กำหนดกำรเดินทำง เดือนตุลำคม 2562

โปรแกรมเดินทาง
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด- ภูเขาซองอัค - วัดซันบังโพมุนซา ร้านน้ามันสนเข็มแดง - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิ งค์มูลลี่ - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิ โกจิ ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง - ชายหาดวอลจองรี – ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน
ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสาอาง - ศูนย์โสม - ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู
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วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU
AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและ
อํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน

วันที่สองของการเดิ นทาง ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ภูเขาซองอัค วัดซันบังโพมุนซา
02.35-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C เป็นสายการบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศ
เกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทับใจ พร้อมทัง้ ภาพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็นดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจ
จูเป็นสายการบินชัน้ นําทีพ่ ฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็วทีส่ ุดในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการ
ปรับปรุงราคาให้มคี วามยุตธิ รรมแก่ลกู ค้าตามคําเรียกร้อง และยังได้มกี ารปฏิรปู ธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบินเจจูได้
ทําให้การท่องเทีย่ วเป็นทีแ่ พร่หลายจนประสบความสําเร็จ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ไม่เคยนําวิธเี หล่านี้มาปฏิบตั ิ จนทําให้ประเทศเกาหลีใต้
กลายเป็นประเทศท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสําคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับ
จากทัวโลก
่
‘ในด้านความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบินทีใ่ ช้มากทีส่ ุดและมีช่อื เสียงในต่างประเทศ

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน
ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือการจราจรบนท้องฟ้าเยอะทีส่ ุดในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น
2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมือ งมรดกโลก
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เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7
WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะทีเ่ กิดใหม่จากภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว
พาทุกท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม เป็ นภูเขาไฟที่มชี ่อื เสียงอีกแห่งหนึ่งของ
เกาะเชจู เป็นสถานทีม่ องเห็นดาวประจําเมืองทีเ่ ปล่งประกายสวยงามบนท้องฟ้ายามพลบคํ่าและ
เป็ นรู้จกั กันอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดังอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึ้นมา
สัมผัสบรรยากาศอันสดใส ชมพระอาทิตย์กนั บนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะนําว่าห้ามพลาดเด็ดขาดๆ
นอกจากนี้สถานทีแ่ ห่งนี้เป็นทีจ่ ดั เทศกาล Jeju Fire Festival จะมีข้นึ ที่บริเวณเนินเขา โดยจะจัด
ในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ที่น่ีจะมีการจุดไฟอย่าง
ยิง่ ใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรับฤดูเกี่ยวเก็บและยังเป็ นการอวยพรให้มสี ุขภาพดีอีกด้วย ซึ่ เพื่อทํา
การเตรียมพืน้ ทีใ่ นการปลูกพืชสําหรับฤดูเก็บเกีย่ วถัดไป (หมายเหตุไม่ได้พาไปชมงานเทศกาล)
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอวิ๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ปี ระกอบไปด้วย ไก่ชน้ิ โต
วุน้ เส้นเกาหลีน้มี ลี กั ษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทําจากมันฝรังทํ
่ าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสู ตรเฉพาะเสิรฟ์ พร้อมข้าวสวย
ร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็นชิน้ เล็กพอดีคาํ รับรองต้องติดใจ
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ ด้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ
ทําให้เป็นทีป่ ลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส่ ง่ ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็นสถานทีจ่ ดั
แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชา อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด
อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสําหรับซือ้ เป็นของฝาก มีคุกกีช้ าเขียว ซุปชาเขียว แผ่น
มาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ทจ่ี าํ หน่ ายชาเขียว ทัง้ ร้อนและเย็น
ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวทีค่ ุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบ
ไปด้วย หอ
ชมวิวซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวทีใ่ หญ่ทส่ี ุด
ในเกาหลีใต้
รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
จากนัน้ พาท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ท่ธี รรมชาติสร้างสรรค์
เกาะเชจูเ ป็ นที่เ ดียวในเกาหลีท่สี ามารถปลูกส้มได้ดีและอร่ อ ยที่สุ ดในประเทศ ส้มบนเกาะเจจู
มีรูป ร่ างแปลกตาที่มีช่อื ว่ า ฮัล ลาบง เหตุ ผลที่เ รีย กชื่อ ส้ม นี้ ว่ า ฮัล ล าบง เพราะปลูกกัน มาก
ทีภ่ ูเขาฮัลลาซานซึง่ เป็นเขตทีอ่ บอุ่นทีส่ ุดของเกาหลี ฮัลลาบงเป็นส้มทีเ่ ปลือกหนา มีรสหวานอร่อย
ทํา ให้ไ ด้ ร ับ ความนิ ย มจากคนในประเทศเกาหลีแ ละเป็ น สิน ค้า ส่ ง ออกต่ า งประเทศอีก ด้ว ย
นอกจากนี้สวนส้มยังเป็นสถานทีถ่ ่ายทําซีรส่ี ์เกาหลีช่อื ดังหลายเรื่อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมด
ใจยัยกะล่อน)

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขำซองอั ค (SONGAK

SAN)

เป็ นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู

สามารถชมวิวท้ องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริ มทะเล
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ชายหาดที่นี่จะไม่ได้ เป็ นทรายสีขาวแต่กลับเป็ นหินสีดา น ้าทะเลสีดาแปลกตา เป็ นจุดดาน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมีช่อง
ที่ทหารญี่ปนบั
ุ่ งคับให้ คนเกาหลีขดุ เจาะไว้ ตงแต่
ั ้ สมัยสงครามโลก เพื่อเอาไว้ จอดเรื อแอบซ่อนไว้ สาหรับทาลายเรื อของอเมริ กา โดยทาเป็ นเรื อ
ติดระเบิดแล้ วพุง่ ชนแบบพลีชีพ ก่อนนี ้เปิ ดให้ เข้ าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิ ดไม่ให้ เข้ าชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทา
เรื่ อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ สาหรับใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้ อ งฟิ นกับหอย
เป๋ าฮื ้อสุดขึ ้นชื่อ

ที่อาชีพแฮนยอหรื อนักประดาน ้าหญิงวัยชรา งมขึ ้นมาขาpกันอยู่ริมชายฝั่ ง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว
จากนัน้ พาท่ า นแวะนมัส การพระ ณ วัด ซัน บัง โพมุ น ซา (SANBANGSAN BOMUNSA
TEMPLE) วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยนิ เสียง
พระสวดมนต์ ภายในวัด จะประดิษฐานพระพุ ท ธรูป องค์ใ หญ่ซ่ึง เป็ นพระ ประธานที่มีค วาม
ศักดิสิ์ ทธิ ์และเป็นทีเ่ ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ทน่ี ับถือศาสนาพุทธ และ
ั ้ าแม่กวนอิมซึง่ หันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ ยังมีรูปปนพระสั
ั้
รูปปนเจ้
งกัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบ
พุงก็จะรํ่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิถีการทําบุญของชาวเกาหลีใต้ท่แี ตกต่างกับวัฒนธรรม
ไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสําหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียน
เพื่อเป็น แสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ทีว่ ดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงามของ

แหลมมังกรทีย่ ่นื ออกมาสู่มหาสมุทร
อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็นอาหารทีเ่ ป็นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนําหมูสามชัน้ ไปย่า งบนแผ่นโลหะที่ถูกเผา
จนร้อ น ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยป่น เกลือ และนํ้ามันงา
ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึ งรสชาติแล้ว
นับว่าพลาดไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดิ นทาง ร้านน้ามันสนเข็มแดง - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู –หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ -ซอฟจิ โกจิ - ยอดเขาซองซาน อิ ลจูบง
หาดวอลจองรี

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี)
ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จํานวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ที่น้อย
กว่าเท่านัน้ แต่ในปจั จุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติผ่านผลงานการวิจยั
มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและนํ้า ตาลในกระแส
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เลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ ภูมติ ้านทานและทําให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่ง
กําลังเป็นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก
พาทุกท่านเดินทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิ งค์มูลลี่ ณตอนนี้กาํ ลังเป็นทีถ่ ่ายรูปยอดนิยมแห่ง
ใหม่ของคนเกาหลี บรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สีของดอกพิงค์มูลลี้สจี ะสวยนุ่ มดู
ชมพูอ่อนละมุนพร้อมเรียงกันเบ่งบานอวดสีสนั ฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติดอกหญ้าสีชมพู พิงค์
มูลลีจ่ ะเริม่ บานประมาณช่วงกลางเดือนกันยายน - พฤศจิกายน แต่ทงั ้ นี้ข้นึ อยู่กบั สภาพอากาศ
ณ วันเดินทาง ) ท่ามกลางอากาศทีเ่ ย็นสบายและทัศนียภ์ าพทีส่ วยงามชวนให้ทุกท่านได้เก็บรูป
ความประทับใจเป็นความทรงจํา

จากนัน้ พาท่านเยี่ย มชม หมู่บ้านวัฒ นธรรม "ซองอึ บ " (SONGEUB FOLK VILLAGE)
หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า
300 ปี ทีย่ งั มีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่น่ี คอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับ
มูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยว
เกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดอง
ของเกาหลี แต่สําหรับที่เกาะนี้นนั ้ ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ ตามบ้านเรือนที่น่ีจะเป็ นไหสําหรับ
หมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนําผลเบอร์ร่ปี ่า
มาใส่ลงไปในไหพร้อมกับนํ้าผึง้ และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนํามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการ
รักษาคนป่วย ปจั จุบนั นี้กลายเป็นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็นของฝาก
อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนําเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนําไปผัดคลุกเคล้าพร้อมนํ้าซุป
นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวย
ร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนํา
จากนัน้ พาท่านชม ซอฟจิ โกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมทีม่ ยี ่นื ออกสู่ทอ้ งทะเลสวยงามปลาย
สุดของแหลมมีประภาคารสีขาว มองดูสะดุดตา ซึง่ เป็นจุดชมวิวทีส่ วยงามสําหรับนักท่องเที่ยว
ที่เที่ยวที่แหลมนี้ และยังมีโขดหินรูปร่ างแปลกตาที่ใครๆต่างเรียกกันว่า หินตา หินยาย และ
ระหว่างทางยังมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ท่มี อี าคาร หรือโบสถ์เก่า ประดับตกแต่งจนสวยงามที่ใคร
ผ่านไปต้องแวะเก็บภาพเสมอ นอกจากนัน้ ยังใช้เป็ นฉากถ่ายทําซีร่ยี ์เกาหลีอีกมากมายหลาย
เรื่อง ส่วนใครนิยมชมชอบการทานปลาหมึก ย่านนี้ข้นึ ชื่อปลาหมึกย่างบนหินภูเขาไฟ หอม
ชวนดึงดูดให้เข้าไปลิม้ ลองมากๆ
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จากนัน้ นําท่านชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟที่
ดับแล้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานที่โด่ง ดังที่ผู้คนมาขอพรและชม
พระอาทิตย์ขน้ึ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา
ยังสามารถ
ดื่มดํ่ากับท้องฟ้าและนํ้าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทส่ี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานที่ท่ี
นักท่องเที่ยวจากทัวทุ
่ กมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่
ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดบั แล้ว ระหว่างทางท่าน
สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท่ ่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิว
ทิวทัศน์และบรรยากาศทีแ่ ตกต่างกัน เมื่อขึน้ ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่ องภูเขาไฟท่านจะได้
สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอน
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็ น 1 ใน 5
ชาดหาดทีม่ ชี ่อื เสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับนํ้าทะเลสีฟ้าใสทีส่ ะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็น
ประกายระยิบ ระยับ นัน้ ดูกลมกลืนกันอย่างสวยงาม เป็ นชายหาดที่ผู้คนเดินทางมาเที่ย ว
พักผ่อนในช่วงฤดูรอ้ น บริเวณรอบชายหาดมีรา้ นกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารักกับบรรยากาศ
ผ่อนคลายสบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสัมผัส แต่เพื่อความไม่ตกเทรนด์ต้อ งมาถ่ ายรูปกับเก้าอี้
หลากสีสนั ทีต่ งั ้ รอวัยรุ่น หนุ่มสาวให้ถ่ายรูปแนว ฮิปสเตอร์กนั มากมาย

อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซีฟ๊ ูดนึ่ง เมนูป้ิงย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้
ลิม้ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันทีส่ ี่ ของการเดินทาง ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรู ปหัวมังกร - ร้ านค้าสมุนไพร +ร้ านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสาอาง ศูนย์โสม - ล็อตเต้ ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - กรุงเทพ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จํานวนจาน (ใส่กบั ข้ าว) ที่น้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปจั จุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
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จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้าม
ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคที่มลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งใน
มนต์เสน่หท์ างธรรมชาติของเกาะเจจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมา
ดูโขดหินมังกร ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมัง กรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกัดกร่อ นของ
คลื่นลมทะเล ทําให้มีรูป ทรงลักษณะเหมือ นหัว มัง กร กําลัง อ้าปากส่ ง เสีย งร้อ งคํารามและ
พยายามทีจ่ ะผุดขึน้ จากท้องทะเล เพื่อขึน้ สู่ทอ้ งฟ้า เป็นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์
มา สถานที่แห่ง นี้เป็ นที่สนใจของนักท่องเที่ย วเกาหลีเ ป็ นอย่างมาก และยัง สามารถเดินไป
เยีย่ มชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาทีต่ อนนี้กลายเป็นธารนํ้าทะเลทีม่ สี สี วยงามแปลกตาอีกด้วย
จากนัน้ นํ าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรส
เปรีย้ ว ดีสาํ หรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง
สารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ หรือไต ช่ว ยให้ตบั หรือไตของท่าน
แข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางค์ท่ี
หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเ่ หมาะกับผู้ท่มี ปี ญั หาผิวหน้า ไม่
ว่า จะเป็ น สิว มีร้ิว รอย ฝ้ า กระ จุ ด ด่า งดํา ใบหน้ า หมองคลํ้า อยากผิว ขาวสว่ างใส ไร้ร้ิว รอย
แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิ แบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม
อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมักชิน้ บาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น กะหลํ่าปลี ฟกั ทองอ่อน ถั ่วงอก แค
รอท เห็ดและวุน้ เส้นมาต้มรวมกัน โดยสามารถทานได้ทงั ้ แบบแห้งและนํ้า เครื่องเคียงต่าง ๆ คือ ถัวงอกดอง
่
วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ
เสริฟพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิม่ อร่อยกับเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน
จากนัน้ นําท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสม
ที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มคี ุณภาพดีท่สี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อ ม
อธิบายคุณสมบัตแิ ละผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดีท่สี ุดและราคาถูก
กลับไปบํารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ
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จากนัน้ นําท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ ่ีมสี นิ ค้า
ชัน้ นําปลอดภาษีให้ท่านเลือ กซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด นํ้ าหอม เสื้อผ้า เครื่องสําอางค์ กระเป๋ า
นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรด์ดงั อาทิเช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi
,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's
Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History
of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo Malone,
Perfumes ฯลฯ

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์ เมือ งเชจู แหล่ง ช้อปปิ้ ง สินค้าท้อ งถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสําอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณ์ชอ้ ปปิ้งทีเ่ ร้าใจทีส่ ุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้
21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C พร้อมความประทับใจ
เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ
**กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรื อเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้ นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริ การไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้ น ซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหาย
ตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือการควบคุมของบริ ษทั และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่ งผลกระทบให้เสี ยเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม
ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรี ยกร้องค่าเสี ยหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้ น ค่าเสี ยเวลา ค่าเสี ยโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริ ษทั จ่ายไปแล้ว

ฃ
***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN
OCTOBER ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก
ลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืนเต็มจานวน ดังนัน้
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลูกค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน
ทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย

ลูกค้าจะต้องเป็ น

ผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ8
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง
ตุลาคม : 1-4
ตุลาคม : 2-5

ผู้ใหญ่

เด็กไม่เสริม
เตียง

พักเดี่ยวเพิ่ ม

11,800
12,100

ตุลาคม : 5-8 , 6-9 , 7-10

12,400

ตุลาคม : 3-6 , 4-7 , 8-11 , 14-17, 15-18 , 27-30 , 28-31 , 29-1 พ.ย.

12,700

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.

13,000

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

13,300

ตุลาคม : 22-25

14,000

ตุลาคม : 10-13

15,700

ตุลาคม : 11-14

18,700

4,900.-

เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชันชํ
่ าระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาํ ระเงินมัดจํา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชําระเต็มจํานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชาํ ระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าํ หนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิ ์ในการเดินทางกับทางบริษทั
ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนําเทีย่ วตามรายการ / ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ าํ นาญเส้นทาง นําท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
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-

ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทําหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่านํ้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจําตัวคนต่างด้าว 3) ใบสําคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)
สําเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเอง
เท่านัน้ (สําหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทําเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ ูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่
ทางทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปส่วนตัวสํารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จํากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จํานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ตํ่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี้เป็นราคาสําหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศชําระเพิม่ ท่านละ
3,000 บาท)
เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็นสําคัญ
สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว เท่านัน้
(หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทําให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาํ ระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี กิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวันทําการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปีนนั ้ ๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทําการของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี ํานาจในการให้คําสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี ํานาจขอบริษทั
กํากับเท่านัน้
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หากท่านทีต่ ้องการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทําการออกตั ๋ว เพื่อ
ป้องกันปญั หาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามทีโ่ ปรแกรมกําหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย
3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ได้
ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิการตั
์ ดห้องพักสําหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิสํ์ าหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง
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