โปรแกรมการเดินทาง
ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค – แหลมซงอัคซาน - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา
ศูนย์น ้ามันสนเข็มแดง - นัง่ รถไฟเที่ยว ECOLAND --หมูบ่ ้ านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี
วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์ มาร์ เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอู
ร้ านค้ าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้ อปปิ ง้ ในดาวน์ทาวน์

วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ - ออกเดิ นทางจากสนามบิ นสุวรรณภูมิ
จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็ นสนามบินนานาชาติประจาประเทศไทย เวลานัด
หมาย : 23:30 เที่ยวบิน : 7C2244
เที่ยวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ เวลา : 02.25-09.55 เที่ยวบิน :
7C2244 ใช้ เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชัว่ โมง

วันที่สองของการเดิ นทาง

ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค – แหลมซงอัคซาน - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา
พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์ เนชัน่ แนลแอร์ พอร์ ต หลังจากผ่านด่านตรวจคน
เข้ าเมือง รับกระเป๋ าที่สายพาน ออกมาพบกับผู้นาทัวร์ เพื่อทาการยืนยันตัวตนการเข้ า
ร่วมทัวร์ และเตรี ยมตัวบริ เวณจุดนัดพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพร้ อมกัน

พาท่านรับประทานเมนูขึ ้นชื่อประจาเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรื อโจ๊ กหอยเป๋ าฮื ้อ (มื ้อที่
1) ที่โด่งดังแบบใครที่มาเที่ยวเชจูต้องลองมาลิ ้มรสให้ ได้ และที่สาคัญนอกจากความ
อร่ อยของตัวข้ าวโจ๊ กที่ถกู ปรุ งเป็ นพิเศษแล้ ว ยังมีหอยเป๋ าฮื ้อจากท้ องทะเลเกาะเชจู มา
เป็ น ชิ น้ พอดีคาแบบน่ารั บ ประทานมากๆ เมนูนี บ้ อกเลยว่านอกจากอร่ อยแล้ วยังได้
ประโยชน์ เพิ่มกาลังวังชาอีกด้ วย

พาท่า นเดิ น ทางสู่ ไร่ ชาเขี ย วโอซุ ล ล็ อ ค ขึน้ ชื่ อ ที่ สุด แห่ง เกาะเชจู O'Sulloc ซึ่ง จะ
แบ่งเป็ นโซนไร่ชากลางแจ้ ง และโซนพิพิธภัณฑ์ที่มีการจัดแสดงเรื่ องราวของชา ร้ านคาเฟ่
และร้ านขายของฝาก ซึ่งท่านสามารถเยี่ยมชมได้ ทกุ ๆโซน เกาะเชจูเป็ นดินแดนที่ได้ รับ
ของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวได้ คณ
ุ ภาพสูง ผสมผสานกับนวัตกรรมสมัยใหม่ จน
ทาให้ ชาที่นี่สง่ ออกไปขายทัว่ โลก นักท่องเที่ยวทังเกาหลี
้
และต่ างชาติมกั มีจดุ มุง่ หมายที่
จะมาลิ ้มรสความอร่ อยของชาที่มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรี ม
ชาเขียว เค้ กโรล เครื่ องดื่มชาเขียวทังร้้ อนและเย็น รับประกันความฟิ นไปตามๆกัน ส่วนใครที่เน้ นการชมวิวถ่ายรู ป สวยทุกมุม

จนกดชัตเตอร์ รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็ นโซนไร่ ชา หรื อขึ ้นไปจุดชมวิวด้ านบนสุดของพิพิธภัณฑ์ ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการ
ของไร่ชาที่นี่
พาท่านเดินทางสู่ ซองอัคซาน(SONG AK SAN) หรื อที่เรี ยกกันว่า “แหลมซองอัคซาน” เป็ น
ภูเขามีแหลมทอดยาวออกสูท่ ้ องทะเล พร้ อมประวิติศาสตร์ เกี่ยวกับสงครามในสมัยอดีต ที่มี
การให้ ชาวบ้ านเกาะเชจูมาเจาะอุโมงค์เพื่อเก็บยุทโธปกรณ์ ต่างๆ ปั จจุบนั ยังเป็ นอุโมงค์บ้าง
บางอันก็ถล่มลงมาแล้ ว แต่ด้วยความสวยงามของบริ เวณนี ้ จึงถูกเลือกให้ เป็ นฉากถ่ายทาซีรีย์
สุดฮิตที่ดงั ทัว่ โลก “แดจังกึม” นัน่ เอง เมื่อมาเที่ยวที่นี่แนะนาให้ ลงไปถ่ายรู ปบริ เ วณท่าเรื อที่มี
หินรู ปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีดาสนิท จนหลายคนเรี ยกทะเลบริ เวณนี ้ว่า
ทะเลสีดา และที่พลาดไม่ได้ ต้องไปอุดหนุน อาหารทะเลที่งมขึ ้นมาสดๆ อาทิ หอยเป๋ าฮือ้ ปลิงทะเล โดยชาวบ้ านกลุ่มหญิง
ประดาน ้า หรื อ แฮนยอ ถัาโชคดีก็อาจจะได้ เห็นการดาทะเลของป้าๆบริ เวณนันด้
้ วย
พาท่า นเที่ ยวชมความมหัศจรรย์ ข องธรรมชาติ แหลมหั ว มั ง กร ยงมอรี ที่ มี เ อกลักษณ์
เฉพาะตัว ของเกาะเชจู ก็ คื อ แหลมโขดหิ น ที่มี ลวดลายเป็ น แนวยาวสลับ ซับ ซ้ อ นกัน แบบ
สวยงาม ไม่เหมือนใคร และที่แห่งนี ้ตามจินตนาการของคนสมัยก่อนมองว่ามีความเหมือนกับ
มังกรที่กาลังจะกระโจนลงน ้าทะเล จึงตังชื
้ ่อว่า "ยงมอรี " ที่แปลว่าหัวมังกรนัน่ เอง และนอกจาก
ท่านจะได้ ชมความสวยของโขดหินแล้ ว ยังมีพิพิธภัณฑ์เรื อที่บอกเล่าเรื่ องราวของ Hendrick
Hamel เป็ นชาว Netherlands ที่มาติดอยู่เกาะเชจู เมื่อได้ กลับไป จึงได้ เขียนหนังสือบันทึก
ความประทับใจที่มีของเกาะเชจูนนั่ เอง
จากนันพาท่
้
านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนี ้ตังอยู
้ ่บนเขาซันบังหันหน้ าออกสู่ทะเล
ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรู ปองค์ ใหญ่ สีทองถื อถ้ วยโอสถ ผู้คนนิยมมาขอพรเรื่ องของ
สุขภาพ และความร่ ารวยเงินทอง โดยนิยมทาบุญด้ วยการถวายข้ าวสาร เทียน พร้ อมทังการ
้
หมุนระฆังทองคารอบฐานองค์พระเพื่อความเป็ นศิริมงคลอีกด้ วย ซึง่ มีความศักดิ์สทิ ธิ์และเป็ นที่
เลือ่ มใสของชาวบ้ านบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนันรู
้ ปปั น้ พระแม่กวนอิมซึง่ หันหน้ าออกสู่
ทะเล ยังเป็ นอีกหนึง่ ศรัทธาของผู้ที่นบั ถือ นิยมนาน ้าบริ สทุ ธ์มาถวาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านันที
้ ่
นิยมมาเยี่ยมชมที่วดั แห่งนี ้ เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็นท้ องทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็ นอีกหนึง่
สถานที่ที่ต้องมาเยือนสักครัง้ เมื่อมาเที่ยวเกาะเชจู

พร้ อมเสริ ฟด้ วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี ้ (มื ้อที่ 2) อาหารเกาหลีแบบปิ ง้ ย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี
เป็ นการนาเนื ้อหมูสว่ นซี่โครงมาหมักกับเครื่ องปรุงจนเนื ้อนุม่ เสิร์ฟให้ ทา่ นได้ ยา่ งสดๆ ร้ อนๆ ร่วม
รับประทานด้ วยกัน วิธีการทานให้ ได้ อรรสรส ต้ องตัดหมูเป็ นชิ ้นๆ นาผักสด กระเทียม กิมจิ และ
เครื่ องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคาโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรื อทานกับข้ าวสวยร้ อนๆที่
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รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรมที่พกั (มื ้อที่ 3) เป็ นสไตล์บุฟเฟ่ ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ ท่านเลือกรับประทานในห้ องอาหารที่
สะอาด บรรยากาศดี พร้ อมออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ
จากนัน้ พาท่ า นไปรู้ จัก กับ สมุ น ไพรที่ มี ชื่ อ เสี ย งของประเทศเกาหลี ใ ต้ Red Pine Oil หรื อ
นา้ มันสนเข็มแดง ตามตาหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถกู บันทึกไว้ เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ปั จจุบนั ได้ นามาสกัดด้ วยวิธีที่ทนั สมัยดึงสรรพคุณที่ดีที่สดุ ออกมาในรู ปแบบที่ทานได้ ง่าย และ
บารุ งสุขภาพได้ ดีที่สดุ น ้ามันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทาความสะอาดระบบหลอดเลือด
เคลียร์ หลอดเลือดที่อดุ ตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้ นเลือด ตีบ แตก ตัน
อีกทังยั
้ งช่วยให้ การผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ ้น ผิวพรรณดูมีสขุ ภาพดี รับประทานเป็ นประจา ร่างกายแข็งแรงขึ ้นตามลาดับ

พาท่านนั่ งรถไฟ ECOLAND เที่ยวชมธรรมชาติ สูดอากาศบริ สทุ ธิ์ และร่ วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ด้ านในถูกสร้ างอยู่
ท่ามกลางผืนป่ าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็ นหลายหลากโซน ไม่วา่ จะเป็ นทะเลสาป ที่สามารถเดินชมวิวบนสะพานไม้ แต่ละฤดูจะ
มีดอกไม้ และพันธุ์ไม้ ต่างๆออกสลับกันให้ ท่านได้ มาเชคอินกันได้ ตลอดทังปี
้ เลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หิมะตก และ
ดอกคามิลเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮ

เดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญ้ าเขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญ้ าสีชมพูพิงค์มูลลี่
และดอกหญ้ าออกแซ
พาท่านรับประทานเมนูท้องถิ่นประจาเกาะเชจู ช้ อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้ มซุปซี่โครงหมู (มื ้อที่
4)สมัยก่อนเกาะเชจูเลี ้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรื อน ซี่โครงของหมูจะถูกนามาทาซุป ด้ วยนา้้
ซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็ นซุปข้ นเหนียวเล็กน้ อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ข้าวเมมิลลง
ไปด้ วย จึงมีรสชาติที่เข้ มข้ น เนื ้อหมูจะนุม่ ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริ ฟท่านพร้ อมข้ าว
สวย และเครื่ องเคียงตามฤดูกาล

จากนันพาท่
้
านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็ นหมูบ่ ้ านโบราณอายุมากกว่า 300
ปี ที่ยงั มีผ้ คู นอาศัยอยูจ่ ริ ง เมื่อไปถึงจะมีชาวบ้ านมาต้ อนรับและพาเราเดินชมวิถี
ชีวิตต่างๆ ในหมู่บ้าน พร้ อมถ่ายทอดเรื่ องราวของคนที่นี่ให้ ฟังแบบสนุกสนาน
เราจะได้ ร้ ู จกั รู ปปั น้ เทพพระเจ้ า ทอลฮารุ บงั ที่มีอยู่ทวั่ เกาะ บ้ านที่สร้ างจากก้ อน
หินทังหลั
้ ง แหล่งน ้าจืดที่หายากมาก อาชีพหลักของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียม
ของหญิงชายในอดีต สัตว์เลี ้ยงประจาเกาะ ไหหรื อโอ่งโบราณที่ได้ มีไว้ หมักกิมจิ
เหมือนที่อื่นๆ และที่พลาดไม่ได้ สินค้ า Otop ของหมู่บ้านที่มีมาช้ านาน เป็ นที่
เลื่องชื่อว่ามาเกาะเชจูต้องมาชิม และช้ อปสักครัง้ นัน่ ก็คือผลิตภัณฑ์แคลเซียม
ธรรมชาติจากกระดูกม้ า และน ้าหมักเบอร์ รี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรื อที่เรี ยกันว่า
Omija (โอมิจา) ถ้ าได้ ดื่มจะสดชื่นมากๆ
จากนันน
้ าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรื อที่ถกู ขนานนามว่า “Sunrise Peak” มี
อายุกว่า 5000 ปี ที่นี่เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ขึ ้นที่สวยที่สดุ จึงเป็ นสถานที่โด่งดังที่
ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ ้น ป็ นสถานที่ที่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลก
อยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้ เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติ ภูเขา
ไฟลูกนี ้สงบลงเป็ นที่เรี ยบร้ อย แต่ทิ ้งความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรูปทรง
ที่กลมขนาดใหญ่เส้ นผ่านศูนย์ กลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแล้ ว
ลักษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็ นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ
ด้ วยธารลาวา ปั จจุบนั จึงสามารถไปเที่ยวจุดนี ้ด้ วยรถยนต์ และใครที่อยากได้ บรรยากาศปากปล่องภูเขาไฟ พร้ อมชมวิวทิวทัศน์
ที่สวยงาม ต้ องเอาชนะใจตัวเองด้ วยการเดินขึ ้นไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสูงจากระดับน ้าทะเล 182 เมตรเท่านัน้

จากนันพาท่
้
านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบนเกาะเช
จู ที่มีความสวยงามจนเป็ นจุดที่ซีรี ย์เกาหลีนิยมมาถ่ายทามากที่สุด กิ จกรรม
น่าสนใจของจุดนี ้มีเยอะมาก เช่นการเดินไปเยี่ยมชมปลายสุดของแหลมที่จะมี
ประภาคารสีขาวตังเด่
้ นสวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรี ยกกันว่า หินตาหินยาย ระว่าง
ทางก็จะมีบ้านหลังนึงที่สมัยอดีตเคยเป็ ยโบสถ์เก่า ปั จจุบนั ถูกปรับเปลี่ยนเป็ น
ความน่ารักให้ ผ้ คู นมาถ่ายรู ปกัน เส้ นทางเดินโค้ งซ้ ายโค้ งขวา สวยงามมาก และ
อีกกิจกรรมเด็ดคือต้ องมาชิมปลาหมึกสดที่ชาวบ้ านเอาไปตากลมจนแห้ ง และ
นามาย่างบนหินภูเขาไฟนัน่ เอง กลิ่นจะหอม และรสชาติหวาน อร่ อย สดมากๆ
ถือเป็ นของกินที่มาแล้ วไม่กินถือว่าไม่ถึงเลยทีเดียว
พาท่านลิ ้มรสเมนูพิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค์ (มื ้อที่ 5) ที่ผสมผสานความเป็ นท้ องทะเลของเกาะเช
จู เข้ ากับเรื่ องสุขภาพที่แข็งแรงนัน่ ก็คือซุปไก่นนั่ เอง เมนูนี ้จึงเปรี ยบดังเมนูจากสวรรค์เลยทีเดียว
ส่วนประกอบหลักๆ จะเป็ นไก่ที่ต้มด้ วยสมุนไพรจนเปื่ อย และเพิ่มซีฟดู้ ตามฤดูกาลเข้ า ไป ทาให้
น ้าซุปอร่ อย หวาน กลมกล่อมไม่เหมือนใคร เสิรฟท่านพร้ อมข้ าวสวยร้ อนๆ และเครื่ องเคียง
ต่างๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หัวไชเท้ า
ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel หรือเทียบเท่ า
วันที่สามของการเดิ นทาง

วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครือ่ งนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลายเงิ นวอน –
ชายหาดอีโฮเทอู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปปิ้ งในดาวน์ทาวน์

รับประทานอาหารเช้ าที่โรงแรมที่พกั (มื ้อที่ 6) เป็ นสไตล์บุฟเฟ่ ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ ท่านเลือกรับประทานในห้ องอาหารที่
สะอาด บรรยากาศดี พร้ อมออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ
พาท่านเข้ าในชมวัดป่ า "ชอนวังซา" เป็ นวัดที่สวยงามที่อยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของ
เทือกเขาฮัลลาซาน ซึ่งสายมูต้องห้ าม พลาดเพราะวัดแห่งนี ้ต้ องมาขอพรเรื่ องเงินทอง
และความก้ า วหน้ า ในเรื่ อ งหน้ า ที่ ก ารงาน วัด นี ถ้ ูก ขึน้ ทะเบี ย นเเป็ น วัด เก่ า แก่ แ ละ
ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งนึงในเกาหลี อีกทังยั
้ งมีต้นกาเนิดน ้าแร่ ศกั ดิ์สทิ ธิ์ที่คนสมัยก่อนใช้ ดื
มกินเพื่อเป็ นสิริมงคลให้ ตนเองอีกด้ วย
พาท่านเข้ าชมและเลือกซื ้อชุดเครื่ องนอนเพื่อสุขภาพอันดับหนึง่ ของประเทศเกาหลีใต้
Sesa Living ที่ใช้ เส้ นใยในการถักทอถึง 15400 เส้ น กันไรฝุ่ นได้ 100% มีการใช้ หยก

ในการทาเส้ นใย จึงมีคณ
ุ สมบัติในเรื่ องของการบาบัดขณะนอนหลับ ซึง่ เนื ้อผ้ าจะมีสมั ผัสที่นมุ่ ลืน่ ไม่มีเสียงดังเมื่อขยับตัว และ
ยังปรับอุณหภูมิที่คงที่ให้ ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้ วย และโชว์รูมแห่งนี ้สามารถคืนภาษี ให้ กบั นักท่องเที่ยวอีกด้ วย
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรื อที่นักท่องเที่ยวเรี ยกกันว่า "ร้ านละลายเงินวอน" ที่นี่มีขนม ของฝาก ของ
พื ้นเมืองเกาหลีที่ขึ ้นชื่อ ใครๆมาต้ องมีติดไม้ ติดมือกลับไป อาทิเช่น ขนมชื่อดังต่างๆ
ช้ อคโกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใช้ ใน
ครัวเรื อน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้ วยข้ าว ซอสปรุ งรส วุ้นเส้ น รวมถึงของฝากของที่
ระลึ ก มี ใ ห้ ท่ า นได้ เลื อ กซื อ้ มากมาย เหมื อ นเอาเงิ น วอนมากละลา ยกั น อย่ า ง
เพลิดเพลินและไม่ต้องกลัวว่าจะใส่กระเป๋ าไม่พอ เพราะที่นี่พร้ อมบริ การบรรจุกล่อง
ตามเงื่อนไขของร้ านด้ วย
พาท่านรับประทานเมนู แม-อุน-ทแวจี-คัลบี-้ จิม หรื อ ซีโครงหมูต๋นุ ซอสแดง (มื ้อที่ 7)
เมนูนี ถ้ ูก ปากคนไทยแน่น อน เพราะซอสแดงหรื อ น า้ ซุ ป จะมี ร สชาติ ที่ เ ข้ ม ข้ น เผ็ ด
เล็กน้ อย และซึมเข้ าสูเ่ นื ้อหมู ที่เป็ นส่วนซี่โคง ที่ตนุ๋ จนนุม่ ละมุนลิ ้นมากๆ เสิรฟคูก่ บั ข้ าว
สวยร้ อนๆ และเครื่ องต่างๆ เช่น กิมจิ สาหร่าย หัวไชเท้ า หรื อ ผักตามฤดูกาล

พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึ ้นชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของ
ท้ องทะเล คาเฟ่ น่ารักๆต่างๆแล้ ว ยังมีสญ
ั ลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่ องบินจะเห็นทันที
ที่ถึงเกาะเชจู นัน่ ก็คือประภาคารรูปม้ าสีขาว และสีแดง ม้ าถือว่าเป็ นสัตว์ประจาเกาะเช
จู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที่นี่เสมอ

พาท่านช้ อปปี ง้ สินค้ าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่ องสาอางค์เกาหลีและต่างประเทศ สินค้ าแบรนด์เนม ราคาถูก

จากนันพาทุ
้
กท่านเดินทางสูแ่ หล่งช้ อปปิ ้ งในตัวเมืองแห่ งเกาะเชจู มีโซนใต้ ดิน และโซนวอคกิ ้งสตรี ท ซึง่ ถือว่าเป็ นแหล่งรวม
สินค้ ายอดฮิต ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์ท้องถิ่นเกาหลี แบรนด์สปอร์ ตกีฬาดังๆ ทังแฟชั
้ น่ เสื ้อผ้ า หมวก กระเป๋ า รองเท้ า
เครื่ องสาอางค์ และยังมีสตรี ทฟูด้ ขนม คาเฟ่ ต่างๆอีกด้ วย
ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้ าหน้ าคอยดูแลขันตอนการเชคอิ
้
น ตัว๋ เครื่ องบิน และอานวย
ความสะดวก เพื่อส่งทุกท่านกลับด้ วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ
21:45 - 01:25 นาท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ

**************************************************************************

อัตราค่าบริ การ
ราคาโปรโมชัน่
(จานวนจากัด)

ราคาปกติ

กรกฎาคม :7-10, 8-11, 9-12, 10-13, 16-19, 17-20,
18-21, 19-22

12,999

15,999

กรกฎาคม : 20-23

13,499

16,499

13,999

16,999

พีเรียตเดิ นทาง

กรกฎาคม :11-14, 15-18, 21-24, 22-25, 23-26, 24-27, 26-29,
29-1ส.ค., 31-3 ส.ค.
สิงหาคม : 1-4, 2-5, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 16-19, 21-24, 22-25, 23-26,
28-31, 29-1ก.ย., 30-2 ก.ย.
กันยายน : 4-7, 5-8, 6-9, 11-14, 12-15, 13-16, 18-21, 19-22, 20-23
กรกฎาคม: 30-2 ส.ค.
สิงหาคม : 3-6 ,6-9 ,9-13 ,13-16 ,17-20 ,20-23 ,24-27 ,27-30 ,31-3 ก.ย.
กันยายน : 3-6, 7-10, 10-13, 14-17 ,17-20 ,21-24
กรกฎาคม : 25-28,
สิงหาคม : 4-7, 5-8, 12-15, 18-21, 19-22, 25-28, 26-29, 27-30
กันยายน : 1-4, 2-5, 8-11, 9-12, 15-18, 16-19, 22-25, 23-26

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,000.14,499

17,499

14,999

17,999

สิงหาคม : 10-13

15,999

18,999

กรกฎาคม : 14-17, 28-31

16,999

19,999

กรกฎาคม : 12-15, 27-30
สิงหาคม : 11-14

17,999

20,999

กรกฎาคม : 13-16

18,999

21,999

ทารก ( ไม่เกิ น 2 ปี ) = 5,000.-

จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ต ั ๋วเครื่อง) =6,000.-

เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้ รับแจ้ งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้ าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่ องผู้แอบ
แฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้ วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนันโปรแกรม
้
JEJU ทางแลนด์เกาหลี
จาเป็ นต้ องเก็บค่าประกันเพื่อให้ ลกู ค้ าไป-กลับพร้ อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (10,000 บาท หรื อ 300,000 วอน) หากลูกค้ าเป็ น
นักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้ อมกรุ๊ปและกลับพร้ อมกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี ้คืนเต็ม
จานวน ดังนันจึ
้ งใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้ าปฎิบตั ิตามเงื่ อนไขดังกล่าว
(ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลกุ ค้ าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้ าเมือง หรื อ กรมแรงงานทังที
้ ่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ )
หากท่านถูกเจ้ าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้ เดินทางเข้ าประเทศ ค่าใช้ จา่ ยทีเ่ กิดขึ ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้ าจะต้ องเป็ นผู้ชาระเองทังหมด
้
ข้ อกาหนดและเงื่อนไข
1. การสารองที่น่ ัง
 สามารถจองด้ วยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวันเดินทาง จานวนผู้เดินทาง ประเภทห้ องพักให้ ถกู ต้ อง
 หลังจากนันเจ้
้ าหน้ าทีจ่ ะส่ง Invoice ให้ ทา่ น หากไม่มีการชาระตามดิวเดท การจองจะถูกยกเลิกอัติโนมัติ และเมื่อจองใหม่
ไม่มีที่นงั่ หรื อราคาปรับขึ ้น จะไม่สามารถใช้ ข้อมูลการจองเดิมได้
 การมัดจา ชาระที่นงั่ ละ 5,000 บาท และชาระส่วนที่เหลือ ก่อนเดินทางอย่างน้ อย 30 วัน หรื อตามดีลเดทของ Invoice
 กรณีราคาโปรโมชัน
่ พิเศษ จองก่อนเดินทางตา่ กว่า 15 วัน ช่วงเทศกาล หยุดยาว ต้ องชาระเต็มจานวนเท่านัน้
 หากไม่ชาระส่วนที่เหลือตามกาหนด ที่นงั่ จะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรี ฟันเงินมัดจาคืนได้ ทกุ กรณี
 หลังจากชาระเงิน มัดจา/ชาระเต็มจานวน ท่านต้ องกรอกข้ อมูลผู้เดินทางเป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้ าพาสปอร์ ตด้ วย
ตนเองให้ ถกู ต้ อง หากระบบออกตัว๋ แล้ ว การแก้ ไขจะมีคา่ ใช้ จา่ ยจากสายการบิน
 การเดินทางเข้ าเกาหลี หากไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้ าเมือง ไม่สามารถรี ฟันได้ ทกุ กรณี
 ราคานี ้สาหรับพาสปอร์ ตไทยเท่านัน้ หากเป็ นต่างชาติมีคา่ ใช้ จา่ ยเพิ่ม 3000 บาท และต้ องทาตามเงื่อนไขการเข้ าประเทศ
เกาหลีใต้
2. การยกเลิกการเดินทาง
 ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดทีช่ าระแล้ ว
 ยกเลิกการจองไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดทีช่ าระแล้ ว






ยกเลิกการจองน้ อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
ยกเลิกจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้ แต่หกั ค่าใช้ จ่ายตามจริง ๆ
ราคาโปรโมชัน่ /แคมเปญ/อีเว้ นท์ตา่ งๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ ทกุ กรณี
ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลีย่ นชื่อ/Refund ได้ ทกุ กรณี

ราคานี ้รวม
 ค่าตัว๋ เครื่ องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้ อมคณะ
 ค่าภาษี สนามบิน ทุกแห่งที่มี
 ค่าอาหารทุกมื ้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้ าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
 ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้ องพัก2-3ท่าน)
 ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้ องละ 2-3ท่าน)
 ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
 ค่าหัวหน้ าทัวร์ ผ้ ชู านาญเส้ นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หวั หน้ าทัวร์ ไม่บินขึ ้นไป
พร้ อมกรุ๊ปทัวร์ )
 ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี ้ไม่รวม









ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าวีซา่ สาหรับพาสปอร์ ต ต่างด้ าว (ผู้เดินทางต้ องยื่นด้ วยตนเองเท่านัน)
้
ค่าน ้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกาหนด (15-20กก)
ค่าใช้ จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์ โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่ องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์
ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กาหนดเท่านัน้ หากขึ ้นไม่ทนั ต้ องรับผิดชอบค่าเดินทางตาม
คณะด้ วยตนเอง)
ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้ าต้ องเตรียมมาเอง)
ค่าภาษี มลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็ จเต็มรูปแบบ)
ค่าปรับ หรื อค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้ าเมือง

1. การผ่ านด่ านตรวจคนเข้ าเมือง



หากผู้เดินทางไม่ผา่ นการตรวจคนเข้ าเมือง ทังขาออกจากไทย
้
และขาเข้ าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ ทกุ กรณี
เพื่อเป็ นการคัดกรองตามคาขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถกู ตักเตือนจากกองตรวจคนเข้ าเมืองเกาหลีใต้ เรื่ อง
ผู้แอบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ได้ หลบหนีไปด้ วยจุดประสงค์อนื่ เช่นไปทางาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการ
สุม่ ตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผู้เดินทางต้ องไปท่องเทีย่ วพร้ อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้ อม



คณะเท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท หรื อ 300,000 วอน หากผู้เดินทางไป-กลับถูกต้ องตามเงื่อนไข จะได้ รับเงิน
ประกันคืนเต็มจานวนทันที แต่หากผู้เดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรื อไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้ าเมือง ทังไทย-เกาหลี
้
จะถูก
ริ บเงินประกันเต็มจานวน ไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนได้ ทกุ กรณี
หากผู้เดินทางไม่ผา่ นการตรวจคนเข้ าเมืองเกาหลีใต้ บริ ษัทไม่มีอานาจใดๆ หรื อส่วนเกี่ยวข้ องใดๆ ผู้เดินทางต้ อง
จัดการเอกสารส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้ จา่ ยต่างๆที่เกิดขึ ้นเองทังหมด
้

2. หมายเหตุ

กรุ ณาอ่ านและทาความเข้ าใจข้ อตกลงด้ านล่ างโดยละเอียดก่ อนทาการจองทุกครัง้
1.
2.

3.
4.
5.

6.
7.
8.

9.

10.
11.

หนังสือเดินทาง ต้ องมีอายุเหลือใช้ งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้ อยกว่า 6 เดือนทาให้ ไม่สามารถ
เดินทางได้ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ ได้ )
การเดินทางต้ องมีผ้ เู ดินทาง ขันต
้ า่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) หากจานวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ าอย่างน้ อย
5 วัน สามารถ Refundได้ เต็มจานวน หากเป็ น กรุ ปส่วนตัว 4-8 ท่าน ราคาเริ่ มต้ น จะเป็ นสาหรับ 8 ท่าน หากจานวนนักท่อง
น้ อยลงจะต้ องมีคา่ Extra Charge
บริ ษัทมีสทิ ธิ์ในการ ปรับเปลีย่ นเที่ยวบิน เส้ นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ ตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็ นสาคัญ
บริ ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลีย่ นแปลงเที่ยวบินทังไปและกลั
้
บโดยมิต้องแจ้ งให้ ทราบล่วงหน้ า
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากท่านใช้ บริ การของทางบริ ษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ , ไม่ทาน
อาหารบางมื ้อ เพราะค่าใช้ จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ ชาระค่าใช้ จ่ายให้ ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ ว
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเองี
ตัว๋ เครื่ องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ทา่ นไม่เดินทางพร้ อมคณะทังขาไป-ขากลั
้
บ ไม่วา่ จากเหตุใดๆ ไม่สามารถ
เปลีย่ นแปลงวัน/ชื่อ หรื อยกเลิกคืนเงินได้
ทางบริ ษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทังสิ
้ ้นหากเกิดกรณีความล่าช้ าจากสายการบิน, การประท้ วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรื อกรณีที่ทา่ นถูกปฏิเสธ การเข้ าหรื อออกเมืองจากเจ้ าหน้ าที่ตรวจคนเข้ าเมือง
หรื อเจ้ าหน้ าที่กรมแรงงานทังจากไทยและต่
้
างประเทศซึง่ อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ
ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัท หากไม่มนั่ ใจ กรุณาติดต่อเจ้ าหน้ าที่ก่อนเพื่อ
ยืนยันเวลา และการเปลีย่ นแปลงจากเหตุสดุ วิสยั ดังข้ อด้ านบน ก็อยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษัทฯ เช่นกัน ไม่
สามารถนามาเรี ยกร้ องคืนได้ ทกุ กรณี
ขอสงวนสิทธิ์ห้องพักสาหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรื อให้ ผ้ อู ื่นใช้ สทิ ธิ์แทนได้ ทกุ กรณี
ห้ องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ซึง่ บริษัทไม่สามารถการันตี ทาได้ เพียงรีเควสให้ ได้ เท่านัน้ ทังนี
้ ้ขึ ้นอยูก่ บั
ทางโรงแรมเป็ นผู้จดั การให้

12.
13.

14.
15.

มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้ าทัวร์ ไม่มีอานาจในการให้ คาสัญญาใดๆ แทนบริ ษัททังสิ
้ ้น เว้ นแต่มเี อกสารลงนามโดยผู้มี
อานาจของบริ ษัทฯกากับเท่านัน้
ทางคณะทัวร์ ไม่มีอานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้ าเมือง และทางคณะทัวร์ จะออกเดินทางจากสนามบินหลัง
เวลาเครื่ องลงประมาณ 1 ชัว่ โมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้ าในการผ่าน
ด่านตรวจคนเข้ าเมือง ต้ องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้ วยตนเอง โดยไม่สามารถเรี ยกร้ องค่าใช้ จา่ ย หรื อ
รี ฟันค่าทัวร์ /ค่าอาหารที่ไม่ได้ เข้ าร่วมกับทางทัวร์ ทกุ กรณี
หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ ทอ่ งเที่ยว ต้ องยินยอมให้ ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษา
ตัว๋ ขากลับ มิเช่นนันถื
้ อว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรี ยกร้ องคืนได้ ภายหลัง
ถ้ าลูกค้ ามีความประสงค์ไม่เข้ าร้ านค้ าตามที่โปรแกรมกาหนด ต้ องยินยอมให้ ทางแลนด์ปรับร้ านละ 3,000 บาท เพื่อความ
เป็ นระบบ และถูกต้ องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ทา่ นได้ ซื ้อมา

เมื่อท่ านตกลงจองชาระเงินไม่ ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วน ทางบริษัทฯจะถือว่ าท่ านได้ ยนิ ยอม
และยอมรับในข้ อกาหนด เงื่อนไข และข้ อตกลงต่ างๆ ที่ได้ ระบุไว้ แล้ วทัง้ หมดุ

