โปรแกรมการเดินทาง

ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค –สวนส้มไร้เมล็ด- วัดซันบัง โพมุนซา - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้ - ศูนย์
นา้ มันสนเข็มแดง - นัง่ รถไฟเที่ยว ECOLAND -หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมซองอึบ -ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง
– แหลมซอพจีโกจี - วัดชอนวังซา - ศูนย์แสดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ซุปเปอร์มาร์เก็ต ละลาย
เงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE – ช้อปปิ้ งในดาวน์ทาวน์

วันแรกของการเดินทาง

พบกันที่สนามบินส ุวรรณภูมิ - ออกเดินทางจากสนามบินส ุวรรณภูมิ

จุดนัดพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็ นสนามบินนานาชาติประจาประเทศ
ไทย เวลานัดหมาย : 23:30 เที่ยวบิน : 7C2244
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสวุ รรณภูมิ เวลา : 02.25-09.55
เที่ยวบิน : 7C2244 ใช้เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชัว่ โมง
วันที่สองของการเดินทาง
มิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้

ไร่ชาเขียวโอซ ุลล็อค – แหลมซงอัคซาน - วัดซันบัง โพมุนซา - คา

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชัน่ แนลแอร์พอร์ต หลังจากผ่าน
ด่านตรวจคนเข้าเมือง รับกระเป๋ าที่สายพาน ออกมาพบกับผูน้ าทัวร์เพื่อ
ทาการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุดนัดพบเพื่อ
ออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน
พาท่านรับประทานเมนูขึ้นชื่อประจาเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋ าฮื้อ
(มื้อที่ 1) ที่โด่งดังแบบใครที่มาเที่ยวเชจูตอ้ งลองมาลิ้มรสให้ได้ และที่สาคัญ
นอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที่ถกู ปรุงเป็ นพิเศษแล้ว ยังมีหอยเป๋ าฮื้อ
จากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็ นชิ้นพอดีคาแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนี้บอก
เลยว่านอกจากอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพิ่มกาลังวังชาอีกด้วย
พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซ ุลล็อค ขึ้นชื่อที่สดุ แห่งเกาะเช
จู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็ นโซนไร่ชากลางแจ้ง และโซนพิพิธภัณฑ์ที่
มีการจัดแสดงเรื่องราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก
ซึ่งท่านสามารถเยี่ยมชมได้ทกุ ๆโซน เกาะเชจูเป็ นดินแดนที่ได้รับ
ของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียวได้คณ
ุ ภาพสูง ผสมผสาน
กับ นวั ตกรรมสมัยใหม่ จนท าให้ชาที่นี่ส่งออกไปขายทัว่ โลก
นักท่องเที่ยวทั้งเกาหลีและต่างชาติมักมีจดุ มุ่งหมายที่จะมาลิ้ม
รสความอร่อยของชาที่มีรสชาติเป็ นเอกลักษณ์ถึงแหล่งผลิต
โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล เครื่องดื่มชาเขียวทั้งร้อนและ
เย็น รับประกันความฟิ นไปตามๆกัน ส่วนใครที่เน้นการชมวิว
ถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัตเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็ นโซน
ไร่ชา หรือ ขึ้นไปจุด ชมวิ ว ด้า นบนสุด ของพิพิธภัณ ฑ์ ก็ จะเห็ น
ความยิ่งใหญ่อลังการของไร่ชาที่นี่

จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม สวนส้มไร้เมล็ด (Orange Farm) อีกหนึ่งสิ่ง
โด่งดัง และมีชื่อเสียงไปทัว่ โลกคือ ส้ม ที่ปลูกบนเกาะเชจู ด้วยความ
พิเศษ รสชาติที่อร่อยเป็ นเอกลักษณ์ ปลอดสารเคมี และดกมาก ผูค้ น
ที่ผา่ นไปผ่านมา ต้องมองเหลียวหลังกันเลยทีเดียว ชาวบ้านบนเกาะเช
จูได้ปลูกกันเยอะมากขึ้น หลังจากเป็ นที่ตอ้ งการมากขึ้น ทาให้ สร้าง
รายได้ เลี้ยงครอบครัว และเศรษฐกิจบนเกาะที่ดีขึ้น เอกลักษณ์ของ
ส้มบนเกาะเชจู คือไร้เมล็ด รสชาติกลมกล่อ ม วิตามินซีสงู ปั จจุบั น
หลายๆสวนส้ม ได้เปิ ดให้นกั ท่องเที่ยวเข้าไปถ่ายรูป และได้ลองชิมส้ม
สดๆ จากต้น จากสวน ถือเป็ นอีกกิจกรรมยอดฮิต เมื่อมาเยือนเกาะเช
จู ช่วงฤดูกาลส้มเลยทีเดียว 1ปี มี1ครั้ง คือช่วงหน้าหนาวเท่านัน้
จากนัน้ พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา
วั ด แห่ ง นี้ตั้ง อยู่บ นเขาซั น บั ง หั นหน้า ออกสู่ท ะเล ภายในวั ด ประดิ ษฐาน
พระพุท ธรูป องค์ใหญ่สีท องถื อ ถ้ว ยโอสถ ผูค้ นนิยมมาขอพรเรื่อ งของ
สุขภาพ และความรา่ รวยเงินทอง โดยนิยมทาบุญด้วยการถวายข้าวสาร
เทียน พร้อมทั้งการหมุนระฆังทองคารอบฐานองค์พระเพื่อความเป็ นศิริ
มงคลอีกด้วย ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเช
จูมายาวนาน นอกจากนั้นรูปปั้ นพระแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล ยัง
เป็ นอีกหนึ่งศรัทธาของผูท้ ี่นับถือ นิยมนานา้ บริสทุ ธ์มาถวาย เพื่อความ
อุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านัน้ ที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วัดแห่ง
นี้ เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม มองเห็ นท้องทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็ นอีกหนึ่ง
สถานที่ที่ตอ้ งมาเยือนสักครั้งเมื่อมาเที่ยวเกาะเชจู
จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล์
สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน
( Camellia Hill The Forest of love and
healing) เริ่มจากการปลูกต้นคามิลเลียที่
ออกดอกในช่วงฤดูหนาว ด้วยความรัก
ในดอกไม้จึ ง ปรั บ เปลี่ ย นที่ นี่ เ ป็ นสวน
ดอกไม้ที่ ส ามารถท่ อ งเที่ ย วได้ ทั้ ง 4
ฤดูกาล ทาให้นกั ท่องเที่ยวได้ความรูส้ ึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ได้ความแตกต่าง มาเท่าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลย
ทีเ ดียว ด้า นในมีก ารแบ่ งโซนจัดสรรพื้นที่ได้ดีมาก ไม่ซับ ซ้อ น สามารถเดินเที่ยว ถ่า ยรูป สูด อากาศ
บริสทุ ธิ์ได้สบาย ๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ที่แห่งนี้จะเบ่นบานไปด้วยดอกคามิลเลีย หลากหลาย
สายพันธ์ สีสนั สวยๆ สลับเรียงรายกัน พร้อมมุมที่ถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) แน่นอน
ว่าช่วงที่ทกุ คนรอคอย Cherry Blossom หรือซากรุกะนัน่ เอง ที่นี่ก็มีให้ได้มาชมเช่นกัน ฤดูรอ้ น (Summer
Season) ช่วงนี้สวยไฮไลท์เช่น กัน เป็ นช่วงที่ดอกไฮเดรนเยียเบ่งบาน เป็ นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจน

ใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Season) ไฮไลท์ของฤดูกาลนี้คือ ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มลู ี่
Pink Muhly เป็ นอะไรที่ทกุ คนรอคอย 1ปี 1ครั้งกับ ต้นหญ้าที่เป็ นสีชมพูโดยธรรมชาติ สวย หวาน น่ารัก
มาก
พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี้ (มื้อที่ 2) อาหารเกาหลีแบบปิ้ งย่างที่มี
ชื่อเสียงของเกาหลี เป็ นการนาเนื้อหมูส่วนซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุงจนเนือ้ นุม่
เสิร์ฟให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรส
รส ต้องตัดหมูเป็ นชิ้นๆ นาผักสด กระเทียม กิมจิ และเครื่องเคียงต่างๆ มาห่อ
รวมกัน รับประทานคาโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรามี
เสิรฟให้ไม่อั้นก็ได้เช่นกัน
ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง ศนู ย์น้ามันสนเข็มแดง - นัง่ รถไฟเที่ยว ECOLAND - ภูเขาไฟซอง
ซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 3) เป็ นสไตล์บฟุ เฟ่ ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทาน
ในห้องอาหารที่ สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ
จากนั้นพาท่านไปรูจ้ ักกับ สมุนไพรที่มีชื่อเสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red
Pine Oil หรือ น้ามันสนเข็มแดง ตามตาหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โช
ซอน ที่ถกู บั นทึกไว้เ ป็ นลายลักษณ์อั ก ษร ปั จจุบั นได้นามาสกัด ด้ว ยวิ ธี ที่
ทั น สมั ย ดึ ง สรรพคุณ ที่ ดี ที่ ส ุด ออกมาในรูป แบบที่ ท านได้ง่า ย และบ ารุง
สุขภาพได้ดีที่สดุ นา้ มันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทาความสะอาด
ระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที่อดุ ตัน ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด
ตีบ แตก ตัน อีกทั้งยังช่วยให้การผ่อนคลาย หลับสนิทมากขึ้น ผิวพรรณดูมีสขุ ภาพดี รับประทานเป็ น
ประจา ร่างกายแข็งแรงขึน้ ตามลาดับ
พ า ท่ า น นั่ ง ร ถ ไ ฟ ECOLAND เ ที่ ย ว ช ม
ธรรมชาติ สู ด อากาศบริ ส ุ ท ธิ์ และร่ ว ม
กิจกรรมตามสถานีต่างๆ ด้านในถูกสร้างอยู่
ท่ า มกลางผื น ป่ าขนาดใหญ่ แบ่ ง ออกเป็ น
หลายหลากโซน ไม่ ว่ า จะเป็ นทะเลสาป ที่
สามารถเดินชมวิวบนสะพานไม้ แต่ละฤดูจะมี
ดอกไม้ และพันธุ์ไม้ต่างๆออกสลับกันให้ท่าน
ได้มาเชคอินกันได้ตลอดทั้งปี เลย เดือนธ.ค. ม.ค. ฤดูหนาวจัด หิมะตก และดอกคามิลเลีย

บาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป
ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือนส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย.
ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มลู ลี่ และดอกหญ้าออกแซ
พาท่านรับประทานเมนูทอ้ งถิ่นประจาเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือ
ต้มซุปซี่โครงหมู (มื้อที่4)สมัยก่อนเกาะเชจูเลี้ยงหมูแทบจะทุกครัวเรือน
ซี่ โครงของหมูจะถูกนามาทาซุป ด้วยนา้้ ซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะ
เป็ นซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ขา้ วเมมิลลงไปด้วย
จึงมีรสชาติที่เข้มข้น เนื้อหมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟ
ท่านพร้อมข้าวสวย และเครื่องเคียงตามฤดูกาล
จากนั้ น พาท่ า นเยี่ ย มชม หมู่บ้ า นวัฒ นธรรม "ซองอึ บ "
(SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า
300 ปี ที่ ยั ง มี ผ ูค้ นอาศั ย อยู่จ ริ ง เมื่ อ ไปถึ ง จะมี ช าวบ้า นมา
ต้อ นรั บ และพาเราเดิ น ชมวิ ถี ชี วิ ต ต่ า งๆ ในหมู่บ ้า น พร้อ ม
ถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่นี่ให้ฟังแบบสนุกสนาน เราจะได้รจู้ ัก
รูปปั้ นเทพพระเจ้า ทอลฮารุบัง ที่มีอยู่ทัว่ เกาะ บ้านที่สร้างจาก
ก้อนหินทั้งหลัง แหล่งนา้ จืดที่หายากมาก อาชีพหลักของชาว
เกาะ ความไม่เท่าเที ยมของหญิงชายในอดีต สัตว์เลี้ยงประจา
เกาะ ไหหรือโอ่งโบราณที่ได้มีไว้หมักกิมจิ เหมือนที่อื่นๆ และที่
พลาดไม่ได้สินค้า Otop ของหมู่บา้ นที่มีมาช้านาน เป็ นที่เลื่องชื่อ
ว่ามาเกาะเชจูตอ้ งมาชิม และช้อปสักครั้ง นัน่ ก็คือผลิตภัณฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกม้า และนา้
หมักเบอร์รี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรือที่เรียกันว่า Omija (โอมิจา) ถ้าได้ดื่มจะสดชื่นมากๆ
จากนัน้ นาท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจลุ บง (SEONGSAN
ILCHULBONG ) หรือที่ถกู ขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายุ
กว่า 5000 ปี ที่นี่เป็ นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นที่สวยที่สดุ จึงเป็ น
สถานที่โด่งดังที่ผคู้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขนึ้ ป็ นสถานที่
ที่นกั ท่องเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่อง
ให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลูกนี้
สงบลงเป็ นที่เรียบร้อย แต่ทิ้งความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว้
โดยรูปทรงที่กลมขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 600
เมตร มีรอยหยักมองแล้วลักษณะเหมือนทรงมงกุฏเลย และเป็ นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ
ด้วยธารลาวา ปั จจุบันจึงสามารถไปเที่ยวจุดนีด้ ว้ ยรถยนต์ และใครที่อยากได้บรรยากาศปากปล่องภูเขา
ไฟ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงาม ต้องเอาชนะใจตัวเองด้วยการเดินขึ้นไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความ
สูงจากระดับนา้ ทะเล 182 เมตรเท่านัน้

จากนั้นพาท่า นเดินทางสู่แ หลมซอฟจี โกจี หนึ่งสถานที่เ ที่ ย ว
ยอดฮิตบนเกาะเชจู ที่มีความสวยงามจนเป็ นจุดที่ซีรียเ์ กาหลีนิยม
มาถ่ายทามากที่สดุ กิ จกรรมน่าสนใจของจุด นี้มีเ ยอะมาก เช่น
การเดินไปเยี่ยมชมปลายสุดของแหลมที่จะมีประภาคารสีขาวตั้ง
เด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ที่เรียกกันว่า หินตาหินยาย ระว่างทางก็
จะมี บ ้ า นหลั ง นึ ง ที่ ส มั ย อดี ต เคยเป็ ยโบสถ์ เ ก่ า ปั จจุบั น ถู ก
ปรับเปลี่ยนเป็ นความน่ารักให้ผคู้ นมาถ่ายรูปกัน เส้นทางเดินโค้ง
ซ้า ยโค้ง ขวา สวยงามมาก และอี ก กิ จ กรรมเด็ ด คื อ ต้อ งมาชิม
ปลาหมึกสดที่ชาวบ้านเอาไปตากลมจนแห้ง และนามาย่างบนหิน
ภูเขาไฟนัน่ เอง กลิ่นจะหอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ ถือ
เป็ นของกินที่มาแล้วไม่กินถือว่าไม่ถึงเลยทีเดียว
พาท่านลิ้มรสเมนูพิเศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค์ (มื้อที่ 5) ที่ผสมผสานความเป็ น
ท้องทะเลของเกาะเชจู เข้ากับเรื่องสุขภาพที่แข็งแรงนัน่ ก็คือซุปไก่นนั ่ เอง เมนูนี้
จึงเปรียบดังเมนูจากสวรรค์เลยทีเดียว ส่วนประกอบหลักๆ จะเป็ นไก่ที่ตม้
ด้วยสมุนไพรจนเปื่ อย และเพิ่มซีฟู้ดตามฤดูกาลเข้าไป ทาให้นา้ ซุปอร่อย หวาน
กลมกล่อมไม่เ หมือนใคร เสิรฟท่านพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคี ยง
ต่างๆ เช่นกิมจิ สาหร่าย หัวไชเท้า
ที่พกั Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดินทาง วัดชอนวังซา - ศนู ย์แสดงชดุ เครื่องนอนSESA LIVING - ซ ุปเปอร์
มาร์เก็ต ละลายเงินวอน – ชายหาดอีโฮเทอ ู - ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE - ช้อปป้ ิ งใน
ดาวน์ทาวน์
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรมที่พกั (มื้อที่ 6) เป็ นสไตล์บฟุ เฟ่ ต์แบบฉบับเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทาน
ในห้องอาหารที่ สะอาด บรรยากาศดี พร้อมออกเดินทางท่องเที่ยวต่อ
พาท่ า นเข้า ในชมวั ด ป่ า "ชอนวั ง ซา" เป็ นวั ด ที่
สวยงามที่อยู่กลางหุบเขา 99ยอด ของเทือกเขาฮัลลา
ซาน ซึ่งสายมูตอ้ งห้าม พลาดเพราะวัดแห่งนี้ตอ้ งมา
ขอพรเรื่องเงินทอง และความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่
การงาน วั ด นี้ ถ ู ก ขึ้ น ทะเบี ย นเเป็ นวั ด เก่ า แก่ แ ละ
ศักดิ์สิทธิ์มากแห่งนึงในเกาหลี อีกทั้งยังมีตน้ กาเนิด
น ้า แร่ ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ที่ ค นสมั ย ก่ อ นใช้ดื ม กิ น เพื่ อ เป็ นสิ ริ
มงคลให้ตนเองอีกด้วย

พาท่านเข้าชมและเลือกซื้อชุดเครื่องนอนเพื่อสุขภาพอันดับหนึ่ง
ของประเทศเกาหลี ใ ต้ Sesa Living ที่ ใ ช้เ ส้น ใยในการถั ก ทอถึ ง
15400 เส้น กันไรฝุ่ นได้100% มีการใช้หยกในการทาเส้นใย จึง
มีคณ
ุ สมบัติในเรื่องของการบาบัดขณะนอนหลับ ซึ่งเนื้อผ้าจะมี
สัมผัสที่น่มุ ลื่น ไม่มีเสียงดังเมื่อขยับตัว และยังปรับอุณหภูมิที่
คงที่ให้ร่างกายขณะนอนหลับพักผ่อนอีกด้วย และโชว์รมู แห่งนี้
สามารถคืนภาษีให้กบั นักท่องเที่ยวอีกด้วย
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือที่นักท่องเที่ยวเรียกกันว่า
"ร้านละลายเงินวอน" ที่นมี่ ีขนม ของฝาก ของพื้นเมืองเกาหลีที่ขนึ้ ชื่อ
ใครๆมาต้องมีติดไม้ติดมือกลั บไป อาทิเช่น ขนมชื่อดังต่างๆ ช้อคโก
แลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึง
ของใช้ในครัวเรือน เช่น กระทะ ตะเกียบ ถ้วยข้าว ซอสปรุงรส วุน้ เส้น
รวมถึงของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย เหมือนเอาเงิน
วอนมากละลายกันอย่างเพลิดเพลินและไม่ต อ้ งกลัวว่าจะใส่กระเป๋ าไม่พอ เพราะที่นี่พร้อมบริการบรรจุ
กล่องตามเงือ่ นไขของร้านด้วย
พาท่านรับประทานเมนู แม-อุน-ทแวจี-คัลบี้-จิม หรือ ซีโครง
หมูต๋นุ ซอสแดง (มื้อที่ 7) เมนูนี้ถกู ปากคนไทยแน่นอน เพราะ
ซอสแดงหรือนา้ ซุปจะมีรสชาติที่เข้มข้น เผ็ดเล็กน้อย และซึมเข้า
สู่เนื้อหมู ที่เป็ นส่วนซี่โคง ที่ต๋นุ จนนุ่ม ละมุนลิ้นมากๆ เสิรฟคู่
กับข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องต่างๆ เช่น กิมจิ สาหร่าย หัวไช
เท้า หรือ ผักตามฤดูกาล
พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ ชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอ ู" นอกจาก
ความสวยงามของท้อ งทะเล คาเฟ่ น่ า รั ก ๆต่ า งๆแล้ว ยั ง มี
สัญลักษณ์ที่มองลงมาจากเครื่องบินจะเห็ นทันทีที่ถึงเกาะเชจู
นัน่ ก็ คื อ ประภาคารรูป ม้า สี ข าว และสี แ ดง ม้า ถื อ ว่ า เป็ นสัต ว์
ประจาเกาะเชจู และใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอิน
กันที่นเี่ สมอ
พาท่านช้อปปี้ งสินค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องสาอางค์เกาหลี
และต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูก

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่แหล่ง ช้อปป้ ิ งในตัวเมือง
แห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และโซนวอคกิ้งสตรีท ซึ่งถือ
ว่าเป็ นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็ น
แบรนด์ท อ้ งถิ่ นเกาหลี แบรนด์สปอร์ตกีฬาดังๆ ทั้ง
แฟชัน่ เสื้อผ้า หมวก กระเป๋ า รองเท้า เครื่องสาอางค์
และยังมีสตรีทฟู้ ด ขนม คาเฟ่ ต่างๆอีกด้วย
ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขัน้ ตอนการเชคอิน ตัว๋
เครื่องบิน และอานวยความสะดวก เพื่อส่งทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และความประทับใจ
21:45 - 01:25 น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ ย วบิ น ที่ 7C2243 ถึ ง
สนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ
**************************************************************************
อัตราค่าบริการ
ราคา
โปรโมชัน่
(จานวน
จากัด)

ราคาปกติ

14,999

17,999

15,499

18,499

15,999

18,999

16,999

19,999

ธันวาคม : 1-4

17,999

20,999

ธันวาคม : 9-12

18,999

21,999

ธันวาคม : 2-5

19,999

22,999

พีเรียตเดินทาง
พฤศจิกายน : 6-9, 7-10, 8-11, 13-16, 14-17, 1518, 20-23, 21-24, 22-25, 27-30, 28-1 ธ.ค., 29-2
ธ.ค.
ธันวาคม : 5-8, 6-9
พฤศจิกายน : 5-8, 9-12, 12-15 ,16-19 ,19-22 ,2326 ,26-29 ,30-3 ธ.ค.
ธันวาคม : 4-7
พฤศจิกายน : 10-13, 11-14, 17-20, 18-21, 24-27,
25-28
ธันวาคม : 3-6, 7-10, 10-13
ธันวาคม : 8-11

พักเดี่ยว
เพิ่ม

4,000.-

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-

จอยกรป๊ ุ (ไม่ใช้ตวั๋ เครื่อง) = 6,900.-

เนือ่ งจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจาก
สายการบิน เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิด
กฎหมาย ดังนัน้ โปรแกรม JEJU ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ป
เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทาง
ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนีค้ ืนเต็มจานวน
ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว
(ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลกุ ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและ
ส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทัง้ หมด
ข้อกาหนดและเงื่อนไข
1. การสารองที่นงั่
• สามารถจองด้วยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวันเดินทาง จานวนผูเ้ ดินทาง ประเภทห้องพักให้ถกู ต้อง
• หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่จะส่ง Invoice ให้ท่าน หากไม่มีการชาระตามดิวเดท การจองจะถูกยกเลิกอัติ
โนมัติ และเมื่อจองใหม่ไม่มีที่นงั ่ หรือราคาปรับขึน้ จะไม่สามารถใช้ขอ้ มูลการจองเดิมได้
• การมัด จา ช ารที่นัง่ ละ 5000 บาท และชาระส่ว นที่เ หลือ ก่อ นเดินทางอย่า งน้อ ย 15 วั น หรือ
ตามดิวเดทของ Invoice
• กรณีราคาโปรโมชัน่ พิเศษ จองก่อนเดินทางตา่ กว่า 15 วัน ช่วงเทศกาล หยุดยาว ต้องชาระเต็ม
จานวนเท่านัน้
• หากไม่ชาระส่วนที่เหลือตามกาหนด ที่นัง่ จะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจาคืนได้ทกุ
กรณี
• หลังจากชาระเงิน มัดจา/ชาระเต็มจานวน ท่านต้องกรอกข้อมูลผูเ้ ดินทางเป็ นภาษาอังกฤษตรงตาม
หน้าพาสปอร์ตด้วยตนเองให้ถกู ต้อง หากระบบออกตัว๋ แล้ว การแก้ไขจะมีค่าใช้จ่ายจากสายการบิน
• การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผา่ นด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทกุ กรณี
• ราคานี้สาหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็ นต่างชาติมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3000 บาท และต้องทาตาม
เงือ่ นไขการเข้าประเทศเกาหลีใต้

2. การยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกการจองไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชาระแล้ว
• ยกเลิกการจองไม่นอ้ ยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชาระแล้ว
• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 20 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
• ยกเลิกจากเหตุสดุ วิสัย เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หักค่าใช้จ่าย
ตามจริง ๆ
• ราคาโปรโมชัน่ /แคมเปญ/อีเว้นท์ตา่ งๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ได้ทกุ กรณี
• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปลี่ยนชื่อ/Refund ได้ทกุ
กรณี
ราคานีร้ วม
• ค่าตัว๋ เครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
• ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ตา่ งๆ ตามรายการ
• ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวนคืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน)
• ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3ท่าน)
• ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ / ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
• ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์
หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
• ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่ นไขตามกรมธรรม์)
ราคานีไ้ ม่รวม
• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 1,000 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอด
ทริปการเดินทาง
• ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผูเ้ ดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านัน้ )
• ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกาหนด (15-20กก)
• ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดื่ม
นอกเหนือรายการทัวร์
• ค่ า รถ ค่ า เดิ น ทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่ ก าหนดเท่ า นั้น หากขึ้น ไม่ทัน ต้อ ง
รับผิดชอบค่าเดินทางตามคณะด้วยตนเอง)
• ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)

• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
• หากผูเ้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ
Refund ได้ทกุ กรณี
• เพื่อเป็ นการคัดกรองตามคาขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถกู ตักเตือนจากกองตรวจคน
เข้าเมืองเกาหลีใต้เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื่น เช่นไป
ทางาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผูเ้ ดินทาง
ต้องไปท่องเที่ยวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อ มคณะเท่า นั้น เป็ นจานวนเงิน
10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผูเ้ ดินทางไป-กลับถูกต้อ งตามเงื่อ นไข จะได้รับเงิน
ประกันคืนเต็มจานวนทันที แต่หากผูเ้ ดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
ทัง้ ไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็มจานวน ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทกุ กรณี
• หากผูเ้ ดินทางไม่ผ่านการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอานาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้อง
ใดๆ ผูเ้ ดินทางต้องจัดการเอกสารส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึน้ เองทัง้ หมด
2. หมายเหต ุ
กร ุณาอ่านและทาความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทาการจองท ุกครัง้
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6
เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั และไม่สามารถ Refund ค่า
ทัวร์ได้)
2. การเดินทางต้องมีผเู้ ดินทาง ขัน้ ตา่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) หากจานวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้
ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วัน สามารถ Refundได้เต็มจานวน หากเป็ น กรุปส่วนตัว 4-8 ท่าน
ราคาเริ่มต้น จะเป็ นสาหรับ 8 ท่าน หากจานวนนักท่องน้อยลงจะต้องมีค่า Extra Charge
3. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว
ได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
4. บริษทั ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
5. ทางบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
6. ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเองี
7. ตัว๋ เครื่องบินเป็ นตัว๋ ราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลับ ไม่ว่าจากเหตุ
ใดๆ ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงินได้
8. ทางบริษทั ฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือ

ออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้า เมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่ง
อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่มนั ่ ใจ กรุณาติดต่อ
เจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อยืนยันเวลา และการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสดุ วิสัยดังข้อด้านบน ก็อ ยู่นอกเหนือ
ความรับผิดชอบของบริษทั ฯ เช่นกัน ไม่สามารถนามาเรียกร้องคืนได้ทกุ กรณี
10. ขอสงวนสิทธิ์หอ้ งพักสาหรับผูท้ ี่ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผอู้ ื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทกุ กรณี
11. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไม่สามารถการันตี ทาได้เพียงรี
เควสให้ได้เท่านัน้ ทัง้ นีข้ นึ้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั การให้
12. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มี
เอกสารลงนามโดยผูม้ ีอานาจของบริษทั ฯกากับเท่านัน้
13. ทางคณะทัวร์ไม่มีอานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทาง
จากสนามบินหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่ โมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการ
ร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมา
รวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือรีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้า
ร่วมกับทางทัวร์ทกุ กรณี
14. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000
บาทต่อวัน เพื่อรักษาตัว๋ ขากลับ มิเช่นนัน้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถ
เรียกร้องคืนได้ภายหลัง
15. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกาหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ
3,000 บาท เพื่อความเป็ นระบบ และถูกต้องตามเงือ่ นไขท่องเที่ยวที่ท่านได้ซื้อมา
เมื่อท่านตกลงจองชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม
และยอมรับในข้อกาหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบ ุไว้แล้วทัง้ หมด ุ

