กำหนดกำรเดินทำง เดือนกันยำยน 2561
โปรแกรมเดินทาง
พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง ร้านน้ ามันสน - หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอึบ - - ยงดูอมั ร็ อค หรื อ โขดหินรู ปหัวมังกร ร้านค้าสมุนไพร - ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต - ศูนย์เครื่ องสาอาง - ศูนย์โสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง
23.00-23.30 น.

สนามบิ นสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้
คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน
EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ..... ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข ..... โดยมี
เจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร

ข้อแนะนา ถ้าต้องการนาของเหลวขึ้นเครื่ องใส่กระเป๋ าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาผลิตภัณฑ์ของสดที่ทาจาก
สัตว์ไม่ว่าเนื้ อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสี ยค่าปรับ

วันทีส่ องของการเดินทาง พิพธิ ภัณฑ์ ชาโอซุ ลลอค - วัดซันบังซา
02.35-03.05 น.

ออกเดินทางสูป่ ระเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE552 นับเป็ นสายการบินน้อง
ใหม่ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใต้ทเ่ี พิง่ เข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็ นสายการบิน
คุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเทีย่ วบินทัง้ ในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครื่องบินทีม่ รี ะบบเป็ น
มิตรกับสิง่ แวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น้ามันเชือ้ เพลิงอย่างดีเยีย่ ม
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09.30-10.30 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศ
ยานนานาชาติอนิ ชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เกาะเชจู ซึง่ ได้รบั การขึน้ ทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้
2 ชัวโมง
่ เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี)
พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ ทาให้เป็ นที่ปลูกชา
เขียวคุณภาพสูง ทีส่ ง่ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ น สถานที่จ ัด แสดงประวัติแ ละวัฒ นธรรมการชงชา อัน
หลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิ
เช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสาหรับซื้อเป็ นของฝาก มี
คุกกี้ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู
เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ท่จี าหน่ ายชาเขียวทัง้ ร้อนและเย็น
ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวทีค่ ุณไม่ควรพลาด ภายใน
ยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ ท่สี ุดใน
เกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนูขน้ึ ชื่อ จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ี
ประกอบไปด้วย ไก่ช้นิ โต วุ้นเส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่ มเป็ น
พิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่
ฉับๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่าง
ทางขึน้ ท่านจะได้ยนิ เสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐาน
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ซ่งึ เป็ นพระประธานทีม่ คี วามศักดิสิ์ ทธิและ
์
เป็ นทีเ่ ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ทน่ี ับถือ
ั ้ า แม่ ก วนอิม ซึ่งหัน หน้ าออกสู่ท ะเล
ศาสนาพุ ท ธ และรูป ป นเจ้
นอกจากนั น้ ยัง มีรูป ป นั ้ พระสังกัจ จายน์ ซึ่งหากได้ลูบ พุ ง ก็จ ะ
ร่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิธกี ารทาบุญของชาวเกาหลีใต้ท่ี
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แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์
ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ที่วดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลที่ สวยงามของ
แหลมมังกรทีย่ ่นื ออกสูม่ หาสมุทร

พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารที่เป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างบน
แผ่นโลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียม
หันบางๆ
่
พริกไทยป่น เกลือ และน้ ามันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือ
ไม่ได้มกี ารหมักหรือมีสว่ นผสมทีห่ ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันทีส่ ามของการเดินทาง ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - - ร้ านนา้ มันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรส
ต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้
อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปจั จุบนั ผูค้ นหันมารับประทาน
อาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ นาท่านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว
ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ ลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังทีผ่ คู้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่ง
ใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้
เรายังสามารถดื่ม ด่ ากับ ท้อ งฟ้ าและน้ าทะเลสี
คราม ทิวทัศน์ทส่ี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเช
จู เป็ นสถานทีท่ น่ี ักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลก
อยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่
มหั ศ จรรย์ ใ หม่ ท างธรรมชาติ ข องโลก ท่ า น
สามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจาก
มุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท่ ่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศทีแ่ ตกต่างกัน เมื่อขึน้ ไปถึงด้าน
บนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสทุ ธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอน
จากนั น้ พาท่ า นเดิน ทางต่ อ ที่ ร้ า นค้ า สมุ น ไพรสนเข็ม แดง
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั มากมายจาก
มหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลด
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ไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย
เพื่อเพิม่ ภูมติ ้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิง่ ที่ได้รบั ความนิยมจากคนในประเทศ
เกาหลีเป็ นอย่างมาก

อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไป
ผัดคลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุก
รับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา
จากนัน้ พาท่านเยีย่ มชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้ นแห่งนี้ไม่ใช่
เป็ นแค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ น
โบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงั มีชาวบ้านอาศัยอยู่
จริง เอกลัก ษณ์ ข องการสร้า งบ้ า นที่น่ี คื อ จะใช้ ดิน
เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐ
เข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมา
เทีย่ วเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆทีอ่ ยู่ตามบ้านก็จะ
เดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สาหรับทีเ่ กาะนี้นนั ้ ไหทีว่ างเรียงรายกันอยู่ตาม
บ้านเรือนทีน่ ่ีจะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้าน
จะนาผลเบอร์ร่ปี ่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนามารับประทานได้ รสชาติ
หวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย ปจั จุบนั นี้กลายเป็ นสินค้าที่ผมู้ าเยี่ยมเยือน
มักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก
พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอน
หมูรวมกัน ไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้ าซุ ปร้อนๆ สูต รเฉพาะของแต่ ละร้าน แล้วต้มจนเดือ ด ก่อ นจะเริ่ม
รับประทาน ก็จะน าอุด้งลงต้มอีกครัง้ จะทานพร้อมกับ ข้าวสวย หรืออุด้งก็ได้ เมนู ชาบูช าบู ถือได้ว่าเป็ น
รายการอาหารทีข่ าดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้ าซุป ผักต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นทีช่ ่นื
ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอน้าจิม้ เกาหลี เติมเพิม่ รสชาติ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้ าสมุนไพร - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต - ศู นย์ เครื่องสาอาง ศู นย์ โสม - ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - กรุงเทพ
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รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุ งรส
ต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่ างจากอาหารมือ้ อื่นๆ
มากนัก แต่ จะต่ างตรงที่จานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ที่น้อยกว่าเท่ านัน้ แต่ ในปจั จุบนั ผู้คนหัน มารับประทาน
อาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้

จากนั น้ พาทุ ก ท่ า นชม ยงดู อ ัม ร็อ ค หรื อ โขดหิ น
มังกร ที่มีลกั ษณะคล้ายกับ หัวมังกร อีกหนึ่ ง ในมนต์
เสน่ ห์ทางธรรมชาติข องเกาะเชจู ซึ่งถือกัน ว่าถ้าหาก
ใครไม่ได้ม าเยือน ยงดู อมั ร็อค เพื่อมาดูโขดหิน มังกร
ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเชจู โขดหินมังกรแห่ งนี้เกิดขึ้น
จากการกัด กร่ อ นของคลื่น ลมทะเล ท าให้ มี รู ป ทรง
ลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลังอ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามที่จะผุดขึ้น จากท้องทะเล เพื่อขึ้น สู่
ท้องฟ้า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ น
อย่างมาก
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิเรี์ ยบร้อยแล้ว เป็ น
สมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง
มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ
เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่
ภายในผนังของตับ หรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่
ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมขี นม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด
อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็ต ส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า
วุ้น
เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ ว กระทะ ลูก
บอลซักผ้า เครื่องสาอางค์ช ัน้ นา Etude , Skinfood และของฝากของที่
ระลึก มีให้ท่ า นได้เลือ กซื้อ มากมาย พร้อ มทัง้ มีบ ริก ารบรรจุ ก ล่ อ งตาม
เงื่อนไขของร้าน
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จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครือ่ งสาอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสาอางค์ทห่ี มอศัลยกรรม
เกาหลีร่ ว มออกแบบมากมาย เช่ น ผลิต ภัณ ฑ์ บ ารุ ง ผิว หน้ า เครือ ง
สาอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee
Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมที่โด่งดัง อาทิเช่น ครีมเมือกหอย
ทาก , เซรัม่ พิ ษ งู , ครีม โบท็ อ ก , Aloevera Gel . ครีม น้ า แตก , BB
Cream , etc
อาหารกลางวัน อิสระอาหารกลางวัน ณ ดาวทาวน์เชจู

จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6
ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้
เกีย่ วกับโสมพร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้
ท่ า นได้เลือ กซื้อ โสมที่ มีคุ ณ ภาพดีท่ีสุด และราคาถู ก กลับ ไปบ ารุ ง
ร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีท่ี ดิ วตี้ฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ ่มี ี
สินค้าปลอดภาษีชนั ้ นาให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด อาทิเช่น
น้ าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลาย
แบรนด์ด ัง อาทิเช่ น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex
ฯลฯ
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่น
ชื่ อ ดั ง บ นเกาะเชจู อาทิ เ สื้ อ ผ้ า รองเท้ า กระเป๋ า เครื่ อ งส าอางค์
เครื่อ งประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัม ผัสประสบการณ์ ช้
อปปิ้ งที่ เ ร้า ใจที่ สุ ด ของคุ ณ เหมื อ นยกเมีย งดงมาไว้ บ นเกาะ ในสไตล์
บรรยากาศทะเลใต้
21:30 น. เหินฟ้ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่ วบินที่ ZE551
เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ
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OPTION TOUR โปรแกรมเพิม่ เติม (12,000-20,000 วอน)
1.HELLO KITTY ISLAND : (12,000 วอน) เป็ นสถานที่จดั แสดงเรื่ องราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชนั่ รวมทั้งสิ่ งของเครื่ องใช้ที่เป็ นคิตตี้ท้งั หมดรวบรวม
ไว้ที่นี่ พร้อมเรื่ องราวและประวัติความเป็ นมา ภายในมีร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ ม สมุด หมอน ตุก๊ ตา และช็
อดโกแล๊ต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยัง คิตตี้คาเฟ่ ซึ่ งเป็ นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ ารักเหมาะสาหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจาหน่ายเค๊กหลาย
รสชาติ ไอศรี มโยเกริ์ ต และกาแฟ รสชาติอร่ อยที่ไม่ควรพลาด

2.CIRCUS WORLD SHOW : (12,000 วอน) การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสี ยวและความยืดหยุน่ ของร่ างกาย มีการแสดงหลากหลาย
ชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกันไป เป็ นที่ตื่นตาตื่นใจของผูช้ ม มีท้ งั แสง สี เสี ยง ท่านจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสี ยว ไปพร้ อมๆกัน เช่น โชว์
ลอดห่วง โชว์น้ ีนกั กายกรรมจะหมุนตัวและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ด้วยห่วงที่ห้อยอยูก่ ลางอากาศ โชว์กายกรรมกลางอากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิด
ตัวด้วยท่าทาง สง่างามขณะห้อยตัวอยูก่ ลางอากาศด้วยผ้าเพียงผืนเดียว เป็ นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์น้ ี คือ มอเตอร์ ไซค์ผาดโผนในพื้นที่จากัด

3. RAIL BIKE JEJU : (12,000 วอน) เป็ นแหล่งท่องเที่ยวรู ปแบบใหม่นั บได้วา่ เป็ นสถานที่พกั ผ่อนและออกกาลังกาย Rail Bike คือการปั่นจักรยานบนรางรถไฟ
เป็ นรถจักรยาน 4 ล้อที่ตอ้ งใช้คนปั่ นตั้งแต่ 2-4 คน เพราะมีมอเตอร์ ไฟฟ้ าช่วยในการขับเคลื่อน ทาให้เหนื่ อยเกินไป สาหรับการปั่ นจักรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลา
ประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเริ่ มสตาร์ ทออกจากจุดเดียวกัน จากนั้นเจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ปั่นจักรยานไปทีละคัน โดยให้มีระยะห่ างกันประมาณ 20 เมตร ระหว่างเส้นทาง
ทุกท่านสามารถชมธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นานาชนิ ด

4. AQUA PLANET : (20,000 วอน) พิพิธภัณฑ์สตั ว์น้ า หรื อ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็ นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะ
ที่นี่เป็ นทั้งศูนย์กลางการเรี ยนรู ้ทางทะเล ความรู ้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่ งมีชีวิตใต้ทะเลที่จดั แสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตปู ้ ลาจานวนมากตั้งแต่ขนาดเล็ก
จนถึงขนาดใหญ่มหึ มาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิง่ นอกจากนี้ มีกิจกรรมและการแสดงของสัตว์น้ าให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่นการให้อาหารนก
เพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรู กนั มารับอาหารอย่างคึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอนั น่ารักจะทาให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ตวั และมีฉลามวาฬเป็ นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่ ง
นี้ ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุ ดระทึก ที่นกั ประดาน้ าต้องใช้ทกั ษะและความสามารถพิเศษ ซึ่งจะทาให้คุณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา

**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 และจากสายการบิน เรื่องผูแ้ อบ
แฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม
HOT PROMOTION JEJU ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000
บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด
สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ
7น
ประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริม
เตียง

กันยายน : 26-29

8,000./คน

กันยายน : 10-13 , 27-30

8,500./คน

กันยายน : 12-15 , 15-18

8,700./คน

กันยายน : 13-16 , 14-17

8,800./คน

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

เงื่อนไขการให้บริ การกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชันช
่ าระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
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2. ส่วนทีเ่ หลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชาระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่ กรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิในการเดิ
นทางกับทางบริษทั
์
หมายเหตุ : ขอสงวนสิ ทธิ์ ราคาโปรโมชันส
่ าหรับ
1. ลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ วตัวจริง ไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
2. ลูกค้าทีเ่ คยเดินทางท่องเทีย่ วประเทศเกาหลีใต้แล้วเท่านัน้ (อ้างอิงพาสปอร์ตเก่าได้)
3. ลูกค้าทีไ่ ม่เคยเดินทางเข้าเกาหลีใต้ ลูกค้าต้องมีวนั ออกพาสปอร์ตไม่ต่ากว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง (กรณีลกู ค้ามีเล่มเก่า
สามารถนาแสดงกับเจ้าหน้าที)่
หมายเหตุ :กรณี ลกู ค้าที่พาสปอร์ตใหม่หรือสุ่มเสี่ยงที่จะไม่เดินทางกลับพร้อมคณะ ขออนุญาติ ใช้ราคาเต็ม ณ วันเดิ นทาง
เท่านัน้ )
ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครือ่ งบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิหั์ วหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
(ขอสงวนสิทธิเอกสารเบิ
กประกัน หรือ ใบรับรองแพทย์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
์
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครือ่ งดืม่ ทีส่ งเพิ
ั ่ ม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 กก.)
ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยืน่ วีซ่าด้วย
ตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรือ่ งแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยืน่ วีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่
ทางทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชือ่ ผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter
Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
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หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน ก่อนการเดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศชาระเพิม่ ท่าน
ละ 3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพือ่ ท่องเทีย่ ว
เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล, ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครือ่ งบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลือ่ นวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปีนนั ้ ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของ
บริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจขอบริษทั
กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครือ่ งบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว
เพือ่ ป้องกันปญั หาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสาย
การบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยูเ่ หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จา่ ยให้ในทุก
กรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็ นเงิน
ไทย3,500 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยูก่ บั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิการตั
์ ดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริ ษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด
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กรุณาอ่านเงือ่ นไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
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