กําหนดการเดินทาง เดือนตุลาคม 2562
โปรแกรมเดินทาง

ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา ร้านนํ้ามันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มลู ลี่ - หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี – ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครือ่ งสําอาง - ศูนย์โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้

22:00- 23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
EASTAR JET (BOEING 737- 800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ……. โดยมีเจ้าหน้าทีจากบริษทั
คอยให้การต้อนรับและอํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน
ข้อแนะนํา ถ้าต้องการนําของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาํ ถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนํา
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาํ จากสัตว์ไม่วา่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาํ เข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร
ตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ

วันทีส่ องของการเดินทาง ทุ่งดอกหญ้ า แซ พยอล โอรึม - พิพธิ ภัณฑ์ ชาโอซุ ลลอค - สวนส้ มไร้ เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบัง
02.35- 03.05 น. ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE552 นับเป็ นเป็ นสายการบินน้องใหม่
เทีย่ วเกาหลีทเ่ี พิง่ เข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็ นสายการบินทีม่ คี ุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเทีย่ วบินทัง้ ในประเทศ
เกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครื่องบินทีม่ รี ะบบเป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ํามัน
เชือ้ เพลิงอย่างดีเยีย่ ม
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09.30- 10.30 น.
เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศ
ยานนานาชาติอนิ ชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่
เกาะเชจู ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี
พาทุกท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกหญ้ า แซ พยอล โอรึม เป็ นภู เขาไฟที่มีช่อื เสียงอีกแห่ งหนึ่งของ
เกาะเชจู เป็ นสถานทีม่ องเห็นดาวประจําเมืองที่เปล่งประกายสวยงามบนท้องฟ้ ายามพลบคํ่าและ
เป็ นรูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายในรายการชือ่ ดังอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึน้ มาสัมผัส
บรรยากาศอัน สดใส ชมพระอาทิต ย์ก ัน บนภู เขาไฟแห่ งนี้ ขอแนะนํ าว่ า ห้า มพลาดเด็ด ขาดๆ
นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้เป็ นที่จดั เทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขน้ึ ที่บริเวณเนินเขา โดยจะจัด
ในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ที่น่ีจะมีการจุดไฟอย่าง
ยิง่ ใหญ่ เพือ่ เป็ นการต้อนรับฤดูเกีย่ วเก็บและยังเป็ นการอวยพรให้มสี ุขภาพดีอกี ด้วย ซึ่ เพื่อทําการ
เตรียมพืน้ ทีใ่ นการปลูกพืชสําหรับฤดูเก็บเกีย่ วถัดไป (หมายเหตุไม่ได้พาไปชมงานเทศกาล)
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ปี ระกอบไปด้วย ไก่ชน้ิ โต
วุน้ เส้นเกาหลีน้มี ลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทําจากมันฝรังทํ
่ าให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟ์ พร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคาํ รับรองต้องติดใจ
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ ด้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ
ทําให้เป็ นทีป่ ลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส่ ง่ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ นสถานที่
จัดแสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชา
อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชา
นานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสําหรับซือ้ เป็ นของฝาก มีคุกกีช้ าเขียว ซุปชา
เขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ทจ่ี าํ หน่ายชาเขียว ทัง้ ร้อน
และเย็น ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวทีค่ ุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบ
ไปด้วยหอชมวิวซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ใน
เกาหลีใต้รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา
ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
จากนั น้ พาท่ า นสู่ สวนส้ ม ไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศ จรรย์ท่ีธ รรมชาติส ร้างสรรค์
เกาะเชจูเป็ น ที่เดีย วในเกาหลีท่ีส ามารถปลูก ส้ม ได้ดีแ ละอร่อ ยที่สุด ในประเทศ ส้ม บนเกาะเจจู
มีรู ป ร่ า งแปลกตาที่มีช่ือ ว่ า ฮัล ลาบง เหตุ ผ ลที่เรีย กชื่อ ส้ม นี้ ว่ า ฮัล ลาบง เพราะปลู ก กัน มาก
ทีภ่ ูเขาฮัลลาซานซึง่ เป็ นเขตทีอ่ บอุ่นทีส่ ุดของเกาหลี ฮัลลาบงเป็ นส้มทีเ่ ปลือกหนา มีรสหวานอร่อย
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ทําให้ได้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเป็ นสินค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้สวนส้มยังเป็ นสถานที่ถ่ายทําซีร่สี ์
เกาหลีช่อื ดังหลายเรื่อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน)
พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็ นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชม
วิวท้ องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริ มทะเล ชายหาดที่นี่
จะไม่ได้ เป็ นทรายสีขาวแต่กลับเป็ นหินสีดํา นํ ้าทะเลสีดําแปลกตา เป็ นจุดดํานํ ้ายอดนิยมของกลุ่ม
แฮนยอ ตรงฐานภู เ ขา จะมี ช่ อ งที่ ท หารญี่ ปุ่ นบั ง คั บ ให้ คนเกาหลี ขุ ด เจาะไว้ ตั ง้ แต่ ส มั ย
สงครามโลก เพื่อเอาไว้ จอดเรื อแอบซ่อนไว้ สําหรับทําลายเรื อของอเมริ กา โดยทําเป็ นเรื อติดระเบิด
แล้ วพุ่งชนแบบพลีชี พ ก่ อนนี เ้ ปิ ด ให้ เข้ าชม แต่มี เหตุก ารณ์ เคยดิ น ถล่ม ลงมาเลยปิ ด ไม่ให้ เข้ าชม
อีกเลย และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทําเรื่ อง "แดจังกึม"ตอนที่ถกู เนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของ
เกาหลีใต้
จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล
ระหว่างทางขึน้ ท่านจะได้ยนิ เสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ซ่งึ
เป็ นพระประธานทีม่ คี วามศักดิสิ์ ทธิและเป็
นทีเ่ ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ท่ี
์
นั บ ถื อ ศาสนาพุ ท ธ และรูป ปั ้ น เจ้า แม่ ก วนอิม ซึ่ง หัน หน้ า ออกสู่ท ะเล นอกจากนั น้ ยัง มีรูป ปั ้ น
พระสังกัจจายน์ ซึง่ หากได้ลูบพุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิธกี ารทําบุญของชาวเกาหลี
ใต้ท่แี ตกต่ างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสําหรับพระสงฆ์แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ที่วดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื
ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงามของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกสูม่ หาสมุทร
อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนําหมูสามชัน้ ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผา
จนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยป่ น เกลือ และนํ้ ามันงา
ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมทีห่ ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว
นับว่าพลาดไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง ร้ านนํ้ามันสน - ทุ่งดอกหญ้ าสี ชมพู –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ - ยอดเขาซองซาน อิลจูบง - หาดวอลจองรี
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี)
ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ ํานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อย
กว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
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จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติผา่ นผลงาน
การวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและ
นํ้าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย
เพื่อเพิม่ ภูมติ า้ นทานและทําให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กําลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคน
ในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
พาทุกท่านเดินทางชม ทุ่งดอกหญ้ าสี ชมพู พิ งค์มูลลี่ ณตอนนี้กําลังเป็ นที่ถ่ายรูปยอดนิยม
แห่งใหม่ของคนเกาหลี บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สีของดอกพิงค์มูลลีส้ จี ะสวย
นุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพร้อมเรียงกันเบ่งบานอวดสีสนั ฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติดอกหญ้าสีชมพู
พิงค์มูลลี่จะเริม่ บานประมาณช่วงกลางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ ณ วันเดินทาง ) ท่ามกลางอากาศทีเ่ ย็นสบายและทัศนียภ์ าพทีส่ วยงามชวนให้ทุกท่าน
ได้เก็บรูปความประทับใจเป็ นความทรงจํา

จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้ น
แห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่
ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ ของการสร้างบ้านที่น่ีคือจะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้า
เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ วเกาหลี
ใต้แล้วเคยเห็นไหต่ างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของ
เกาหลี แต่สาํ หรับทีเ่ กาะนี้นัน้ ไหทีว่ างเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่น่ีจะเป็ นไหสําหรับหมัก
"โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนําผลเบอร์รป่ี ่ ามาใส่
ลงไปในไหพร้อมกับนํ้ าผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนํ ามารับประทานได้ รสชาติหวานอม
เปรีย้ ว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กลายเป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อ
เป็ นของฝาก
อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนํ าเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนําไปผัดคลุกเคล้าพร้อมนํ้าซุป
นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวย
ร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนํา

จากนัน้ พาท่านชม ซอฟจิ โกจิ (SEOBJIGOJI) เป็ นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลิดเพลินไป
กับความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทัง้ โบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็ นสถานที่
ดึงดูดยอดนิยมการถ่ายทําละครซีรส่ี เ์ กาหลี เรื่อง F4 เกาหลี (BOYS OVER FLOWERS)
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จากนัน้ นําท่านชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟทีด่ บั แล้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มลี กั ษณะเหมือน
มงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา
ยัง
สามารถดื่มดํ่ากับท้องฟ้ าและนํ้าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทส่ี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานทีท่ น่ี กั ท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลกอยาก
มาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้ว
ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท่ ่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศ
ทีแ่ ตกต่างกัน เมื่อขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสทุ ธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอน

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็ น 1 ใน 5 ชาดหาด
ทีม่ ชี ่อื เสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับนํ้าทะเลสีฟ้าใสทีส่ ะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกาย
ระยิบระยับนัน้ ดูกลมกลืนกันอย่างสวยงาม เป็ นชายหาดทีผ่ คู้ นเดินทางมาเทีย่ วพักผ่อนในช่วง
ฤดูร้อน บริเวณรอบชายหาดมีร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ ารักกับบรรยากาศผ่อนคลาย
สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัส

อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนูป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้
ลิม้ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรื อ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - ศู นย์ เครื่ องสําอาง ศู นย์ โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ ํานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
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จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นมังกร ที่มลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งใน
มนต์เสน่หท์ างธรรมชาติของเกาะเชจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดูโขด
หินมังกร ถือว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเชจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทํา
ให้มรี ปู ทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอ้าปากส่งเสียงร้องคํารามและพยายามทีจ่ ะผุดขึน้ จากท้อง
ทะเล เพื่อขึน้ สูท่ อ้ งฟ้ า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนัน้ นําท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิเรี์ ยบร้อย
แล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาํ หรับ
บุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือ
ไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึ่งยังส่งผลดีต่อ
สุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมขี นม พื้นเมืองเกาหลีหลาก
ชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า
วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสําอางค์ชนั ้ นํ า Etude , Skinfood
และของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางค์ท่หี มอ
ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บํารุงผิวหน้า เครืองสําอางค์ หลากหลายแบ
รนด์ และอื่น ๆอีก มากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ ยงั มีค รีม ที่โด่ งดัง
อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรัมพิ
่ ษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมนํ้าแตก , BB Cream ,
etc
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหลํ่าปลี ฟั กทองอ่อน ถัวงอก
่
แค
รอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและนํ้า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ
เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน
จากนัน้ นําท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่
อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มีคุณ ภาพดีท่สี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้ าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อม
อธิบายคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ และราคาถูก
กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ ่มี สี นิ ค้าปลอดภาษีชนั ้ นําให้
ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่ น นํ้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องสําอาง กระเป๋ า นาฬิก า
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เครื่องประดับ หลากหลาย

แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เสือ้ ผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่องสําอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้าใจทีส่ ุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเล
ใต้

21:30 น. เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE551
เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
**กรณี ที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น กรณี การล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหาย
ตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ว่าด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริ ษทั จ่ายไปแล้ว

***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทํางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง
แลนด์เกาหลีจาํ เป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจํานวนเงิ น (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ น
นักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่ กาํ หนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจํานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่
ฃ
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าํ ระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ ยวหลังเวลาเครือ่ งลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริมเตียง

ราคาโปรโมชัน่
2 0 ท่าน แรก

ตุลาคม : 1-4

1 1 ,8 0 0

8 ,3 0 0

ตุลาคม : 2-5

1 2 ,1 0 0

8 ,6 0 0

ตุลาคม : 5-8 , 6-9 , 7-10

1 2 ,4 0 0

8 ,9 0 0

1 2 ,7 0 0

9 ,2 0 0

1 3 ,0 0 0

9 ,5 0 0

ตุลาคม : 12-15 , 17-20 , 18-21, 24-27 , 25-28 ,

1 3 ,3 0 0

9 ,8 0 0

ตุลาคม : 22-25

1 4 ,0 0 0

1 0 ,5 0 0

ตุลาคม : 10-13

1 5 ,7 0 0

1 2 ,2 0 0

ตุลาคม : 11-14

1 8 ,7 0 0

1 5 ,7 0 0

ตุลาคม : 3-6 , 4-7 , 8-11 , 14-17, 15-18 , 27-30
28-31 , 29-1 พ.ย.
ตุลาคม : 9-12 , 13-16 , 16-19 , 19-22 , 20-23 ,
21-24 , 23-26 , 26-29 , 30-2 พ.ย. , 31-3 พ.ย.

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสํารองทีน่ ั่ง

1. ราคาโปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังได้ รับ invoice

ราคาปกติชาํ ระเงินมัดจํา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. ส่ วนที่เหลือชําระเต็มจํานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณี ที่ไม่ชาํ ระยอดเงินส่ วนที่เหลือตามเวลาที่กาํ หนด รวมถึง
กรณี เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิ ทธิ์ ในการเดินทางกับทางบริ ษทั
ราคานีร้ วม
ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ ง และนําเที่ยวตามรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. / 1 ชิ้น
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-

-

ค่าหัวหน้าทัวร์ ผชู ้ าํ นาญเส้นทาง นําท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิ ทธิ์หวั หน้าทัวร์ ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ ปทัวร์ )
ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
(เอกสารขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น)

ราคานีไ้ ม่ รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 800 บาท หรื อ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริ ป
ค่าใช้จ่ายส่ วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่ องดื่ม
ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์ แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณี ออกใบเสร็ จเต็มรู ปแบบ)
ค่านํ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ ต ต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ ต 2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3 ) ใบสําคัญถิ่นที่
อยู่ 4 ) สําเนาทะเบียนบ้าน( ถ้ามี ) 5 ) สมุดบัญชี เงินฝาก( ถ้ามี ) 6 ) รู ปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป ผูเ้ ดินทางเตรี ยมเอกสารและ
ดําเนินการยืน่ วีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น (สําหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสื อเดินทางต้องทําเรื่ องแจ้งเข้าออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนื อหรื อเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกค้าไม่สามารถ
รับประทานอาหารที่ทางทัวร์ จดั ให้ กรุ ณาเตรี ยมอาหารสําเร็ จรู ปส่ วนตัวสํารองมาด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ ท้ งั หมด
(ราคาโปรโมชัน่ ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรื อเปลี่ยนชื่ อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ ปที่เดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรื อผ่านตัวแทนในประเทศ หรื อต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจํา หรื อ ค่าทัวร์ ท้งั หมด
หมายเหตุ
จํานวนผูเ้ ดินทาง ขั้นตํ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการ
เดินทาง
ราคานี้ เป็ นราคาสําหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชําระ
เพิม่ ท่านละ 3,000 บาท)
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- เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสําคัญ
สงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสื อเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งสิ้ น)
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรื อกรณี ที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรื อออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรื อเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ งอยูน่ อกเหนื อความรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หากเกิดสิ่ งของสู ญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณี ท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรื อคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริ ษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรื อจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวันทําการของบริ ษทั ดังนี้ วันจันทร์ วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปี นั้นๆ ถือว่าเป็ น
วันหยุดทําการของบริ ษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มีอาํ นาจในการให้คาํ สัญญาใดๆ แทนบริ ษทั ทั้งสิ้ น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ ีอาํ นาจขอ
บริ ษทั กํากับเท่านั้น
หากท่านที่ตอ้ งการออกตัว๋ ภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุ ณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทําการ
ออกตัว๋ เพื่อป้ องกันปั ญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณี เกิดการ
ผิดพลาดจากสายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่ งอยูเ่ หนือการควบคุมของทางบริ ษทั ทางบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบ
และคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรื อ
เป็ นเงินไทย3,500 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึ้นอยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์ หรื อการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิ ทธิ์ การตัดห้องพักสําหรับผูท้ ่ีไม่เดินทาง ผูร้ ่ วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิ ทธิ์ สาํ หรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่านั้น
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เมื่อท่ านตกลงชํ าระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ ยอมรับในเงื่อนไข
ข้ อตกลงต่ างๆ ทีไ่ ด้ ระบุไว้ แล้ วทั้งหมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทําการจอง
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