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รหัสโปรแกรม : 11353 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเดินทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน  - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - วดัซนับงัซา  - ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  -  

 รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ทุ่งดอกยเูช หรอื ทุง่ดอกเรป –  

ยงดอูมัรอ็ค -รา้นคา้สมุนไพร  -  ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - ศนูยเ์ครื่องส าอาง  -  ศนูยโ์สม  - ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู
  

   

 

23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ EASTAR JET 

(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและ

อ านวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสาร 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำ

ผลิตภณัฑ์ของสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียคำ่ปรับ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE552 นบัเป็นสายการบนิน้องใหม่ภายใต้

การจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ีเ่พิง่เขา้มาบนิในตลาดไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิคุณภาพใชเ้วลา 6 ปี ในการเตบิโต มี

เทีย่วบนิทัง้ในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครือ่งบนิทีม่รีะบบเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม มกีารพฒันาดา้นระยะทางการบนิ และ

ประสทิธภิาพในการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิอย่างดเียี่ยม 

 

 

 

 

วนัที่สองของการเดินทาง    อทุยานแห่งชาตฮัิลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - วดัซันบังซา   

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 3 ของเกาหลใีต ้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน และท่าอากาศยานกมิโป กอ่ตัง้ เมือ่ปี พ.ศ. 2511 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พาท่านเดนิทางสู่  เกาะเช

จ ูซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก (กรณุาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

พาท่านเดนิทางสู ่ อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต้ 

ประกอบดว้ยภเูขาไฟทีด่บัไปนานแลว้ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของเกาะสว่นใหญ่ในเชจู ภเูขาฮลัลาซาน

มคีวามสงู 1,950 เมตร และไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่คีวาม

สวยงามล าดบัที ่ 182 ของเกาหล ี และจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภเูขาฮลัลา

ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นพื้นทีส่งวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีง

อกีหา้ปีต่อมากไ็ดร้บัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site)  

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไกอ่บซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไกช่ิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มี

ลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การ

รบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไกฉ่ับๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาท่านเดนิทางสู ่ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาติ ท าให้เป็น

ที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภณัฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานที่จ ัดแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิ

เชน่ ชาเขยีวคณุภาพเยี่ยมเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มคีุกกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาส์ก

หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเย็น ไอศกรมี ชา

เขยีว และโรลชาเขยีวทีค่ณุไมค่วรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ่งนักท่องเที่ยวจะ

ไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้ รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวทีน่ี่ 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี้ต ัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  

ระหวา่งทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่ง

เป็นพระประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ที่

นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยังมีรูปปั้น

พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดลู้บพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวธิกีารท าบุญของชาวเกาหลี

ใต้ที่แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆ์แสดงถึง

ความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสวา่งแห่งชวีติ นอกจากนัน้ที่วดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่น

ชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสูม่หาสมทุร 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักย็อบซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น   

ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครือ่งเคยีงต่างๆ ไดแ้ก ่กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทียมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลือ และน ้ามนังา ถึงแมว้่าซัมก

ยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาด

ไมไ่ดเ้ลย 
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จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจิ      (ผกัดองเกาหลี) 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อย

กวา่เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตล์ตะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้น าท่านชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภเูขาไฟทีด่บัแลว้ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะ

เหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายัง

สามารถดืม่ด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู         เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ ยวจากทัว่ทุกมุม

โลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหมท่างธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบั

แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสมัผสัวิวทิวทัศน์และ

บรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมือ่ขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภเูขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพที่สวยงามอย่าง

แน่นอน 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ      ผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถล้างสารพิษ

ในรา่งกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ไดร้บัความ

นิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุ

มากกวา่ 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นที่นี่คอืจะใชด้นิ

เหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น 

ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไห

ส าหรบัท า "กมิจิ" หรอืผกัดองของเกาหลี แต่ส าหรบัที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่

วนัที่สามของการเดินทาง    ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ร้านน า้มนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  -ทุ่งดอกยูเช  
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ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอร์รีป่่ามาใส่ลง

ไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี กอ่นทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคน

ป่วย  ปัจจุบนันี้กลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซื้อกลบัไปรบัประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคล้าพรอ้มน ้าซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมือ่สกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจิ เครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาท่านสู ่ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นววิธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง 

(ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขึน้อยู่กบัภมูอิากาศคะ่)   

  

 

 

 

อาหารเย็นพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมูรวมกนัไวใ้น

หมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด กอ่นจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงต้มอีกคร ัง้ จะทานพรอ้ม

กบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของน ้าซุป ผกัต่างๆ

ในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ ืน่ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิ้มเกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจิ (ผกัดองเกาหลี) ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไมแ่ตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตล์ตะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ที่มลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหนึ่งใน

มนต์เสน่ห์ทางธรรมชาตขิองเกาะเชจู ซึง่ถอืกนัวา่ถา้หากใครไมไ่ดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดูโขด

หนิมงักร ถอืวา่ยงัมาไมถ่งึเกาะเชจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท า

ใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งค ารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้อง

วันที่ส่ีของการเดินทาง    ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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ทะเล เพื่อขึน้สูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมนุไพร (Korea Herb) ใหมล่่าสดุของเกาหลี โดยมกีารจดลิขสทิธิเ์รยีบรอ้ย

แลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์เรยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรี้ยว ดสี าหรบั

บคุคลที ่นิยมดืม่เหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกคา้งหรอื

ไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบั  หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ้น ซึ่งยงัส่งผลดตี่อ

สขุภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มขีนม  พื้นเมอืงเกาหลีหลาก

ชนิด อาทเิชน่ ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจิ สม้อบแห้ง มาม่า        วุน้เสน้ รวมไปถึงของใชใ้น

ครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ ลูกบอลซกัผา้  เครื่องส าอางค์ช ัน้น า Etude , Skinfood  

และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซื้อมากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงือ่นไขของรา้น 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูย์รวมเครื่องส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอ

ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย   เชน่ ผลติภณัฑบ์ ารงุผวิหน้า เครอืงส าอางค์ หลากหลายแบ

รนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีที่โด่งดงั  

อาทเิชน่ ครมีเมอืกหอยทาก , เซร ัม่พิษงู , ครมีโบท็อก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , 

etc 

 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เชน่ กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้

เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทัง้แบบแห้งและน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจิ เสรฟิพรอ้ม

กบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูย์โสมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลิตจากโสม

ที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุด ภายในจะมเีจ้าหน้าที่ให้ความรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้ม

อธบิายคณุสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อโสมทีม่คีณุภาพดทีี่สุดและราคาถูก 

กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มสีนิคา้ปลอดภาษีช ัน้น า

ให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น น ้าหอม เสื้อผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 

เครื่องประดบั หลากหลาย        แบรนด์ดงั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM 

,Rolex   ฯลฯ 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสื้อผา้ รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคณุ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเล

ใต ้

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE551  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อบุติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

OPTION TOUR โปรแกรมเพิม่เตมิ (12,000-20,000 วอน) 

1.HELLO KITTY ISLAND : (12,000 วอน)  เป็นสถำนท่ีจดัแสดงเร่ืองรำวเกีย่วกบัคิตต้ี หลำกหลำยเวอร์ชัน่  รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เป็นคิตต้ีทั้งหมด
รวบรวมไวท่ี้น่ี พร้อมเร่ืองรำวและประวติัควำมเป็นมำ ภำยในมีร้ำนขำยของท่ีระลึกน่ำรักๆ มำกมำยใหท่้ำนได้เลือกซ้ือติดไมติ้ดมือ เช่น ท่ีคำดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตำ 

และช็อดโกแล๊ต รับรองถูกใจสำวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยงั คิตต้ีคำเฟ่ ซ่ึงเป็นร้ำนกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรักเหมำะส ำหรับถ่ำยภำพ ภำยในร้ำนมีจ ำหน่ำยเค๊ก

หลำยรสชำติ  ไอศรีมโยเกร์ิต และกำแฟ รสชำติอร่อยท่ีไม่ควรพลำด 

2.CIRCUS WORLD SHOW : (12,000 วอน) กำรแสดงควำมสำมำรถของนกัแสดงในกำรโชวห์วำดเสียวและควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำย มีกำรแสดงหลำกหลำย
ชุด แต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป เป็นท่ีต่ืนตำต่ืนใจของผูช้ม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่ำนจะไดรั้บควำมสนุกสนำน เพลิดเพลิน และหวำดเสียว ไปพร้อมๆกนั  เช่น โชว์

ลอดห่วง โชวน้ี์นกักำยกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ำกำยกรรมต่ำงๆ ดว้ยห่วงท่ีหอ้ยอยู่กลำงอำกำศ  โชวก์ำยกรรมกลำงอำกำศดว้ยผำ้ นกัแสดงจะเล่นกำยกรรม บิด

ตวัดว้ยท่ำทำง สง่ำงำมขณะหอ้ยตวัอยู่กลำงอำกำศดว้ยผำ้เพียงผืนเดียว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน้ี์ คือ มอเตอร์ไซคผ์ำดโผนในพ้ืนท่ีจ ำกดั 

3. RAIL BIKE JEJU : (12,000 วอน) เป็นแหล่งท่องเท่ียวรูปแบบใหม่น ับไดว้่ำเป็นสถำนท่ีพกัผอ่นและออกก  ำลงักำย Rail Bike คือกำรป่ันจกัรยำนบนรำง

รถไฟ เป็นรถจกัรยำน 4 ลอ้ท่ีตอ้งใชค้นป่ันตั้งแต่ 2-4 คน เพรำะมีมอเตอร์ไฟฟ้ำช่วยในกำรขบัเคล่ือน ท ำใหเ้หน่ือยเกนิไป ส ำหรับกำรป่ันจกัรยำน Rail Bikeใช้

ระยะเวลำประมำณ 30 นำที ทุกคนจะเร่ิมสตำร์ทออกจำกจุดเดียวกนั จำกนั้นเจำ้หนำ้ท่ีจะปล่อยใหป่ั้นจกัรยำนไปทีละคนั โดยใหมี้ระยะห่ำงกนัประมำณ 20 เมตร 

ระหว่ำงเส้นทำงทุกท่ำนสำมำรถชมธรรมชำติท่ีเต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมน้ำนำชนิด 

4. AQUA PLANET : (20,000 วอน) พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้ำ หรือ Aquarium ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย เป็นสถำนท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีไม่ควรพลำดเม่ือไดม้ำเยือนเกำะเชจู 

เพรำะท่ีน่ีเป็นทั้งศูนยก์ลำงกำรเรียนรู้ทำงทะเล ควำมรู้เกีย่วกบัธรรมชำติและส่ิงมีชีวิตใตท้ะเลท่ีจดัแสดงไดน่้ำสนใจ และสวยงำม ภำยในมีตูป้ลำจ ำนวนมำกตั้งแต่ขนำด

เล็กจนถึงขนำดใหญ่มหึมำอลงักำร ชวนต่ืนตำต่ืนใจอย่ำงย่ิง นอกจำกน้ี มีกจิกรรมและกำรแสดงของสัตวน์ ้ำใหช้มอย่ำงเพลิดเพลินอีกดว้ย อำทิเช่นกำรใหอ้ำหำรนก

เพนกวินตวันอ้ย ท่ีต่ำงกรูกนัมำรับอำหำรอย่ำงคึกคกั ลีลำตำมธรรมชำติอนัน่ำรักจะท ำใหคุ้ณหลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ตวั และมีฉลำมวำฬเป็นไฮไลทข์องพิพิธภณัฑแ์ห่ง

น้ี ท่ำนสำมำถดูกำรใหอ้ำหำรปลำฉลำมสุดระทึก ท่ีนกัประดำน ้ำตอ้งใชท้กัษะและควำมสำมำรถพิเศษ ซ่ึงจะท ำใหคุ้ณต่ืนตำต่ืนใจตลอดเวลำ   
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อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาและพีเรียดการเดินทางขึ้นอยู่กับตั๋วใน  

แต่ละวัน ยังไม่ระบุ แน่นอน… 

โปรดสอบถามกับทางเซล 

4,900.- 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง

แลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผู้ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองที่น่ัง  

รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice หรือสรุปกำรจอง 
 

ราคานี้รวม 
-   คำ่ตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   คำ่ภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   คำ่อำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   คำ่ท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  คำ่รถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   คำ่หวัหนำ้ทวัร์ผูช้ ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   คำ่ประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
ราคานี้ไม่รวม 
-   คำ่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ทอ้งถ่ิน 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   คำ่ใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, คำ่โทรศพัทส่์วนตวั, คำ่ซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงคำ่อำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร 
(หำกท่ำนตอ้งกำรสั่งเพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   คำ่ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คำ่น ้ ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   คำ่วีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น
(ถำ้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำง
ดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ) 
-  คำ่อำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้
กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนังสือ
เดินทำงเหลือนอ้ยกว่ำ 6 เดือนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือ
กรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำม
รับผิดชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะ
คำ่ใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระคำ่ใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้  
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 
-           ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 
น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนักงำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำ
เท่ียวบินล่ำช้ำ เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบ
ล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนคำ่ใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี  
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินคำ่เขำ้ร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัหอ้งวำ่ง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่สำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัหอ้งพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


