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โปรแกรมเดินทาง
ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้าตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ามันสน - ชมทุ่ง
ดอกเรป&ชมซากุะ ณ เกาะเชจู - หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิกิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้า - ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร - ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสาอาง
- ศูนย์โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิ บริเวณชัน้ 4 ชันผู
้ โ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ……. โดยมีเจ้าหน้าทีจากบริษทั
คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรือ่ งของเอกสารของท่าน
ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถื อติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้ น
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่ โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดี ยวเท่ำนั้น กำรนำ
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำกสัตว์ไม่วำ่ เนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร
ตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ
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วันที่สองของการเดินทาง ฮัลโหล คิตตี้ เจจู - พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค - นา้ ตกซอนจียอน - ภูเขาซองอัค วัดซันบังซา
02.35-03.05 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE552 นับเป็ นเป็ นสายการบินน้องใหม่เทีย่ ว
เกาหลีทเี่ พิง่ เข้ามาบินในตลาดไทยเมือ่ ปี พ.ศ. 2554 เป็ นสายการบินทีม่ คี ณ
ุ ภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเทีย่ วบินทัง้ ในประเทศเกาหลี
และต่างประเทศ ใช้เครือ่ งบินทีม่ รี ะบบเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ ามัน
เชือ้ เพลิงอย่างดีเยีย่ ม

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู - อุทยำนแห่งชำติฮลั ลำซำน - โชว์กำยกรรม - ภูเขำซองอัค - วัดซันบังซำ - พิพิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค

09.30-10.30 น. เดิน ทางถึงสนามบิน นานาชาติเชจู เป็ น ท่าอากาศยานที่ใ หญ่ เป็ นอัน ดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยาน
นานาชาติอิน ชอน และท่ าอากาศยานกิมโป ก่อ ตัง้ เมื่อ ปี พ.ศ. 2511 ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่ านเดินทางสู่
เกาะเชจู ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชั ่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี
พาท่านมุ่งหน้าสู่ HELLO KITTY JEJU ISLAND เป็ นสถานที่จดั แสดงเรื่องราวเกีย่ วกับคิตตี้
หลากหลายเวอร์ช ั ่น รวมทัง้ สิง่ ของเครื่องใช้ที่เป็ นคิตตี้ทงั ้ หมด พร้อ มเรื่องราวประวัติความ
เป็ นมา ร้านขายของที่ระลึกน่ ารักๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ม
สมุด หมอน ตุ๊กตา และช็อคโกแล๊ต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่ นอน อีกทัง้ ยัง คิตตี้คา
เฟ่ ซึง่ เป็ นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ ารักเหมาะสาหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจาหน่ ายเค้กหลาย
รสชาติ ไอศรีมโยเกริ ์ต และกาแฟ รสชาติอร่อยทีค่ ณ
ุ ไม่ควรพลาด
พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอวิ๊ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพ้นื เมืองดังเดิ
้ ม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบไปด้วย ไก่ช้นิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้ีม ี
ลักษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ ๆทาจากมัน ฝรั ่งท าให้เหนียวนุ่ มเป็ น พิเศษผัดคลุ กเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การ
รับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ
ทาให้เป็ นทีป่ ลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส่ ง่ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั ่วโลก เป็ นสถานที่จดั
แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชา อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด
อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสาหรับซื้อเป็ นของฝาก มีคุกกี้ชาเขีย ว ซุปชาเขียว แผ่น
มาส์กหน้ าชาเขีย ว และแชมพู เป็ น ต้น ภายในยัง มีคาเฟ่ ที่จ าหน่ ายชาเขีย วทัง้ ร้อ นและเย็ น
ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวทีค่ ณ
ุ ไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศ
ของไร่ชาเขียวทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ ในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ี่
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ น้าตกซอนจียอน น้ าตกทีไ่ หลลงจากหน้าผาหินนี้ท่านสามารถมองและ
จินตนาการเห็นออกเป็ นรูปต่างๆ ทาให้เกิดเสียงราวกับฟ้ าคะนอง สายน้ าตกไหลลงสู่แอ่งน้ ารวม
กับแสงสะท้อนเปรียบได้กบั การรวมทัง้ ผืนฟ้ าและพื้นดินเข้าด้วยกัน ด้วยความงดงามนี้ ทาให้เป็ น
สถานทีย่ อดนิยมของนักท่องเทีย่ ว โดยมีนำ้ ตกซอนจียอนเป็ นฉำกหลังภำพถ่ำยที่สวยงำม
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พำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็ นภูเขำไฟที่สวยงำมอีก 1 ลูกบนเกำะเชจู สำมำรถชมวิว
ท้องทะเล ภูเขำไฟฮัลลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มีชำยหำดหินริมทะเล ชำยหำดที่น่ีจะไม่ได้
เป็ นทรำยสีขำวแต่กลับเป็ นหินสีดำ นำ้ ทะเลสีดำแปลกตำ เป็ นจุดดำนำ้ ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ ตรงฐำน
ภูเขำ จะมีช่องที่ทหำรญี่ ปนบั
ุ่ งคับให้คนเกำหลีขุดเจำะไว้ตั้งแต่สมัยสงครำมโลก เพื่อเอำไว้จอดเรือแอบ
ซ่อนไว้สำหรับทำลำยเรือของอเมริกำ โดยทำเป็ นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ ปิ ดให้เข้ำชม
แต่มีเหตุกำรณ์เคยดินถล่มลงมำเลยปิ ดไม่ให้เข้ำชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถำนที่ ถ่ำยทำเรื่อง "แดจังกึม"
ตอนที่ถกู เนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของ เกำหลีใต้

จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่
ทะเล ระหว่างทางขึน้ ท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูป
องค์ใหญ่ซึ่งเป็ น พระประธานที่มคี วามศักดิ ์สิท ธิ ์และเป็ นที่เลื่อ มใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู
และชาวเกาหลีใ ต้ที่นับถือ ศาสนาพุ ท ธ และรูปปั ้น เจ้าแม่กวนอิม ซึ่ง หัน หน้ าออกสู่ท ะเล
นอกจากนัน้ ยังมีรปู ปั น้ พระสังกัจจายน์ ซึง่ หากได้ลูบพุงก็จะร่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับ
วิธกี ารทาบุญของชาวเกาหลีใต้ทแี่ ตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ น
อาหารสาหรับพระสงฆ์แ สดงถึง ความอุดมสมบูร ณ์ ถวายเทีย นเพื่อเป็ น แสงสว่างแห่ งชีว ิต
นอกจากนัน้ ที่วดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลที่ สวยงามของแหลมมังกรที่ย่นื ออกสู่
มหาสมุทร
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารที่เป็ นที่นิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน
ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครือ่ งเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั ่นบางๆ พริกไทยป่ น เกลือ และน้ ามันงา ถึงแม้ว่าซั มก
ยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ดุ แสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาด
ไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดินทาง ร้านน้ามันสน - ชมทุ่งดอกเรป&ชมซากุะ ณ เกาะเชจู - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดกวางชิ กิ
รับ- ประทานอาหารเช้
าทีลโ่ รงแรม
าของชาวเกาหลี
ยอดเขาซองซานอิ
ซุลบง อาหารเช้
- พิ พิธภัณ
ฑ์สตั ว์น้า ประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ

(ผักดองเกาหลี)

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ที่น้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
พาท่ านเดิน ทางสู่ ร้ า นน้ า มัน สนเข็ม แดง มหัศจรรย์ แ ห่ ง ธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจ ัย
มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ า ตาล
ในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อ
เพิม่ ภูมติ า้ นทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิง่ ที่ได้รบั ความนิยมจากคนใน
ประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
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จากนัน้ พาท่ านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ดอกเรปถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเกาะเชจู “ยูแ ช
หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีช่อื เรียกทางการเป็ นภาษาอังกฤษว่า “คาโนล่า มีดอกสี
เหลืองประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริม่ ในเดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของ
ทุกปี ทุ่ ง ดอกเรปออกดอกบานสะพรั ่งเหลือ งอร่ามเต็ม เนิน เขา นอกจากนัน้ ในช่ว งปลายเดือ น
มีนาคม - กลางเดือนเมษายน ดอกซากุระเริมผลิบาน ดอกซากุระหรือดอกพ็อตโกตที่เกาะเชจูนนั ้
ได้ช่อื ว่าเป็ น King Cherry Tree Blossoms คือเป็ นดอกพ็อตโกตที่ใหญ่ที่สุดและสวยงามที่สุดใน
เกาหลี จะบานสะพรั ่งทั ่วไปทัง้ เกาะเชจู (ปริมาณของดอกเรปและดอกซากุระบานอาจขึ้นอยู่กบั
ภูมอิ ากาศ ณ วันเดินทาง)
จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้ น
แห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมูบ่ า้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมูบ่ า้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงั มี
ชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ี่คอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึด
ก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ วเกาหลีใต้แล้วเคยเห็น
ไหต่างๆทีอ่ ยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สาหรับที่
เกาะนี้นนั ้ ไหทีว่ างเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนทีน่ ี่จ ะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราส
เบอร์ร ี่ ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์รปี่ ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึ้ง
และหมักไว้สามปี ก่อนทีจ่ ะนามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้
ในการรักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กลายเป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็ นของฝาก
พร้อมเสริฟด้วยเมนู "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครือ่ งปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป นักท่องเที่ยว
นิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับ ประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ น
อาหารพิเศษทีข่ อแนะนา

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดกวางชิ กิ (Gwangchigi Beach) เป็ นชายหาดที่สวย
ทีส่ ดุ แห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มที ศั นียภาพเป็ นเอกลักษณ์ มวี วิ พื้นหลังเป็ นปากปล่อง
ภูเ ขาไฟซองซานอิล จู บงซึ่งเป็ นไฮไลท์ ของเกาะเชจู ทุ กท่ านจะได้ช มความสวยงามของ
ธรรมชาติที่ยงั คงความอุดมสมบูรณ์ และรับลมทะเลเย็นๆ และ ที่สาคัญยังเป็ นจุดชมวิวพระ
อาทิตย์ตกทีส่ วยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งบนเกาะเชจู

จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟที่ดบั แล้ ปากปล่อ งภูเขาไฟที่ม ีลกั ษณะ
เหมือนมงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังทีผ่ คู้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์
ขึ้น เป็ น หนึ่ งใน 10 สถานที่ส วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้ เรา
ยังสามารถดืม่ ด่ากับท้องฟ้ าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ ที่ สวยงาม
โดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั ่วทุกมุม
โลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่
ทางธรรมชาติของโลก ท่ านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขา
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ไฟทีด่ บั แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทั ศน์ และ
บรรยากาศทีแ่ ตกต่างกัน เมือ่ ขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสุทธิ ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอย่าง
แน่นอน
จากนัน้ พาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้ า หรือ Aquarium ที่ใหญ่
ทีส่ ดุ ในเอเชีย เป็ นสถานทีอ่ กี แห่งหนึ่งทีไ่ ม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่
เป็ นทัง้ ศูนย์กลางการเรียนรูท้ างทะเล ความรูเ้ กีย่ วกับ ธรรมชาติและสิง่ มีชวี ติ ใต้ทะเลที่
จัดแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม มีตู้ปลาจานวนมากตัง้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล นอกจากนี้ม ีฉลามวาฬเป็ นไฮไลท์
โชว์การให้อ าหารปลาฉลามสุดระทึก ดิน แดนแห่ ง นกเพนกวิน ชมการให้อ าหารนก
เพนกวินตัวน้อย ทีต่ ่างกรูกนั มารับอาหารอย่างคึกคัก และปลากระเบนว่ายข้ามหัวไปมา
ทาให้คณ
ุ และครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รตู้ วั

พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนูป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจูข้นึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้
ลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครือ่ งเคียงต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดินทาง

ยงดูอัมร็อค หรื อ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร - ร้ านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่ องสาอาง - ศูนย์โสม
ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์ เมื องเชจู

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ที่น้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นมังกร ที่มลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่ง ในมนต์
เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดูโขด
หินมังกร ถือว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเชจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล
ทาให้มรี ปู ทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลังอ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามที่จะผุดขึ้น
จากท้องทะเล เพื่อขึน้ สูท่ อ้ งฟ้ า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็ น
ทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์เรียบร้อย
แล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ยว ดีสาหรับ
บุคคลที่ นิยมดืม่ เหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือ
ไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อ
สุขภาพร่างกายของท่านเอง
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จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket ทีน่ ี่มขี นม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโก
แล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า
วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กระทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสาอางค์
ชันน
้ า Etude , Skinfood และของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่องตามเงือ่ นไขของร้าน
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ที่หมอ
ศัลยกรรมเกาหลีรว่ มออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า เครืองสาอางค์ หลากหลายแบ
รนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมที่โด่งดัง
อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั ่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ าแตก , BB Cream ,
etc
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม
ที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มคี ุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรูเ้ กีย่ วกับโสมพร้อ ม
อธิบายคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผี่ ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมทีม่ คี ณ
ุ ภาพดีที่สุดและราคาถูก
กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทที่ ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิ วตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มสี นิ ค้าปลอดภาษีชนั ้ นา
ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น น้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา
เครือ่ งประดับ หลากหลาย แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex
ฯลฯ
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องสาอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้าใจทีส่ ดุ ของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเล
ใต้
21:30 น. เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE551
01.05 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่ว่ำกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ซึ่ งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณี กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรื อสิ่ งของสู ญหำย
ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริ ษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่ งผลกระทบให้เสี ยเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม
ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย ว่ำด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้ น ค่ำเสี ยเวลำ ค่ำเสี ยโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริ ษทั จ่ำยไปแล้ว
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อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริ ม
เตียง

มีนำคม : 6-9 , 7-10

13,000

มีนำคม : 5-8 , 8-11

13,300

มีนำคม : 28-31 , 29-1 เม.ย. ,30-2 ม.ย. , 31-3 เม.ย.

13,400

พักเดี่ยวเพิ่ ม

มีนำคม : 1-4

13,700

4,900.-

มีนำคม : 2-5 , 4-7 , 9-12

15,400

มีนำคม : 3-6 , 10-13

19,400

มีนำคม : 12-15

20,400

มีนำคม : 11-14

21,400

***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง
แลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ น
นักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงินประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ผู้ชาระเองทัง้ หมด

ลูกค้ าจะต้องเป็ น

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสารองที่นั่ง
1. รำคำโปรโมชัน่ ชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice
รำคำปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. ส่ วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดิ นทำง 30 วัน ในกรณี ที่ไม่ชำระยอดเงินส่ วนที่เหลือตำมเวลำที่กำหนด รวมถึงกรณี เช็ คของท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรจ่ำยเงินไม่วำ่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ ในกำรเดิ นทำงกับทำงบริ ษทั
ราคานี้รวม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ตำมที่ระบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งที่มี
ค่ำอำหำรทุกมื้อ ตำมที่ ระบุในรำยกำร / ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร
ค่ำที่พกั ระดับมำตรฐำน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
ค่ำรถรับ-ส่ ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร / ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิ้ น
ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผชู ้ ำนำญเส้นทำง นำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ
(ขอสงวนสิ ทธิ์ หัวหน้ำทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ ปทัวร์ )
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดิ นทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) (เอกสำรขอเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น)
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-

ราคานี้ไม่ รวม
ค่ำธรรมเนี ยมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 800 บำท หรื อ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริ ป
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำทำหนังสื อเดิ นทำง, ค่ำโทรศัพท์ส่วนตัว , ค่ำซักรี ด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เครื่ องดื่ มที่สั่งเพิ่มนอกเหนื อรำยกำร
(หำกท่ำนต้องกำรสั่งเพิ่ม กรุ ณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก)
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษี หกั ณ ที่จ่ำย 3% (ใบกรณี ออกใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินกำหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่ำวีซ่ำสำหรับพำสปอร์ต ต่ำงด้ำว กรุ ณำเตรี ยมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่ำงด้ำว 3) ใบสำคัญถิ่นที่อยู่ 4) สำเนำทะเบียนบ้ำน
(ถ้ำมี) 5) สมุดบัญชี เงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รู ปถ่ำยสี 2 นิ้ ว 2 รู ป ผูเ้ ดิ นทำงเตรี ยมเอกสำรและดำเนิ นกำรยื่นวีซ่ำด้วยตนเองเท่ำนั้น (สำหรับหนังสื อเดิ นทำงต่ำง
ด้ำว เจ้ำของหนังสื อเดิ นทำงต้องทำเรื่ องแจ้งเข้ำ -ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ)
ค่ำอำหำรที่ ลูกค้ำรับประทำนทำนนอกเหนื อหรื อเปลี่ยนแปลงจำกที่ โปรแกรมกำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรที่ทำงทัวร์จดั ให้
กรุ ณำเตรี ยมอำหำรสำเร็ จรู ปส่ วนตัวสำรองมำด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนกำรเดิ นทำง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
- ยกเลิกกำรเดิ นทำงไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ท้ งั หมด
(รำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดิ นทำง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทำงและผูเ้ ดิ นทำงได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดิ นทำงหรื อเปลี่ยนชื่ อผูเ้ ดิ นทำงได้***
กรุ๊ ปที่เดิ นทำงต้องกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบิน หรื อผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ำงประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงิ นมัดจำ หรื อ ค่ำทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
จำนวนผูเ้ ดิ นทำง ขั้นต่ำ ผูใ้ หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันก่อนกำรเดิ นทำง
รำคำนี้ เป็ นรำคำสำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดิ นทำงไทยเท่ำนั้น (นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศชำระเพิม่ ท่ำนละ 3,000 บำท)
เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
สงวนสิ ทธิ์ ในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หนังสื อเดิ นทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดื อน และบริ ษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดิ นทำงเพื่อท่องเที่ยว เท่ำนั้น (หำกหนังสื อ
เดิ นทำงเหลื อน้อยกว่ำ 6 เดื อนทำให้ไม่สำมำรถเดิ นทำงได้ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น)
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน , กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ภัยธรรมชำติ หรื อ
กรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรื อออกเมื องจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมื อง หรื อเจ้ำหน้ำที่ กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อควำม
รับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะ
ค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดิ นทำงแล้ว
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจำก ควำมประมำทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ กรณี ที่ท่ำนไม่เดิ นทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
กำรติดต่อใดๆกับทำงบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมำย ฯลฯ ต้องทำในวันทำกำรของบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00
น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบำลประกำศในปี นั้นๆ ถือว่ำเป็ นวันหยุดทำกำรของบริ ษทั
มัคคุเทศก์ พนักงำน ไม่มีอำนำจในกำรให้คำสัญญำใดๆ แทนบริ ษทั ทั้งสิ้ น เว้นแต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจขอบริ ษทั กำกับเท่ำนั้น
หำกท่ำนที่ตอ้ งกำรออกตัว๋ ภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุ ณำสอบถำมที่ เจ้ำหน้ำที่ ทุกครั้งก่อนทำกำรออกตัว๋ เพื่อป้องกันปั ญหำ
เที่ยวบินล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดิ นทำงกรณี เกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำซึ่ งอยูเ่ หนื อกำรควบคุมของทำงบริ ษทั ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใช้จ่ำยให้ในทุกกรณี
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ถ้ำลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปปิ้ งตำมที่ โปรแกรมกำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็ อปร้ำนละ 100,000 วอน หรื อเป็ นเงินไทย3,500 บำท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึ้นอยูก่ บั ห้องว่ำง ณ วันเข้ำพัก และโรงแรมที่เข้ำพัก ไม่สำมำรถ CONFIRM ให้ได้
ถ้ำลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์หรื อกำรท่องเที่ยวกับคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บำท/ท่ำน
ขอสงวนสิ ทธิ์ กำรตัดห้องพักสำหรับผูท้ ี่ไม่เดิ นทำง ผูร้ ่ วมเดิ นทำงไม่สำมำรถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิ ทธิ์ สำหรับลูกค้ำที่ เดิ นทำงท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่ำนั้น
เมื่ อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไข ข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้ ระบุไว้แล้ ว
ทั้งหมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

