BUSAN & JEJU PLUS +
JOY SUMMER
4 DAYS 2 NIGHTS (7 JUN – 3 JUL 16)
โปรแกรมเดินทาง
วัดแฮดง ยงกุงซา - ชายหาดแฮอุนแด - ปูซานทาวเวอร์ - พิพธิ ภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ+ศิลปะแกะสลักนํ้าแข็ง ศูนย์เครื่ องสําอางค์ - ซอพจิโกจิ - พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้ าํ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ศูนย์น้ าํ มันสนเข็มแดง หมู่บา้ นวัฒนธรรม "ซองอึบ" - ร้านสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์โสม - ดาวทาวน์ - ล็อตเต้ ดิวตี้ ฟรี

กําหนดการเดินทาง 7 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2559
วันแรกของการเดินทาง

19.30 – 21.30 น

พบกันทีส่ นามบินสุ วรรณภูมิ

คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ บริ เวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ ดยสารขาออก

เคาน์เตอร์สายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข
…… โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริ ษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก ในเรื่ องของเอกสาร
ข้ อแนะนํา ถ้ าต้ องการนําของเหลวขึ ้นเครื่ องใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้ องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ ด้วย ให้ นําถุงขึ ้นไปเพียงใบเดียวเท่านัน้ การนําผลิตภัณฑ์ของสดที่ทําจาก

สัตว์ไม่วา่ เนื ้อหมู เนื ้อวัว ผัก ผลไม้ สด ไม่อนุญาต ให้ นําเข้ าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้ องเสียค่าปรับ

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

*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริ ฟอาหารบนเครื่ อง นํ้าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม /ท่าน

วันที่สองของการเดินทาง สนามบินนานาชาติกมิ แฮ - วัดแฮดง ยงกุงซา – ชายหาดแฮอุนแด-ปูซานทาวเวอร์ – สนามบิน
นานาชาติเชจู –พิพธิ ภัณฑ์ ภาพวาดสามมิติ+ ศิลปะแกะสลักนํา้ แข็ง- ร้ านเครื่องสํ าอางค์
06.35 – 08.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติกิมแฮ เมืองปูซาน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรับเวลาของ

ท่านให้เร็ วขึ้น 2 ชัว่ โมง เพือ่ ให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลีใต้) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร ขอต้ อนรั บทุกท่ านสู่ เมืองปูซาน
เช้า

จากนั้นพาท่านนมัสการพระที่ วัดแฮดง ยงกุงซา (Haedong Yonggungsa Temple)
เป็ นวัดที่สร้างบนโขดหินริ มชายหาดที่แตกต่างไปจากวัดส่ วนใหญ่ในประเทศเกาหลี
ที่มกั จะสร้างอยูต่ ามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถกู สร้างขึ้นโดยพระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376
ในช่วงรัชสมัยของกษัตริ ย ์ Uwang แห่งราชวงศ์ Goryeo จากนั้นในปี 1970 ได้มีการ
บูรณะด้วยความพิถีพิถนั เพื่อให้คงไว้ซ่ ึงเอกลักษณ์และความงดงามแบบดั้งเดิม จาก

ประตูซุม้ มังกรสี ทองอร่ าม ลอดผ่านอุโมงค์ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินบันไดหิ น 108 ขั้น เป็ นจุดชมวิวความ
งดงามของทะเล บริ เวณวัดประดิษฐานพระพุทธรู ปศักดิ์สิทธิ์องค์สีดาํ ตั้งตระหง่านอยูบ่ นโขดหิ น ทางเดินเป็ น
สะพานที่ทอดยาวเข้าสู่บริ เวณตัววัด ประกอบไปด้วยวิหารและศาลาเรี ยงรายลดหลัน่ กันไปตามโขดหิน โดย
บริ เวณด้านหน้าของวิหารหลัก มีเจดียส์ ูง 3 ชั้น และสิ งโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุก, ความโกรธ,
ความเศร้า และความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดประดิษฐาน เจ้าแม่กวนอิม, พระสังกัจจายน์องค์สีทองอร่ าม,
ศาลาราย วัดแห่งนี้เป็ นสถานที่ศกั ดิ์สิทธิ์คู่บา้ นคู่เมืองของคนปูซาน เป็ นสถานที่ที่เหล่าพุทธศาสนิกชนเกาหลี
และผูท้ ี่นบั ถือศาสนาพุทธพากันมาอธิษฐานขอพรในวันสําคัญต่าง โดยเฉพาะวันขึ้นปี ใหม่
จากนั้นพาท่านชม ชายหาดแฮอุนแด (Haeundae Beach) เปรี ยบเสมือน
“ฮาวายเกาหลี” เป็ นชายหาดที่สวยงามและมีชื่อเสี ยงที่สุดในประเทศ
เกาหลีใต้ คําว่า “แฮอุนแด Haeundae” ถูกตั้งชื่อโดยนักปราชย์นามว่า
ชอย ชี วอน (Choi Chi-Won) ในราชวงศ์ชิลลา ชายหาดมีความยาว 1.5
กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่กว่า 58,400 ตารางเมตร และเป็ นสถานที่
สําหรับจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม และงานเทศกาลต่างๆ ตลอดทั้งปี
หาดนี้ เป็ นหาดกว้างๆเม็ดทรายขาวละเอียด สะอาด ทิวทัศน์งดงาม
เหมาะสําหรับเก็บรู ปความประทับใจ นักท่องเที่ยวนิ ยมมาที่นี่ในช่วงฤดูร้อน
กลางวัน พร้อมเสริ ฟด้วยเมนู “จิมดัก” ไก่อบซี อิ๊ว เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพ้นื เมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่น้ ีประกอบไปด้วย
ไก่ชิ้นโต มันฝรั่ง วุน้ เส้นเกาหลีน้ ีทาํ จากมันฝรั่งทําให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษ ผัดคลุกเคล้ากับซอสสู ตร เฉพาะ เสิ ร์ฟ
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ให้เป็ นชิ้นเล็กพอดีคาํ รับรองต้องติดใจ

บ่าย

จากนั้นพาท่านชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร์ (Busan Tower) ตั้งอยูใ่ น สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็ น
อุทยานแห่งชาติ ตั้งอยูบ่ นเนินเขาใจกลางเมือง เป็ นสถานที่พกั ผ่อน
หย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น Landmark สําคัญ
ของเมือง สําหรับชั้นแรกของหอคอย เป็ นบริ เวณขายของที่ระลึก และ
งานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ, กระเป๋ า,
เครื่ องปั้นดินเผา, ตุก๊ ตา และอื่นๆอีกมากมายคนที่มาเที่ยวที่นี่ส่วนมาก
จะเป็ นคู่รัก ทั้งชาวเกาหลีและนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รักส่ วนมากจะ
เตรี ยมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียลรอบฐานของหอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รักที่ได้มาคล้องกุญแจที่นี่
จะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ) ส่ วนด้านบนสุดของหอคอยเป็ นจุดสําหรับชมวิวทิวทัศน์
ของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติกิมแฮ เพือ่ เดินทางไปสนามบินนานาชาติเชจู ด้วย
เที่ยวบินในประเทศ โดยสายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR ฯลฯ (*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ใน
ระดับเทียบเท่ากัน และ ไฟล์ทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ ดั ทํา)
นําท่านเดินทางเข้าสู่ SUMOKWON THEME PARK ท่านจะพบกับ ผลงานศิลปะแกะสลักนํ้าแข็งกว่า 50 ชิ้น
รวมอยูใ่ นที่เดียว พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา เน้นการ
จําลองเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็ นนํ้าแข็ง สวยงาม ตระการตา ไม่ว่า
คุณจะมาเที่ยวเกาหลีฤดูไหน ก็สามารถสัมผัสความหนาวเย็นกว่า
ลบ 5 องศา ได้ตลอด 365 วัน จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ
ท่านสามารถเข้าถึงผลงานศิลปะและกลายเป็ นนักแสดงนําได้ อีกทั้ง
ยังสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้ดว้ ยตนเอง สนุกสนานไปกับ
การถ่ายภาพ 3 มิติ ที่สาํ คัญที่สุดขอแนะนําว่าควรจะพกกล้องถ่ายรู ปและช่างภาพคู่ใจไปด้วย เพราะที่
พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติจะมีภาพวาดสวยๆ อลังการที่ดูแล้วแปลกตาให้เราได้ชม โดยส่ วนใหญ่แล้ว
ภาพวาดนั้นจะออกแบบมาให้ผชู ้ มได้เข้าไปเป็ นส่ วนหนึ่งของภาพ เตรี ยมกล้องให้พร้อมและเตรี ยมท่าทางแอ
คติ้งแปลกๆ ฮาๆ ให้เข้ากับรู ปภาพ เชื่อแน่วา่ จะต้องสนุกสนานเพลิดเพลินอย่างแน่นอน
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่ องสําอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางค์ที่หมอศัลยกรรม
เกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บาํ รุ งผิวหน้า เครื่ องสําอางค์
หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss
,etc นอกจากนี้ ยงั มีครี มที่โด่งดัง อาทิเช่น ครี มเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู ,
ครี มโบท็อก , Aloevera Gel . ครี มนํ้าแตก , BB Cream , etc
เย็น

พร้อมเสริ ฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนําผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมู
รวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยนํ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่ ม
รับประทาน ก็จะนําอุดง้ ลงต้มอีกครั้ง จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรื ออุดง้ ก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้วา่ เป็ น
รายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของนํ้าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทําให้เป็ นที่ชื่น
ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอนํ้าจิ้มเกาหลี เติมเพิ่มรสชาติ

ที่พกั

SEA@HOTEL // RHUNJU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อ เทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ซอพจิโกจิ – AQUA PLANET พิพธิ ภัณฑ์ สัตว์ นํา้ -ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – ศูนย์ นํา้ มันสน –
หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ศูนย์ สมุนไพร – ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต
เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
พาทุกท่านชม ซอพจิโกจิ ตั้งอยูฝ่ ั่งตะวันออกเฉี ยงใต้ของเกาะเจจู Seopji
เป็ นชื่อเก่าที่ใช้เรี ยกบริ เวณแถวนี้ ส่ วนคําว่า Koji เป็ นคําภาษาถิ่นของเจจู
หมายถึง อ่าวขนาดเล็ก ลักษณะเป็ นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล รู ้จกั กันดีในฐานะ
ที่เป็ นสถานที่ถ่ายละครเกาหลีเรื่ อง All In – (เทหน้าตักรักหมดใจ) บริ เวณ
โดยรอบมีโบสถ์ ประภาคาร อาคาร และจากชายฝั่งจะสามารถมองเห็น
ความงามของโขดหินที่มีรูปร่ างแปลกประหลาดผลุบโผล่ไปตามภูมิ
ประเทศ จุดเด่นเฉพาะตัวคือ หินรู ปร่ างประหลาดที่ปรากฏให้เห็นตอนนํ้า
ลง รวมถึงบริ เวณฟิ นิกซ์ไอซ์แลนด์ที่ใช้ถ่ายทําซีรียเ์ รื่ องดัง Boys Over Flowers"
จากนั้นพาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ าํ หรื อ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็ นสถานที่
อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็ นทั้ง
ศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ทางทะเล ความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่ งมีชีวติ
ใต้ทะเลที่จดั แสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม มีตูป้ ลาจํานวนมาก
ตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจใน
โลกใต้ทอ้ งทะเล นอกจากนี้มีฉลามวาฬเป็ นไฮไลท์ โชว์การให้
อาหารปลาฉลามสุ ดระทึก ดินแดนแห่งนกเพนกวิน ชมการให้
อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรู กนั มารับอาหารอย่างคึกคัก และปลากระเบนว่ายข้ามหัวไปมาทําให้คุณ
และครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รู้ตวั
จากนั้นนําท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง หรื อ SUNRISE PEAK เป็ นภูเขาไฟที่ระเบิดขึ้นกลางทะเลและ
ลาวาไหลรวมตัวกับเกาะเชจู ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลกั ษณะ
เหมือนมงกุฎ ไฮไลท์ของเกาะเชจูที่ใครๆต้องไปสัมผัส เป็ น
สถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส และ
เป็ นสถานที่โด่งดังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO
WORLD HERITAGE)ที่ผคู ้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ข้ ึน
เป็ นหนึ่งใน 1สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา ยัง
สามารถดื่มดํ่ากับท้องฟ้ าและนํ้าทะเลสี คราม ทิวทัศน์ที่

สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู ท่านสามารถเดินขึ้นไปเหยียบยังปากปล่องภูเขาไฟ ระหว่างทางท่านสามารถ
หยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรู ปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และ

บรรยากาศที่แตกต่างกัน เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุ ดท่านจะเห็นความกว้างใหญ่ของปล่องที่ดบั ตัวลงแล้วขนาด
ประมาณ 6 สนามฟุตบอล และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน
จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านนํ้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและนํ้าตาล
ในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษใน
ร่ างกาย เพือ่ เพิ่มภูมิตา้ นทานและทําให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่ งกําลังเป็ นสิ่ งที่
ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
กลางวัน อาหารกลางวัน บริ การท่านด้วย "แทจีพลุ แบ็ก" เป็ นการนําเนื้อหมูหมักกับเครื่ องปรุ งรส สู ตรพิเศษ ก่อน
นําไปผัดคลุกเคล้าพร้อมนํ้าซุปลักษณะขลุกขลิก นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและ
เผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุ กรับประทานคู่กบั ข้าวสวยร้อนๆ หรื อห่อด้วยผักสดพร้อมกิมจิใส่ เข้าปากคําโตๆ สไตล์
เกาหลี พร้อมเครื่ องเคียงต่างๆ
บ่าย

จากนั้นพาท่านเยีย่ มชม หมู่บา้ นวัฒนธรรม "ซองอึบ" ที่น้ ีไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ น
หมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงั มีชาวบ้านอาศัยอยูจ่ ริ ง
เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ น
ตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ น ไหที่วางเรี ยงรายกันอยูต่ าม
บ้านเรื อนที่นี่ไม่ใช่ไหกิมจิจะเป็ น ไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรื อ แบล็
คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะเชจูน้ ี โดยชาวบ้านจะนําผลเบอรี่ ป่ามา
ใส่ ลงไปในไหพร้อมกับนํ้าผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนํามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ ยว และ
ในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้วนิ ิจฉัยอาการเจ็บป่ วย และรักษาอาการเจ็บคอ ไอเรื้ อรัง ปัจจุบนั นี้ก็เป็ นสิ นค้าที่ผมู ้ า
เยีย่ มเยือนมักจะซื้ อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็ นของฝาก
จากนั้นนําท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิ ทธิ์ เรี ยบร้อยแล้ว เป็ น
สมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรี ยกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว
ดีสาํ หรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยใน
การล้างสารพิษที่ตกค้างหรื อไขมันที่สะสมอยูภ่ ายในผนังของตับหรื อไต ช่วยให้
ตับหรื อไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่ งผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกายของท่านเอง

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรื อ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น
ขนมข้าวพอง ช็อคโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรื อน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ ขา้ ว กะทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่ องสําอางค์ช้ นั นํา
Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้ง
มีบริ การบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
เย็น

อาหารเย็น พร้อมเสริ ฟอาหารท่านด้วยเมนู “บุฟเฟ่ ต์ซีฟด”
ู้ ให้ท่านได้อมิ่ อร่ อยกับอาหารหลากหลาย อาทิ
อาหารทะเลสดๆ ระดับเดอร์ลกั ซ์จากทะเลใต้ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ซูชิ สลัดบาร์ เทมปุระ อาหารสไตล์
นานาชาติ ผลไม้ ขนมเค้ก ไอศครี ม และอื่นๆอีกมากมายให้ ท่านได้เลือกลิ้มรส รวมไปถึงเครื่ องดื่มต่างๆและ
พิเศษฟรี เบียร์ไม่อ้นั

ที่พกั

วันที่สี่ของการเดินทาง

SEA@HOTEL // RHUNJU HOTEL ระดับ 3 ดาว หรื อ เทียบเท่า

ศูนย์ โสม - สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน – ดาวทาวน์ – Lotte Duty Free สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ

เช้า

รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม
จากนั้นนําท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะ
มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู ้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม
ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุ งร่ างกายหรื อฝากญาติผใู ้ หญ่ที่ท่านรักและ
นับถือ
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ สนามบินเจจู เพือ่ เดินทางไปสนามบินนานาชาติกิมแฮ ด้วยเที่ยวบินในประเทศ โดย
สายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR ฯลฯ (*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน และ
ไฟล์ทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ ดั ทํา)
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ แหล่งช้อปปิ้ งสิ นค้าท้องถิ่น ชื่อดัง อาทิเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า
เครื่ องสําอางค์ เครื่ องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งที่เร้าใจที่สุดของคุณ (หมายเหตุ :ช็อปปิ้ ง ดาวทาวน์เชจู / ดาว
ทาวน์ปูซาน ขึ้นอยูก่ บั ไฟล์ทภายใน)

กลางวัน พร้อมเสริ ฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่ วนผสมของเมนูน้ ี คือหมูหมักชิ้นบางๆ ผักต่างๆ เช่น กะหลํ่าปลี ฟักทองอ่อน
ถัว่ งอก แครอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ท้ งั แบบแห้งและนํ้า เครื่ องเคียงต่างๆ คือ
ถัว่ งอกดอง วุน้ เส้นปรุ งรสสาหร่ าย กิมจิ เสริ ฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ่มอร่ อยกับเมนูอาหารนี้อย่าง
แน่นอน
บ่าย

จากนั้นนําท่านช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี (Lotte Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้าปลอดภาษีช้ นั นํา
ให้ท่านเลือกซื้ อมากมายกว่า 500 ชนิด นํ้าหอม เสื้ อผ้า เครื่ องสําอางค์ กระเป๋ า
นาฬิกา เครื่ องประดับ หลากหลายแบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada
,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ

17.30 น. เหิ รฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE921 พร้อมความประทับใจ
20.25 น. เหิ รฟ้ ากลับสู่ ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2251 พร้อมความประทับใจ

*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน
*สายการบิน LOW COST ไม่เสริ ฟอาหารบนเครื่ องนํ้าหนักกระเป๋ า 15 กิโลกรัม
21.30 – 00.05 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ท่านถึงบ้านอย่างปลอดภัย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------***กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น กรณี การล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด
หรื อสิ่ งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลา
ในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ว่าด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ย
โอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลกู ค้าและบริ ษทั จ่ายไปแล้ว

อัตราค่ าบริการ
พีเรียตเดินทาง
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
มิถุนายน : 8-11, 11-14, 15-18, 18-21, 22-25, 25-28, 29-2 กรกฎาคม
กรกฎาคม : 2-5
มิถุนายน : 9-12, 10-13, 16-19, 17-20, 23-26, 24-27, 30-3 กรกฎาคม
กรกฎาคม : 1-4

ผู้ใหญ่

เด็กไม่ เสริม
เตียง

พักเดีย่ วเพิม่

14,500.-/คน
14,900.-/คน

4,900.-

15,500.-/คน

เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสํารองทีน่ ั่ง
***ราคาโปรโมชัน่ ชําระเงินเต็มจํานวนเท่านั้น หลังได้รับ invoice ***
***ราคาปกติชาํ ระเงินมัดจํา*** ท่านละ 5,000 บาท
กรุ ณาชําระมัดจํา ภายใน 3 วันทําการ หลังได้รับ invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสื อเดินทาง และชําระทั้งหมดก่อน
การเดินทาง30 วันหรื อตามกําหนด Due date ระบุใน Invoice**
ราคานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณี อยูต่ ่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตัว๋
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเที่ยวตามรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู ้ าํ นาญเส้นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานีไ้ ม่ รวม
ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ทอ้ งถิ่นท่านละ 700 บาท หรื อ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริ ป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และ เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่าย
เพิม่ เองต่างหาก)
-

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณี ออกใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)

ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3)
ใบสําคัญถิ่นที่อยู่ 4) สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯ
จะเป็ นผูด้ าํ เนินการยืน่ วีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริ การต่างหาก (สําหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อ
เดินทางต้องทําเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรื อเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกค้าไม่
สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวร์จดั ให้ กรุ ณาเตรี ยมอาหารสําเร็ จรู ปส่ วนตัวสํารองมาด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ท้ งั หมด
(ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน
พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ท้งั หมด
หมายเหตุ
จํานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นตํ่า ผูใ้ หญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป
ราคานี้เป็ นราคาสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยว
ต่างประเทศชําระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท)
เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์
เดินทางเพื่อท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสื อเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริ ษทั
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัด
หยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า
เมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง จากไทย และต่างประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิด
อุบตั ิเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง

ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
เมื่อท่านตกลงชําระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริ ษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับ
ในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000
บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึ้นอยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่
เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรื อการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000
บาท/ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์สําหรับลูกค้ าที่เดินทางท่ องเที่ยว และไปกลับพร้ อมกรุ๊ปเท่ านั้น

***เนื่องจากทางแลนด์ เกาหลี ได้ รับแจ้ งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็ น
นักท่ องเทีย่ ว แต่ ไปด้ วยวัตถุประสงค์ อนื่ เช่ น ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่ วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม JEJU&BUSAN ทางแลนด์
เกาหลีจาํ เป็ นต้ องเก็บค่าประกันเพือ่ ให้ ลูกค้ าไป-กลับพร้ อมกรุ๊ ปเท่ านั้น เป็ นจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ น
นักท่ องเทีย่ วจริงๆ เดินทางท่ องเทีย่ วพร้ อมกรุ๊ ปและกลับพร้ อมกรุ๊ ปตามโปรแกรมทีก่ าํ หนด สามารถขอรับเงินประกันนีค้ ืนเต็มจํานวน ดังนั้นจึง
ใคร่ ขอความร่ วมมือจากลูกค้ าปฎิบัติตามเงือ่ นไขดังกล่ าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่ คนื เงินประกันกรณีลุกค้ าไม่ ผ่านกองตรวจคนเข้ าเมือง หรือ กรม
แรงงานทั้งทีป่ ระเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ )***

