กําหนดการเดินทาง 3-6 เมษายน 2562

โปรแกรมเดินทาง
พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค - ชมซากุระ - โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชวกายกรรม
ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - รานน้ํามันสน - หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - ทุงดอกยูเช หรือ ทุงดอกเรป โปรแกรมเพิ่มเติม : Rail Bike / Aqua Planet - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - รานคาสมุนไพร - ซุปเปอรมาร
เก็ต - ศูนยเครื่องสําอาง - ศูนยโสม - ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวนเมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง

สนามบิ นสุวรรณภูมิ

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน
EASTAR JET (BOEING 737-800) หนาเคานเตอรเช็คอิน M ใกลประตูทางเขาหมายเลข 5-6 โดยมีเจาหนาทีจากบริษัท
คอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของทาน
ขอแนะนํา ถาตองการนําของเหลวขึ้นเครื่องใสกระเปาถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ และมีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตรตอชิ้น
(รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนาํ ถุงขึน้ ไปเพียงใบเดียวเทานั้น การนํา
ผลิตภัณฑของสดที่ทําจากสัตวไมวา เนื้อหมู เนือ้ วัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพือ่ ปองกันโรคตางๆ เพราะหากศุลกากร
ตรวจพบจะตองเสียคาปรับ
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วันที่สองของการเดินทาง สนามบินเจจู - พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค - ชมซากุระ
โปรแกรมเพิ่มเติม ฮัลโหลคิตตี้ / โชวกายกรรม
02.35-03.05 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 นับเปนเปนสายการบินนองใหมเที่ยว
เกาหลีที่เพิ่งเขามาบินในตลาดไทยเมื่อป พ.ศ. 2554 เปนสายการบินที่มีคุณภาพใชเวลา 6 ป ในการเติบโต มีเที่ยวบินทั้งในประเทศเกาหลี
และตางประเทศ ใชเครื่องบินที่มีระบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาดานระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใชน้ํามัน
เชื้อเพลิงอยางดีเยี่ยม

09.30-10.30 น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต รองจากทาอากาศยาน
นานาชาติอินชอน และทาอากาศยานกิมโป กอตั้ง เมื่อป พ.ศ. 2511 ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู
เกาะเชจู ซึ่งไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี
พาทานเดินทางสู พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ไดรับของขวัญจากธรรมชาติ
ทํา ใหเปน ที่ปลูก ชาเขียวคุณภาพสูง ที่สง ผลิตภัณฑชาเขียวออกไปขายทั่วโลก ตัวอาคาร
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ เ ป น สถานที่ จั ด แสดงประวั ติ แ ละวั ฒ นธรรมการชงชาอั น หลากหลาย รวมถึ ง
ผลิตภัณฑแปรรูปจากชาเขียวนานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะสําหรับซื้อเปน
ของฝาก มีคุกกี้ ซุป แผนมาสกหนา และแชมพู ภายในยังมีคาเฟที่จําหนายชาเขียวทั้งรอนและ
เย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไมควรพลาด และยังมีหอชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะ
ไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต โซนไรชาเขียวกลางแจง
นักทองเที่ยวถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่งเปนสัญลักษณของไรชาเขียวที่นี่
อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอิ๊ว เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิม
ดักจานใหญนี้ประกอบไปดวย ไกชิ้นโต วุนเสนเกาหลีนี้มีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจาก
มันฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษผัดคลุกเคลากับซอสสูตรเฉพาะเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ
การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ
พาทุกทานเดินทาง ชมดอกซากุระ ณ เกาะเชจู ดอกซากุระคนเกาหลีเรียกกันวาดอกพ็อต
กด เปนไฮไลทของฤดูใบไมผลิ ดอกซากุระบานสะพรั่งทั่วเกาะเชจูเปนอุโมงคดอกไมสีชมพูสุด
โรแมนติกใหกับผูที่มาเยี่ยมชม พรอมใหทุกทานมาสัมผัสชมความสวยงามของดอกไมสีชมพู
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โปรแกรมเพิ่ มเติ ม ฮัลโหลคิ ตตี้ / โชว์กายกรรม
โปรแกรมเพิ่ มเติ ม ชําระเพิ่ ม 12,000 วอน
พาทานมุงหนาสู ฮัลโหลคิ ตตี้ (HELLO KITTY JEJU ISLAND) เปนสถานที่จัดแสดง
เรื่องราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอรชั่น รวมทั้งสิ่งของเครื่องใชที่เปนคิตตี้ทั้งหมดรวบรวม
ไวที่นี่ พรอมเรื่องราวและประวัติความเปนมา ภายในมีรานขายของที่ระลึกนารักๆ มากมายให
ทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ เชน ที่คาดผม รม สมุด หมอน ตุกตา และช็อดโกแลต รับรอง
ถูกใจสาวกของ Hello Kitty แนนอน อีกทั้งยัง คิตตี้คาเฟ ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารัก
เหมาะสําหรับถายภาพ ภายในรานมีจําหนายเคกหลายรสชาติ ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ
รสชาติอรอยที่ไมควรพลาด
โปรแกรมเพิ่ มเติ ม ชําระเพิ่ ม 12,000 วอน
จากนั้นพาทานเขาชม โชว์กายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถ
ของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด
แตละการแสดงจะแตกตางกันไป เปนที่ตื่นตาตื่นใจของผูชม มีทั้ง แสง สี เสียง ทานจะไดรับ
ความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพรอ มๆกัน เชน โชวลอดหวง โชวนี้นั ก
กายกรรมจะหมุนตัวและแสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ โชว
กายกรรมกลางอากาศดวยผา นักแสดงจะเลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืนเดียว เปน
ตน แตไฮไลทของโชวนี้ คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นที่จาํ กัด
อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี โดยการ
นําหมูสามชั้นไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียง
ตางๆ ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยปน เกลือ และน้ํามันงา ถึงแมวาซัมก
ยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย
แตวาถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย

จากนั้นพาทุกทานเขาพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเทา

3

วันที่สามของการเดินทาง

ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง - ร้านนํ้ามันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ทุ่งดอกยูเช หรือ

ทุ่งดอกเรป - โปรแกรมเพิ่ มเติ ม : Rail Bike / Aqua Planet
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม
ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชา
จะไมแตกตางจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอย
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม
ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะ
ไมแตกตางจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวา
เทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น
จากนั้นนําทานชม ยอดเขาซองซานอิ ลจูบง (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็ นภูเขาไฟ
ที่ดับแล ปากปลองภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชม
พระอาทิตยขึ้น เปนหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา ยังสามารถดื่มด่ํา
กับทองฟาและน้ําทะเลสีค ราม ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตั วเมือ งเชจู เปนสถานที่ที่
นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหม
ทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลองภูเขาไฟที่ดับแลว ระหวางทางทาน
สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก สามารถสัมผัส
วิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมื่อขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลองภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่
สวยงามอยางแนนอน
จากนั้นพาทานเดินทางตอที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติผานผลงาน
การวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและ
น้ําตาลในกระแสเลือด ปองกันการเกิดเสนเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย
เพื่อเพิ่มภูมิตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคน
ในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก
จากนั้นพาทานเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบาน
แหงนี้ไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 300 ป ที่ยังมี
ชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบานที่นี่คือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึด
กอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใตแลวเคยเห็น
ไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แตสําหรับที่
เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่นี่จะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราส
เบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงนี้ โดยชาวบานจะนําผลเบอรรี่ปามาใสลงไปในไหพรอมกับน้ําผึ้ง
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และหมักไวสามป กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนปวย ปจจุบันนี้กลายเปน
สินคาที่ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก
อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก" เปนการนําเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ
เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา

จากนั้นพาทานสู ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป ดอกเรปถือเปนสัญลักษณของเกาะเชจู “ยูแช
หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรียกทางการเปนภาษาอังกฤษวา “คาโนลา มีดอกสี
เหลืองประกอบดวยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริ่มในเดือนกุมภาพันธ - พฤษภาคม
ของทุกป ทุงดอกเรปออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอรามเต็มเนินเขา เปนวิวธรรมชาติที่สวยงาม
เหมาะสําหรับเก็บรูปความประทับใจเปนความทรงจํา (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยูกับ
ภูมิอากาศคะ)

โปรแกรมเพิ่ มเติ ม : Rail Bike / Aqua Planet
โปรแกรมเพิ่ มเติ ม ชําระเพิ่ ม 12,000 won
จากนั้นพาทุกทานเดินทางสู RAIL BIKE JEJU เปนแหลงทองเที่ยวรูปแบบใหมนั บไดวาเปน
สถานที่พักผอนและออกกําลังกาย Rail Bike คือการปนจักรยานบนรางรถไฟ เปนรถจักรยาน 4
ลอที่ตองใชคนปนตั้งแต 2-4 คน เพราะมีมอเตอรไฟฟาชวยในการขับเคลื่อน ทําใหเหนื่อยเกินไป
สําหรับการปนจักรยาน Rail Bikeใชระยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเริ่มสตารทออกจากจุด
เดียวกัน จากนั้นเจาหนาที่จะปลอยใหปนจักรยานไปทีละคัน โดยใหมีระยะหางกันประมาณ 20
เมตร ระหวางเสนทางทุกทานสามารถชมธรรมชาติที่เต็มไปดวยตนไมและดอกไมนานาชนิด
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โปรแกรมเพิ่ มเติ ม ชําระเพิ่ ม 20,000 won
จากนั้นพาทานเขาชม AQUA PLANET พิ พิธภัณฑ์สตั ว์นํ้า หรือ Aquarium ที่ใหญที่สุดในเอเชีย
เปนสถานที่อีกแหงหนึ่งที่ไมควรพลาดเมื่อไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เปนทั้งศูนยกลางการ
เรียนรูทางทะเล ความรูเกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใตทะเลที่จัดแสดงไดนาสนใจ และสวยงาม
ภายในมีตูปลาจํานวนมากตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญมหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจอยางยิ่ง
นอกจากนี้ มีกิจกรรมและการแสดงของสัตวน้ําใหชมอยางเพลิดเพลินอีกดวย อาทิเชนการใหอาหาร
นกเพนกวินตัวนอย ที่ตางกรูกันมารับอาหารอยางคึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอันนารักจะทําใหคุณหลงรักเพนกวินโดยไมรูตัว และมีฉลาม
วาฬเปนไฮไลทของพิพิธภัณฑแหงนี้ ทานสามาถดูการใหอาหารปลาฉลามสุดระทึก ที่นักประดาน้ําตองใชทักษะและความสามารถพิเศษ
ซึ่งจะทําใหคุณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา
อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซีฟูดนึ่ง เมนูปงยางประกอบไปดวยหอย และ กุง เกาะเชจูขึ้น
ชื่อดวยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุกทานไดลิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพรอมขาว
สวยและเครื่องเคียงตางๆ

จากนั้นพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเทา
วันที่สี่ของการเดินทาง ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร - รานคาสมุนไพร - รานละลายเงินวอน - ศูนยเครื่องสําอาง - ศูนยโสม
ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวนเมืองเชจู
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส
กรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวา
เทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น
จากนั้นพาทุกทานชม ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นมังกร ที่มีลักษณะคลายกับหัวมังกร อีกหนึ่งใน
มนตเสนหทางธรรมชาติของเกาะเชจู ซึ่งถือกันวาถาหากใครไมไดมาเยือน ยงดูอัมร็อค เพื่อมาดูโขด
หินมังกร ถือวายังมาไมถึงเกาะเชจู โขดหินมังกรแหงนี้เกิดขึ้นจากการกัดกรอนของคลื่นลมทะเล ทํา
ใหมีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กําลังอาปากสงเสียงรองคํารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทอง
ทะเล เพื่อขึ้นสูทองฟา เปนประติมากรรมที่ธรรมชาติไดสรางสรรคมา สถานที่แหงนี้เปนที่สนใจของนักทองเที่ยวเกาหลีเปนอยางมาก
จากนั้นนําทานชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอย
แลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับ
บุคคลที่ นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลางสารพิษที่ตกคางหรือ
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ไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ หรือไต ชวยใหตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง
จากนั้นพาทานเดินทางสู ร้านละลายเงิ นวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลาก
ชนิด อาทิเชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็ตสม กิมจิ สมอบแหง มามา
วุนเสน รวมไปถึงของใชใน
ครัวเรือน เชน ตะเกียบ ถวยใสขาว กระทะ ลูกบอลซักผา เครื่องสําอางคชั้นนํา Etude , Skinfood
และของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทั้งมีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน

จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนย์รวมเครื่องสําอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางคที่หมอ
ศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย เชน ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เครืองสําอางค หลากหลายแบ
รนด และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเชน B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โดงดัง
อาทิเชน ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ําแตก , BB Cream ,
etc
จากนั้นนําทานสู ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิต
จากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับโสม
พรอมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและ
ราคาถูก กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ
อิ สระอาหารกลางวัน ณ ดาวทาวน์ เชจู
จากนั้นนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษีที่ ดิ วตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินคาปลอดภาษีชั้นนํา
ใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด อาทิเชน น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอาง กระเปา นาฬิกา
เครื่องประดับ หลากหลาย แบรนดดัง อาทิเชน Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex
ฯลฯ
จากนั้นพาทานเดินทางสู ดาวทาวน์ เมืองเชจู แหลงชอปปงสินคาทองถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณชอปปงที่เราใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศทะเล
ใต
21:30-21.45 น. เหินฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE551
01.05 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ พรอมความประทับใจ
**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***
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***เนื่องจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต และจากสายการบิน เรื่องผูแอบแฝงมาเปน
นักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแตวันที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง
แลนดเกิเกาหลี
่อให
คาไป-กลับพรนอมกรุ
เทานัภั้นยธรรมชาติ
เปนจํานวนเงิ
น (10,000
บาทการจราจรติ
หรือ 300,000
กคาญ
เปหาย
น
ในกรณี
ดเหตุจสําุดเปวินสตัยตอางเก็
งๆบเชคานประกั
กรณีนกเพืารล
าชลาูกของสายการบิ
อุบัตปิเหตุ
การนั
ดหยุดงาน
ดขัดวอน)
หรือหากลู
สิ่งของสู
นักทองเที่ยวจริงๆ เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุปและกลับพรอมกรุป ตามโปรแกรมที่กําหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจํานวน ดังนั้นจึงใครขอ
ตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุมของบริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม
ความรวมมือจากลูกคาปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว (ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลูกคาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่
ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทั้งสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว
ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)***

ฃ านถูกเจาหนาที่ตม.เกาหลี กักตัวไมใหเดินทางเขาประเทศ คาใชจายที่เกิดขึ้นในระหวางถูกกักตัวและสงตัวกลับประเทศไทย
หากท
ผูชําระเองทั้งหมด

ลูกคาจะตองเปน

หมายเหตุ : ขอแจงใหทราบวา ทางคณะทัวรจะออกเดินทางทองเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่ โมง ทางทัวรไมมีนโยบายใหคณะรอ ทานที่ติด
ดานตรวจคนเขาเมือง หากสามารถผานเขาเมืองไดจะตองเดินทางไปพบกับคณะทัวรดวยตนเอง และไมสามารถเรียกรองคาเดินทางจากทัวรได เพื่อ
ความเปนระเบียบและคณะไดทองเที่ยวอยางเต็มเวลา ขออภัยในความไมสะดวก

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง
เดินทาง 3-6 เมษายน

-

ผูใ้ หญ่

เด็กไม่เสริ ม
เตียง

7,700.-

พักเดี่ยวเพิ่ ม

4,900.-

เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองทีน่ ั่ง
1. ราคาโปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice
ราคาปกติชําระเงินมัดจํา*** ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรบั invoice
2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชาํ ระยอดเงินสวนที่เหลือตามเวลาทีก่ ําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธ
การจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวาทานสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท
ราคานี้รวม
คาตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ
คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
คาอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
คาที่พักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)
คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้าํ หนักกระเปาสัมภาระทานละ 20 กก. /1ชิ้น
คาหัวหนาทัวรผูชาํ นาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร)
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทานั้น)
ราคานี้ไมรวม
คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทอ งถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดทริป
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องดืม่ ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ
(หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
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คาภาษีมลู คาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.)
คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัวคนตางดาว 3) ใบสําคัญถิ่นทีอ่ ยู 4) สําเนาทะเบียนบาน
(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทานั้น (สําหรับหนังสือเดินทางตาง
ดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
คาอาหารทีล่ ูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให
กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสํารองมาดวย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30 วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด
(ราคาโปรโมชั่นไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดในทุกกรณี )
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได***
กรุปที่เดินทางตองการันตีมัดจํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight จะไมมกี ารคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ
จํานวนผูเดินทาง ขัน้ ต่ํา ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจงใหทราบลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง
ราคานี้เปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถอื หนังสือเดินทางไทยเทานัน้ (นักทองเที่ยวตางประเทศชําระเพิ่มทานละ 3,000 บาท)
- เทีย่ วบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอ ยกวา 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูมีจุดประสงคเดินทางเพือ่ ทองเทีย่ ว เทานั้น (หากหนังสือ
เดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไมสามารถเดินทางไดทางบริษทั จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
ทางบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือ
กรณีที่ทา นถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษัทฯ
ทางบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษทั ฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมือ้ เพราะ
คาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชาํ ระคาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว
ทางบริษทั ฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัว
นักทองเที่ยวเอง
ตัว๋ เครื่องบินเปนตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีทที่ านไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดตอใดๆกับทางบริษทั เชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทําการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00
น. นอกจากวันเวลาดังกลาว และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนั้นๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษทั
มัคคุเทศก พนักงาน ไมมอี ํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เวนแตมีเอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทานั้น
หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจาหนาทีท่ กุ ครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพือ่ ปองกันปญหา
เที่ยวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน โดยไมไดแจงใหทราบ
ลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษัทจะไมรับผิดชอบและคืนคาใชจา ยใหในทุกกรณี
ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปงตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อปรานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,500 บาท
หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได
ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน
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ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูท ี่ไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใชหองพักได
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่เดินทางทองเทีย่ ว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลว
ทั้งหมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทําการจอง
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