท่าน ข้ึนไป 
-  ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียว
ต่างประเทศชาํระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
-   เท่ียวบิน ราคาและรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
- สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-   หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์
เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนทาํใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทั
จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-   ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดั
หยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้
เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้ง  จากไทย และต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-   ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-   ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
 
 



-   ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-   เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับ
ในเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 
- ถา้ลกูคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รับเงินคา่เขา้ร้านช็อปร้านละ 3,000 
บาท 
- หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ี
เขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
- ถา้ลกูคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 
บาท/ท่าน 
- ขอสงวนสิทธ์ิสําหรับลูกค้าที่เดนิทางท่องเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน  
 
  
 

 
***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลใีต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเทีย่ว แต่ไปด้วยวตัถุประสงค์อืน่ เช่น ไปทาํงาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั้นตั้งแต่วนัที ่1 มนีาคม 2558 โปรแกรม JEJU&BUSAN  ทางแลนด์

เกาหลจีาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพือ่ให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน เป็นจาํนวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น

นักท่องเทีย่วจริงๆ เดินทางท่องเทีย่วพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีกาํหนด สามารถขอรับเงนิประกนันีค้ืนเต็มจํานวน ดังน้ันจงึ

ใคร่ขอความร่วมมอืจากลูกค้าปฎบิัติตามเงือ่นไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คนืเงนิประกนักรณลีุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรม

แรงงานทั้งทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้)*** 


