กำหนดกำรเดินทำง เดือนพฤศจิกำยน 2562

โปรแกรมเดินทาง
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา
ร้านน้ามันสน - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มลู ลี่ - หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี – ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - ร้านค้าสมุนไพร
ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครือ่ งสาอาง - ศูนย์โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง
22:00-23.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ……. โดยมี
เจ้าหน้าทีจากบริษทั คอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน
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ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น
(รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำ
ผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำกสัตว์ไม่วำ่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร
ตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

วันทีส่ องของการเดินทาง ทุ่งดอกหญ้ า แซ พยอล โอรึม - พิพธิ ภัณฑ์ ชาโอซุ ลลอค - สวนส้ มไร้ เมล็ด - ภูเขาซองอัค - วัดซันบัง
ซา
02.35-03.05 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี
ใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 นับเป็ นเป็ นสายการบินน้องใหม่
เที่ยวเกาหลีท่เี พิง่ เข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็ นสายการบินที่มคี ุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มี
เที่ยวบินทัง้ ในประเทศเกาหลีและต่ างประเทศ ใช้เครื่องบินที่มีระบบเป็ นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะ
ทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ามันเชือ้ เพลิงอย่างดีเยีย่ ม

09.30-10.30 น. เดิน ทางถึงสนามบิน นานาชาติเชจู เป็ นท่ าอากาศยานที่ใหญ่ เป็ นอัน ดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่ าอากาศยาน
นานาชาติอนิ ชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่าน
เดินทางสู่ เกาะเชจู ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลา
ท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี
พาทุ ก ท่ านเดิน ทางสู่ ทุ่ ง ดอกหญ้ า แซ พยอล โอรึม เป็ น ภู เขาไฟที่มีช่ือ เสีย งอีก แห่ ง หนึ่ ง ของ
เกาะเชจู เป็ นสถานทีม่ องเห็นดาวประจาเมืองที่เปล่งประกายสวยงามบนท้องฟ้ ายามพลบค่ าและเป็ น
รู้จ ัก กัน อย่ า งแพร่ ห ลายในรายการชื่อ ดัง อย่ า ง Hyori's Home Stay ทุ ก ท่ า นสามารถขึ้น มาสัม ผัส
บรรยากาศอันสดใส ชมพระอาทิตย์กนั บนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะนาว่าห้ามพลาดเด็ดขาดๆ นอกจากนี้
สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีจ่ ดั เทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขน้ึ ทีบ่ ริเวณเนินเขา โดยจะจัดในช่วงประมาณ
ปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ทีน่ ่ีจะมีการจุดไฟอย่างยิง่ ใหญ่ เพื่อเป็ นการ
ต้อนรับฤดูเกีย่ วเก็บและยังเป็ นการอวยพรให้มสี ุขภาพดีอกี ด้วย ซึ่ เพื่อทาการเตรียมพืน้ ทีใ่ นการปลูก
พืชสาหรับฤดูเก็บเกีย่ วถัดไป (หมายเหตุไม่ได้พาไปชมงานเทศกาล)

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนู อาหารเกาหลีพ้นื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบไปด้วย ไก่ชน้ิ โต
วุน้ เส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟ์ พร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
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พาท่ า นเดิน ทางสู่ พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ช าโอซุ ล ลอค (O'Sulloc) ดิน แดนที่ไ ด้ ร ับ ของขวัญ จาก
ธรรมชาติ ทาให้เป็ นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ นสถานทีจ่ ดั แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชา อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสาหรับซือ้ เป็ นของฝาก มีคุกกีช้ าเขียว
ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ที่จาหน่ ายชาเขียว
ทัง้ ร้อนและเย็น ไอศกรีม ชาเขีย ว และโรลชาเขีย วที่คุณ ไม่ ควรพลาด ภายในยังประกอบ
ไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ ท่สี ุด
ในเกาหลีใต้รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
จากนัน้ พาท่ านสู่ สวนส้ ม ไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ท่ีธรรมชาติสร้างสรรค์
เกาะเชจูเป็ น ที่เดีย วในเกาหลีท่ีสามารถปลูก 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
ทาให้ได้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเป็ นสินค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้
สวนส้มยังเป็ นสถานทีถ่ ่ายทาซีรส่ี เ์ กาหลีช่อื ดังหลายเรื่อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน)
พำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาซองอัค (SONG AK) เป็ นภูเขำไฟที่สวยงำมอีก1 ลูกบนเกำะเชจู สำมำรถชม
วิวท้ องทะเล ภูเขำไฟฮัลลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มีชำยหำดหินริ มทะเล ชำยหำดที่นี่
จะไม่ได้ เป็ นทรำยสีขำวแต่กลับ เป็ น หินสีดำ นำ้ ทะเลสีดำแปลกตำ เป็ นจุดดำนำ้ ยอดนิยมของกลุ่ม
แฮนยอ ตรงฐำนภูเขำ จะมีช่องที่ทหำรญี่ปนบั
ุ่ งคับให้ คนเกำหลีขดุ เจำะไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยสงครำมโลก เพื่อ
เอำไว้ จอดเรื อแอบซ่อนไว้ สำหรับทำลำยเรื อของอเมริ กำ โดยทำเป็ นเรื อติดระเบิดแล้ วพุง่ ชนแบบพลีชีพ
ก่อนนี ้เปิ ดให้ เข้ ำชม แต่มีเหตุกำรณ์เคยดินถล่มลงมำเลยปิ ดไม่ให้ เข้ ำชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถำนที่
ถ่ำยทำเรื่ อง "แดจังกึม"ตอนที่ถกู เนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกำหลีใต้
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 หากได้ลูบพุงก็จะร่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิธีการทาบุญของชาวเกาหลี
ใต้ท่แี ตกต่ างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์แสดงถึง
ความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ที่วดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื
ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงามของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกสูม่ หาสมุทร
อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถ่ ูกเผา
จนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยป่ น เกลือ และน้ ามันงา
ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมทีห่ ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว
นับว่าพลาดไม่ได้เลย
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จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง ร้ านน้ามันสน - ทุ่งดอกหญ้ าสี ชมพู –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิโกจิ - ยอดเขาซองซาน อิลจูบง - หาดวอลจองรี
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
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติผ่านผลงาน
การวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและ
น้าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย
เพื่อเพิม่ ภูมติ า้ นทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคน
ในประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก
พาทุกท่านเดินทางชม ทุ่งดอกหญ้ าสี ชมพู พิ งค์มูลลี่ ณตอนนี้กาลังเป็ นที่ถ่ายรูปยอดนิยม
แห่งใหม่ของคนเกาหลี บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สีของดอกพิงค์มูลลีส้ จี ะสวย
นุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพร้อมเรียงกันเบ่งบานอวดสีสนั ฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติดอกหญ้าสีชมพู
พิงค์มูลลี่จะเริม่ บานประมาณช่วงกลางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน แต่ทงั ้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพ
อากาศ ณ วันเดินทาง ) ท่ามกลางอากาศทีเ่ ย็นสบายและทัศนียภ์ าพทีส่ วยงามชวนให้ทุกท่าน
ได้เก็บรูปความประทับใจเป็ นความทรงจา

จากนั น้ พาท่ า นเยี่ย มชม หมู่ บ้ า นวัฒ นธรรม "ซองอึ บ " (SONGEUB FOLK VILLAGE)
หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า
300 ปี ทีย่ งั มีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่ีคอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับ
มูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ ว
เกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆทีอ่ ยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดอง
ของเกาหลี แต่สาหรับที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่น่ีจะเป็ นไหสาหรับ
หมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์รป่ี ่ า
มาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึง้ และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนามารับประทานได้ รสชาติหวาน
อมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กลายเป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้
เพื่อเป็ นของฝาก
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อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป
นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวย
ร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา

จากนัน้ พาท่านชม ซอฟจิ โกจิ (SEOBJIGOJI) เป็ นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลิดเพลิน
ไปกับความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ รวมทัง้ โบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็ น
สถานที่ ดึ ง ดู ด ยอดนิ ย มการถ่ า ยท าละครซี ร่ีส์ เ กาหลี เรื่อ ง F4 เกาหลี (BOYS OVER
FLOWERS)
จากนัน้ น าท่ านชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบ ง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟที่ดบั แล้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลกั ษณะ
เหมือนมงกุ ฎ เป็ น สถานที่โด่ งดังที่ผู้ค นมาขอพรและชมพระอาทิต ย์ข้นึ เป็ นหนึ่ งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้ เรา
ยังสามารถดื่มด่ากับท้องฟ้ าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ ทส่ี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานทีท่ น่ี ักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลก
อยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว
ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ ละจุดชมวิวทีท่ ่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศ
ทีแ่ ตกต่างกัน เมื่อขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสทุ ธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอน

จากนัน้ พาทุกท่ านเดิน ทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี ) เป็ น 1 ใน 5 ชาด
หาดที่มีช่อื เสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน้ าทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็น
ประกายระยิบ ระยับ นัน้ ดูก ลมกลืนกัน อย่ างสวยงาม เป็ น ชายหาดที่ผู้ค นเดิน ทางมาเที่ย ว
พักผ่อนในช่วงฤดูรอ้ น บริเวณรอบชายหาดมีรา้ นกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารักกับบรรยากาศ
ผ่อนคลาย สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัส

อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนูป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้
ลิม้ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
5

วันทีส่ ี่ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรื อ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - ศู นย์ เครื่ องสาอาง ศู นย์ โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุ งรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นมังกร ที่มลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่ง ใน
มนต์เสน่หท์ างธรรมชาติของเกาะเชจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดูโขด
หินมังกร ถือว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเชจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทา
ให้มรี ปู ทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลังอ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามทีจ่ ะผุดขึน้ จากท้อง
ทะเล เพื่อขึน้ สู่ทอ้ งฟ้ า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของ
นักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิเรี์ ยบร้อย
แล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับ
บุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือ
ไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึ่งยังส่งผลดีต่อ
สุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket ทีน่ ่ีมขี นม พื้นเมืองเกาหลีหลาก
ชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า
วุน้ เส้น รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ลูกบอลซักผ้า เครื่องสาอางค์ช ัน้ นา Etude , Skinfood
และของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ท่หี มอ
ศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บารุงผิวหน้า เครืองสาอางค์ หลากหลายแบ
รนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมทีโ่ ด่งดัง อาทิ
เช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรัมพิ
่ ษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้าแตก , BB Cream , etc
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหล่าปลี ฟั กทองอ่อน ถัวงอก
่
แครอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและน้า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุน้ เส้นปรุงรสสาหร่าย
กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่ นอน
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จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม
ที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มคี ุณภาพดีท่สี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้ าที่ให้ความรูเ้ กี่ยวกับโสมพร้อม
อธิบายคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ดุ และราคาถูก
กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ ่ีมสี นิ ค้าปลอดภาษีชนั ้ นา
ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น น้ าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋ า นาฬิกา
เครื่องประดับ 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 เครื่ องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณ์ชอ้ ปปิ้ งทีเ่ ร้าใจทีส่ ดุ ของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้

21:30 น.

เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE551
เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

**กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณี กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหำย
ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริ ษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม
ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย ว่ำด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่ำเสี ยเวลำ ค่ำเสี ยโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริ ษทั จ่ำยไปแล้ว

ฃ ***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น

นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง
แลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ น
นักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่ กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอ
ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย

ลูกค้าจะต้องเป็ น

ผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ราค่
าบริางเต็
การ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้อั
ท่อตงเที
่ ยวอย่
มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก
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พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริม
เตียง

พฤศจิกำยน : 3-6 , 4-7 , 5-8 , 10-13 , 11-14 , 12-15 , 17-20 , 18-21 , 19-22 ,24-27
,25-28 , 26-29

12,100

พฤศจิกำยน : 2-5 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 16-19 , 20-23 , 23-26 , 27-30 ,30-3 ธ.ค.

12,400

พฤศจิกำยน : 1-4 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 , 21-24 , 22-25 , 28-1 ธ.ค. , 29-2 ธ.ค.

12,700

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

เงื่อนไขการให้ บริการกรณีสารองที่นั่ง
1. รำคำโปรโมชัน่ ชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice
รำคำปกติชำระเงินมัดจำ*** ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้รับ invoice
2. ส่ วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วัน ในกรณี ที่ไม่ชำระยอดเงินส่ วนที่เหลือตำมเวลำที่กำหนด รวมถึงกรณี เช็คของท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรจ่ำยเงินไม่วำ่ กรณี ใดๆ ให้ถือว่ำท่ำนสละสิ ทธิ์ในกำรเดินทำงกับทำงบริ ษทั
ราคานี้รวม
ค่ำตัว๋ เครื่ องบิน ตำมที่ระบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งที่มี
ค่ำอำหำรทุกมื้อ ตำมที่ระบุในรำยกำร / ค่ำเข้ำชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร
ค่ำที่พกั ระดับมำตรฐำน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)
ค่ำรถรับ-ส่ ง และนำเที่ยวตำมรำยกำร / ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิ้น
ค่ำหัวหน้ำทัวร์ผชู ้ ำนำญเส้นทำง นำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ
(ขอสงวนสิ ทธิ์หัวหน้ำทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ ปทัวร์)
ค่ำประกันอุบตั ิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) (เอกสำรขอเป็ นภำษำอังกฤษเท่ำนั้น)
ราคานี้ไม่ รวม
ค่ำธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิ่น 800 บำท หรื อ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริ ป
ค่ำใช้จ่ำยส่ วนตัว อำทิ ค่ำทำหนังสื อเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่ำซักรี ด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เครื่ องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ
รำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสั่งเพิม่ กรุ ณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก)
ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั 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) สมุดบัญชีเงินฝำก (ถ้ำมี) 6) รู ปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รู ป ผูเ้ ดินทำงเตรี ยมเอกสำรและดำเนินกำรยืน่ วีซ่ำด้วยตนเองเท่ำนั้น (สำหรับหนังสื อ
เดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสื อเดินทำงต้องทำเรื่ องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่ำ)
ค่ำอำหำรที่ลูกค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรื อเปลี่ยนแปลงจำกที่โปรแกรมกำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรที่ทำงทัวร์จดั ให้
กรุ ณำเตรี ยมอำหำรสำเร็ จรู ปส่ วนตัวสำรองมำด้วย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจำ
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30 วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ท้ งั หมด
(รำคำโปรโมชัน่ ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรื อเปลี่ยนแปลงวันเดินทำงและผูเ้ ดินทำงได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรื อเปลี่ยนชื่อผูเ้ ดินทำงได้***
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กรุ๊ ปที่เดินทำงต้องกำรันตีมดั จำกับสำยกำรบิน หรื อผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรื อต่ำงประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจำ หรื อ ค่ำทัวร์ท้ งั หมด
หมายเหตุ
จำนวนผูเ้ ดินทำง ขั้นต่ำ ผูใ้ หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั จะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันก่อนกำรเดินทำง
รำคำนี้เป็ นรำคำสำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยหรื อผูถ้ ือหนังสื อเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศชำระเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท)
- เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทำงเป็ นสำคัญ
สงวนสิ ทธิ์ในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำ
หนังสื อเดินทำง ต้องมีอำยุเหลือใช้งำนไม่นอ้ ยกว่ำ 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพำะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทำงเพื่อท่องเที่ยว เท่ำนั้น (หำกหนังสื อ
เดินทำงเหลือน้อยกว่ำ 6 เดือนทำให้ไม่สำมำรถเดินทำงได้ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ น)
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ นหำกเกิดกรณี ควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ภัยธรรมชำติ หรื อ
กรณี ที่ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรื อออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมือง หรื อเจ้ำหน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่
นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ฯ
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกท่ำนใช้บริ กำรของทำงบริ ษทั ฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะ
ค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริ ษทั ฯได้ชำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวั แทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแล้ว
ทำงบริ ษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้ น หำกเกิดสิ่ งของสู ญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจำก ควำมประมำทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ รำคำพิเศษ กรณี ที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถนำมำเลื่อนวันหรื 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 นวันหยุดทำ
กำรของบริ ษทั
มัคคุเทศก์ พนักงำน ไม่มอี ำนำจในกำรให้คำสัญญำใดๆ แทนบริ ษทั ทั้งสิ้ น เว้นแต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ ีอำนำจขอบริ ษทั กำกับเท่ำนั้น
หำกท่ำนที่ตอ้ งกำรออกตัว๋ ภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่ องบิน รถไฟ กรุ ณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำที่ทุกครั้งก่อนทำกำรออกตัว๋ เพื่อป้องกันปัญหำ
เที่ยวบินล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทำงกรณี เกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบ
ล่วงหน้ำซึ่งอยูเ่ หนือกำรควบคุมของทำงบริ ษทั ทำงบริ ษทั จะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใช้จ่ำยให้ในทุกกรณี
ถ้ำลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปปิ้ งตำมที่โปรแกรมกำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 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
ถ้ำลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์ หรื อกำรท่องเที่ยวกับคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บำท/ท่ำน
ขอสงวนสิ ทธิ์กำรตัดห้องพักสำหรับผูท้ ี่ไม่เดินทำง ผูร้ ่ วมเดินทำงไม่สำมำรถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิ ทธิ์สำหรับลูกค้ำที่เดินทำงท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ ปเท่ำนั้น
เมื่อท่ านตกลงชาระเงินไม่ ว่าทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่ าท่ านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้ อตกลงต่ างๆ
ที่ได้ระบุไว้ แล้วทั้งหมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
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