รหัสโปรแกรม : 16523 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม)

โปรแกรมเดินทาง
อุทยานแห่งชาติฮลั ลาซาน - ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค-ยอดเขาซองซาน อิลจุลบง - ทุ่งดอกยูเช ชายหาดควังชิกี - ร้านน้ามันสน - หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมซองอึบ-ลานสกี - ซัมยังฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน วัดชินฮันซา-ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน ศูนย์เครือ่ งสาอางค์ - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู
วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่ สนามบิ นสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดิ นทางจากสนามบิ นสุวรรณภูมิโดยสายการบิ นเจจูแอร์

22:00-23.30 น. คณะเดิน ทางพร้อ มกัน ที่ ท่ า อากาศยานสุว รรณภู มิ บริเ วณชัน้ 4 ชัน้
ผูโ้ ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F
ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้ าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความ
สะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ข้อแนะนา ถ้าต้องการนาของเหลวขึน้ เครื่องใส่กระเป๋ าถือติดตัว
จะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิน้ (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุ
ภัณฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ ปร่งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึน้ ไปเพียงใบเดียวเท่านัน้
การนาผลิตภัณฑ์ของสดทีท่ าจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้นาเข้าประเทศ
เพื่อป้ องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ
ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1
ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำกสัตว์
ไม่วำ่ เนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE
วันที่สองของการเดิ นทาง

เดิ นทางถึงสนามบิ นเจจู - อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ชม
ดอกทงแบค หรือ ดอกคามิ ลเลีย - วัดซันบังซา - ภูเขาซองอัค

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่
7C2244 เป็ นสายการบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่า
ประทับใจ พร้อมทัง้ ภาพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจูเป็ น
สายการบินชัน้ นาทีพ่ ฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็วทีส่ ดุ ในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้
ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาให้มคี วามยุตธิ รรมแก่ลูกค้าตามคาเรียกร้อง และยังได้มี
การปฏิรูป ธุ ร กิจ ทางการบิน อย่ า งต่ อ เนื่ อ งอีก ด้ว ย สายการบิน เจจูไ ด้ท าให้ก ารท่ อ งเที่ย วเป็ น ที่
แพร่หลายจนประสบความสาเร็จ ซึ่งก่อนหน้ านัน้ ไม่เคยนาวิธีเหล่านี้มาปฏิบตั ิ จนทาให้ประเทศ
เกาหลีใต้กลายเป็ นประเทศท่องเที่ยวได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสาคัญ เครื่องบิน
B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทัวโลก
่
ในด้านความปลอดภัยและสมรรถภาพ
เป็ นเครื่องบินทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ และมีช่อื เสียงในต่างประเทศ
09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบิน เชจู เป็ น ท่าอากาศยานที่ใหญ่ เป็ น อันดับ ที่ 2 ของ
เกาหลีใ ต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ได้ถูก จัดอันดับจาก OAG ว่ามีไ ฟลท์หรือ
การจราจรบนท้องฟ้ าเยอะทีส่ ุดในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2
ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พา
ท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจูท่อี งค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิ ง่
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติ แห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF
NATURE) เพราะเกาะ เชจูเป็ นเกาะทีเ่ กิดใหม่จากภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว

อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอว๊ิ เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบไป
ด้วย ไก่ชน้ิ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้มี ลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ์
พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ
พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็ น
ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ดบั ไปนานแล้วซึ่งเป็ นต้นกาเนิดของ
เกาะส่ ว นใหญ่ ใ นเชจู ภู เ ขาฮัล ลาซานมีค วามสู ง 1,950 เมตร และได้ ร ับ การคัด เลือ กให้เ ป็ น
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติท่มี คี วามสวยงามลาดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดตัง้ เป็ นอุทยาน
แห่ ง ชาติ ตัง้ แต่ ปี ค.ศ. 1970 ภู เ ขาฮัล ลาได้ร ับ การขึ้น ทะเบีย นเป็ น พื้น ที่ส งวนเขตชีว มณฑล
(UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปี ต่อมาก็ได้รบั การแต่ งตัง้ เป็ นมรดกโลก
ทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้สมั ผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานทีม่ หี มิ ะ
ปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยู่นนั ้ ดูราวกับปุยเมฆทีต่ ดั กับสีน้าเงินของท้องฟ้ า เหมาะสาหรับการ
ถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็ นที่ระลึก //
พาทุกท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกหญ้ า แซ พยอล โอรึม
(SAEBYEOL OREUM) เป็ นภูเขาไฟทีม่ ชี ่อื เสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู เป็ นสถานทีม่ องเห็นดาว
ประจาเมืองทีเ่ ปล่งประกายสวยงามบนท้องฟ้ ายามพลบค่าและเป็ นรูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายในรายการ
ชื่อดังอย่าง Hyori's Home Stay
ทุกท่านสามารถขึน้ มาสัมผัสบรรยากาศอันสดใส ชมพระ
อาทิตย์กนั บนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะนา ว่าห้ามพลาดเด็ดขาดๆ นอกจากนี้สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีจ่ ดั
เทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขน้ึ ที่บริเวณเนินเขา โดยจะจัดในช่วงประมาณปลายเดือน
กุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคมของทุกปี ทีน่ ่จี ะมีการจุดไฟอย่างยิง่ ใหญ่ เพื่อเป็ นการต้อนรับฤดู
เกี่ย วเก็บและยัง เป็ น การอวยพรให้มีสุขภาพดีอีกด้ว ย ซึ่งเพื่อทาการเตรียมพื้นที่ใ นการปลูกพืช
สาหรับฤดูเก็บเกีย่ วถัดไป (หมายเหตุไม่ได้พาไปชมงานเทศกาล)
หมายเหตุ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวขึน้ อยู่กบั ผูจ้ ดั ทาเท่านัน้
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) ดินแดนที่ได้รบั ของขวัญจาก
ธรรมชาติ ทาให้เป็ นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ช าเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ น
สถานทีจ่ ดั แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชานานา
ชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสาหรับซือ้ เป็ นของฝาก มีคุก้ กีช้ าเขียว ซุปชาเขียว แผ่น
มาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ทจ่ี าหน่ายชาเขียวทัง้ ร้อนและเย็น ไอศรีมชา
เขียว และโรลชาเขียวทีค่ ุณไม่ควรพลาด ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้
สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวทีใ่ หญ่ทส่ี ดุ ในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่
เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี

พาทุกท่านเดินทางชม ดอกทงแบค หรือดอกคามิ ลเลีย (DONGBAEK FLOWER) คือ
ดอกไม้ทส่ี อ่ื ได้ถงึ อุดมคติ หรือ ความรักในอุดมคติ และความถ่อมตน ดอกทงแบคมีรูปร่างคล้ายดอก
กุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทว่ากลีบเป็ นมันลื่นจึงทาให้ดอกทงแบคมีความโดเด่นเฉพาะตัว บนเกาะเชจู
ดอกทงแบคจะออกสีชมพูอ่อนและชมพูเข้มตัดกับใบไม้สเี ขียวมองแล้วเพลินตา และไม่ควรพลาดที่
ถ่ ายรูป เก็บความสวยงาม (ดอกทงแบคจะบานและใหญ่ เ ต็มที่สวยงามในเดือนธันวาคม - เดือ น
มกราคม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)

จากนัน้ พาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA
TEMPLE) วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึน้ ท่านจะได้ยนิ เสียงพระ
สวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซง่ึ เป็ นพระ ประธานที่มคี วามศักดิสิ์ ทธิและ
์
เป็ นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ท่นี ับถือศาสนาพุทธ และรูปปั ้นเจ้าแม่
กวนอิมซึง่ หันหน้าออกสูท่ ะเล นอกจากนัน้ ยังมีรปู ปั น้ พระสังกัจจายน์ ซึง่ หากได้ลูบพุงก็จะร่ารวยเงิน
ทอง ท่านจะได้พบกับวิถีการทาบุญของชาวเกาหลีใต้ท่แี ตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวาย
ข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ
นอกจากนัน้ ที่ว ัด แห่ ง นี้ ท่ า นยัง จะได้ช่ืน ชมกับ วิว ทะเลที่สวยงามของแหลมมัง กรที่ย่ืน ออกมาสู่
มหาสมุทร
พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN) เป็ นภูเขาไฟทีส่ วยงามอีก 1 ลูก บนเกาะ
เชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหิน
ริมทะเล ชายหาดทีน่ ่จี ะไม่ได้เป็ นทรายสีขาวแต่กลับเป็ นหินสีดา น้ าทะเลสีดาแปลกตา เป็ นจุดดาน้ า
ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ป่ ุนบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตงั ้ แต่
สมัยสงครามโลก เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อ นไว้สาหรับท าลายเรือของอเมริก า โดยท าเป็ นเรือ
ติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชพี ก่อนนี้เปิ ดให้เข้าชม แต่มเี หตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิ ดไม่ให้เข้า
ชมอีกเลย และยังเคยเป็ นสถานที่ถ่ายทาเรื่อง "แดจังกึม"ตอนทีถ่ ูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยม
ของเกาหลีใต้ สาหรับใครที่ช่นื ชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟิ นกับหอยเป๋ าฮื้อสุดขึ้นชื่อ
ทีอ่ าชีพแฮนยอหรือนักประดาน้ าหญิงวัยชรา งมขึน้ มาขายกันอยู่รมิ ชายฝั ง่ สด อร่อยอย่าบอกใคร
เชียว
อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารที่เป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างงบนแผ่น
โลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยป่ น เกลือ และ
น้ ามันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึง
รสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดิ นทาง

ยอดเขาซองซาน อิ ลจุลบง - ทุ่งดอกยูเช - ชายหาดควังชิ กี - ร้านน้ามันสน - หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอึบ - ออกเดิ นทางจาก
สนามบิ นนานาชาติ เชจู – สนามบิ นยางยาง

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไส้
กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้

จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็ นภูเขา
ไฟที่ดบั แล้วปากปล่องภูเขาไฟที่มลี กั ษณะเหมือนมงกุฎเป็ นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชม
พระอาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจูและในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ากับท้องฟ้ า
และน้าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทส่ี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ นสถานทีท่ น่ี ักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ ก
มุ ม โลกอยากมาสัม ผัส จึง ถู ก ยกย่ อ งให้เ ป็ น 1 ใน 7 สิ่ง มหัศ จรรย์ใ หม่ ท างธรรมชาติข องโลก
ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขาไฟทีด่ บั แล้วระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและ
ถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวทีท่ ่านแวะพักสามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศทีแ่ ตกต่างกัน
เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสุทธิแ์ ละทัศนียภาพ
ทีส่ วยงามอย่างแน่น

จากนัน้ พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป (RAPESEED FLOWER) บานเหลืองอร่าม
เต็มเนินเขา เป็ นวิวธรรมชาติทสี วยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิง่ (ปริมาณของดอกเรปบานอาจ
ขึน้ อยู่กบั ภูมอิ ากาศ ขึน้ อยู่กบั ภูมอิ ากาศ)

จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดควังชิ กี (GWANGCHIGI BEACH) เป็ นชายหาดที่
สวยทีส่ ดุ แห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มที ศั นียภาพเป็ นเอกลักษณ์มวี วิ พืน้ หลังเป็ นปากปล่องภูเขา
ไฟซองซานอิลจูบงซึง่ เป็ นไฮไลท์ของเกาะเชจู ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของธรรมชาติทย่ี งั คง
ความอุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเย็นๆ และ ทีส่ าคัญยังเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์ตกทีส่ วยทีส่ ุดแห่ง
หนึ่งบนเกาะเชจู

อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัดคลุกเคล้าพร้อม
น้าซุป นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และ
ข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงาน
การวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน่ า
ตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อ
เพิม่ ภูมติ า้ นทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลีซง่ึ กาลังเป็ นสิง่ ทีไ่ ด้รบั ความนิยมจากคนในประเทศ
เกาหลีเป็ นอย่างมากและยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆทีท่ าจากสนเข็มแดงซึง่ เป็ นสินค้ายอดนิยมสาหรับคน
เกาหลีและนักท่องเทีย่ ว
จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE)
หมู่บา้ นแห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี
ทีย่ งั มีชาวบ้านอาศัยอยูจ่ ริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่คี อื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัว
ยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้านถ้าท่านเคยมาเทีย่ วเกาหลีใต้แล้วเคยเห็น
ไหต่างๆทีอ่ ยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สาหรับทีเ่ กาะ
นี้นนั ้ ไหทีว่ างเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนทีน่ ่จี ะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี

ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอรีป่ ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึง้ และหมักไว้
สามปี ก่อนทีจ่ ะนามารับประทานได้ รสชาดหวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้ในการรักษา
คนป่ วย ปั จจุบนั นี้กเ็ ป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก
จากนัน้ พาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติเชจูเพื่อเดินทางไปยังสนามบินยางยาง ด้วยเทีย่ วบินในประเทศ
(*ไฟล์ทภายใน เนื่องด้วยสายการบิน เส้นทางบิน และเวลาบิน สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม
ของผูจ้ ดั ทา)
อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้ ชาบู คาลบี้ จิมดัก บลุโกกิ บิบมิ บับ ฯลฯ
นาทุกท่านเดินทางเข้ทพ่ี กั AIPENSIA SKI RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดิ นทาง

ลานสกี - ซัมยังฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน - วัดชิ นฮันซา - ออกเดิ นทางจากสนามบินยางยาง-สนามบิ นนานาชาติ เชจู

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี)
ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อย
กว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ นาคณะเดินทางสู่ ลานสกี (SKI) ระหว่างทางท่านจะได้ช่นื ชมบรรยากาศสองข้างทาง
ในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลี ท่สี วยที่สุดเมื่อถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่านได้
สัมผัสหิมะและสถานทีท่ ง่ี ดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึกและเล่นสกีซง่ึ ลานสกีแห่งนี้มคี วามท้าทายให้
ท่านได้สมั ผัสด้วยเนินหิมะที่มคี วามสูงไม่ต่ ากว่า 1 กิโลเมตรขึน้ ไป และเป็ นที่กล่าวขวัญถึงว่าเป็ น
สวรรค์ของนักสกีมอื ใหม่ แต่กม็ ที างวิง่ สาหรับมืออาชีพเช่นกัน มีเนินรูปตัวเอสเป็ นตัวเชื่อมระหว่าง
ยอดเนิ น และพื้น ด้า นล่ า งมาท้า ทายความสามารถของท่ า นตามอัธ ยาศัย พร้อ มเพลิด เพลิน กับ
บรรยากาศของสายลมเย็น ในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุ ก ๆ บนลานหิมะกว้า ง (ราคาไม่ ร วม
อุปกรณ์สกี) ลานสกีจะเปิ ดให้บริการขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศและปริมาณหิมะในขณะนัน้
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ ซัมยังฟาร์ม ( SAMYANG GREEN FARM) สาหรับคนเกาหลี
คงไม่ใครไม่รู้จกั บริษัทซัมยัง เป็ นบริษัทยักษ์ใหญ่ ด้านอาหารจากเกาหลี เช่นผลิตภัณฑ์จากนม
ซอสปรุงรส ผงปรุงรส ขนมธัญพืช และทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ดุ คือ มาม่าเผ็ดเกาหลี หรือ มาม่าเกาหลีซองดาฮิต
เป็ นเทรนด์ไปทัวโลก
่
นอกจากนี้ซมั ยังมีฟาร์มทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ ซัมยังฟาร์ม
เป็ นฟาร์มขนาดใหญ่ตงั ้ อยู๋ท่ามกลางหุบเขาพร้อมบรรยากาศธรรมชาติ ภายในฟาร์มประกอบไปด้วย
สวนดอกไม้นานาพรรณตามฤดูกาลอวดสีสนั สวยงามสะดุดตา ระหว่างทางท่านจะได้พบเจอสัตว์
หลากหลายประเภทเช่ น แกะ นกกระจอกเทศ วัว และกระต่ า ย และไฮไลท์ท่ีไ ม่ ค วรพลาดคือ
ลานกังหันลมสามารถมองเห็นวิวได้แบบพาโนรามา 360 องศา พร้อมกับมีภูเขาตัง้ อยู่เป็ นฉากหลัง
อย่างสวยงาม อีกทัง้ สถานที่แห่งนี้ยงั เป็ นที่ถ่ายทาภาพยนตร์และมิวสิควีดโี อหลายเรื่อง อาทิเช่น
ซีรย่ี เ์ รื่อง "Cinderella " หรือ "Yong Pal " และ เอ็มวีNEWTON ของ MONSTA X ให้อสิ ระทุกท่าน
เดินชมและเก็บภาพ

อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู โอซัมพลุโกกิ อาหารขึน้ ชื่อของเกาหลีเหมือนกัน มีสว่ นผสมของหมูและปลาหมึก โดยนาลง
ไปผัดปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้าขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวย ร้อนๆ เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียง และซุปร้อนๆ
จากนัน้ นาท่านเดินทางสูอ่ ทุ ยานแห่งชาติ ซอรัคซาน (SEORAKSAN NATIONALPARK)
โดยรถจะวิ่ง ลัด เลาะผ่ า นไปตามหน้ า ผา หุ บ เขา และลาธาร เพื่อ ชมธรรมชาติอ ัน สวยงามของ
จังหวัดคังวอนโดสูภ่ ูเขาซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ทีจ่ ดั ได้ว่าเป็ นแนวเขาทีส่ วยงาม
มากทีส่ ดุ แห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ ตัง้ อยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึง่ ทอดยาวไปถึงเทือกเขาคึมคัง
ของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีเทือกเขา หุบเขา ป่ าไม้ สายน้ า ทะเลสาบ หินรูปร่างสวยงามซึง่ เกิด
จากธรรมชาติทห่ี าดูได้ยากยิง่ (ราคาทัวร์ยงั ไม่รวมค่าขึน้ กระเช้า)
นาท่านเดินทางสู่ วัดชิ นฮันซา (SINHEUNGSA TEMPLE) เป็ นวัดพุทธพระใหญ่เก่าแก่ท่ี
อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน(Seoraksan)สร้า งในสมัย อาณาจักรชิลล่ าอายุกว่ า1,000ปี
สามารถเดินจากประตูทางเข้าอุทยานเพียง 10 นาทีเท่านัน้ และจะพบพระพุทธรูปสัมฤทธิปางสมาธิ
์
ขนาดใหญ่ ทีป่ ระดิษฐานเป็ นสัญลักษณ์ของอุทยาน สร้างขึน้ เพื่อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลี
รวมเป็ นหนึ่งเดียวกัน มึความสูงถึง 10 เมตร บริเวณทางเข้าวัดมีสุสานตัง้ อยู่ ภายในมีเจดียห์ นิ ทรง
ระฆังอยู่หลายองค์ สร้างขึน้ เพื่อราลึกถึงภิกษุ ในนิกายเซนที่เคยบาเพ็ญตนอยู่ท่วี ดั แห่งนี้ ด้านใน
วิหารหลังใหญ่ ของวัดเป็ นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอมิตาภะ มีโพธิสตั ว์กวนอิมและพระพุทธรูป
ไดเซจิขนาบข้าง ส่วนวิหารหลังอื่นๆก็มพี ระพุทธรูปและภาพวาดเรื่องราวทางพุทธศาสนา ลัทธิเต๋า
และลัทธินบั ถือผีตามความเชื่อดัง้ เดิมของเกาหลี

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่สนามบินยางยาง เพื่อเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชจู ด้วยเที่ยวบินใน
ประเทศ
(*ไฟล์ทภายใน เนื่องด้วยสายการบิน เส้นทางบิน และเวลาบิน สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมของผูจ้ ดั ทา)
อาหารเย็น พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนูป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ อยาก
ให้ทุกท่านได้ลม้ิ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดิ นทาง

ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงิ นวอน - ศูนย์เครื่องสาอางค์ ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี - ดาวทาวน์ เมืองเชจู - ออกจากสนามบิ นเจจู - สนามบิ นสุวรรณภูมิ

รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี)
ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อย
กว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้

จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค โขดหิ นมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้าม
ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคทีม่ ีลกั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์
เสน่ หท์ างธรรมชาติของเกาะเจจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดูโขดหิน
มังกร ก็ถอื ว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทาให้
มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลังอ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามที่จะผุดขึน้ จากท้อง
ทะเล เพื่อขึน้ สู่ทอ้ งฟ้ า เป็ นประติมากรรมทีธ่ รรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ นทีส่ นใจของ
นักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยีย่ มชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื่อชมวิว
ธารลาวาทีต่ อนนี้กลายเป็ นธารน้าทะเลทีม่ สี สี วยงามแปลกตาอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด
ลิขสิทธิเรี์ ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มี
รสเปรี้ยว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง
สารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั หรือไตของท่านแข็งแรง
ขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ทีน่ ่ีมี
ขนมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโก
แล็ต ช็อ คโกพาย สาหร่ า ยหลากหลายรสชาติ รวมไปถึ ง ของใช้ ใ นครัว เรือ น ลู ก บอลซัก ผ้ า
เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ทีน่ ุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับ
การกันไรฝุ่ นได้ดเี ยี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีใ ห้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุ
กล่องตามเงื่อนไขของร้าน
จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสาอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช
สาอางค์ท่หี มอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ท่มี ปี ั ญหา
ผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็ นสิว มีรว้ิ รอย ฝ้ า กระ จุดด่างดาใบหน้าหมองคล้า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้รว้ิ รอย
แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิ แบบสาวเกาหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม

อิสระอาหารกลางวัน
จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพว่า
ผลิตจากโสมทีอ่ ายุ 6 ปี ซึง่ ถือว่าเป็ นโสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้าทีให้
่้ ความรูเ้ กีย่ วกับ
โสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพดีทส่ี ุดและ
ราคาถูก กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ

จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ ่ี
มีสนิ ค้าชัน้ นาปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด น้ าหอม เสือ้ ผ้า เครื่องสาอางค์
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 เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิ่นชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสือ้ ผ้า
รองเท้า กระเป๋ า เครื่องสาอางค์ เครื่องประดับ ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE ,
NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE,
Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้ งทีเ่ ร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ใน
สไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พร้อมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ มากมาย

21:30-22.30 น. เหินฟ้ ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C2243 พร้อมความ
ประทับใจ

01.00-02-00 น.

เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

**กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯจะ
ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณี กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหำยตำม
สถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริ ษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม
ผูเ้ ดินทำงไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสี ยหำย ว่ำด้วยกรณี ใดๆทั้งสิ้น ค่ำเสี ยเวลำ ค่ำเสี ยโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริ ษทั จ่ำยไปแล้ว

***เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิ น เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางาน แรงงานผิ ดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม WOW JEJU WITH
GANGWONDO SKI RESORT ทางแลนด์เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุป๊ เท่านัน้ เป็ นจานวนเงิ น (10,000 บาท หรือ
300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่ องเที่ยวจริ งๆ เดิ นทางท่องเที่ ยวพร้อมกรุป๊ และกลับพร้อมกรุป๊ ตามโปรแกรมที่ กาหนด สามารถขอรับเงิ นประกันนี้ คืน
เต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิ บตั ิ ตามเงื่อนไขดังกล่าว (ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่คืนเงิ นประกันกรณี ลกู ค้าไม่ผา่ นกองตรวจคนเข้าเมือง
หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้ าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดิ นทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่ เกิ ดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็ น
ผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดิ นทางท่องเที่ ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั ่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่/
เด็กไม่เสริมเตียง
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่
17,400.13,900.17,700.14,200.-

มีนาคม : 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20
กุมภาพันธ์ : 29-4 มี.ค. มีนาคม : 3-7 , 7-11 , 10-14 , 14-18 , 17-21
กุมภาพันธ์ : 28-3 มี.ค. มีนาคม : 4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 1318,000.14,500.17, 18-22 , 19-23 , 20-24
18,100.14,600.กุมภาพันธ์ : 2-6 , 3-7 , 10-14 , 16-20 , 17-21 , 23-27 , 24-28
กุมภาพันธ์ : 1-5 , 4-8 , 9-13 , 11-15 , 15-19 , 18-22 , 22-26 , 25-29 ,
18,400.14,900.26-1 มี.ค. , 27-2 มี.ค.
18,700.15,200.กุมภาพันธ์ : 8-12 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 20-24 , 21-25
20,300.16,800.กุมภาพันธ์ : 5-9 , 6-10 , 7-11 ,
เด็กตา่ กว่า 2 ปี (INF) : 6,900.- // จอยทัวร์ (JOINTOUR) 9,900.-

***ราคาโปรโมชัน่ มีจานวนจากัด (เช็คราคากับเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง)***
เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชันช
่ าระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,900

-

ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิหั์ วหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน้ )
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 1,200 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ งเพิ
ั ่ ม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 20 กก.)

ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3) ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซ่าด้วย
ตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่
ทางทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย
กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง

(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิ กการเดิ นทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดิ นทางและผูเ้ ดิ นทางได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิ กการเดิ นทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดิ นทางได้***
กรุป๊ ที่เดิ นทางต้องการันตี มดั จากับสายการบิ น หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเที่ยวบิ นพิ เศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงิ นมัดจา หรือ ค่าทัวร์ทงั ้ หมด
หมายเหตุ
จานวนผูเ้ ดินทาง ขัน้ ต่า ผูใ้ หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) ขึน้ ไป โดยบริษทั จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง
ราคานี้เป็ นราคาสาหรับนักท่องเทีย่ วชาวไทยหรือผูถ้ อื หนังสือเดินทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่ วต่างประเทศชาระเพิม่ ท่าน
ละ 3,000 บาท)
เทีย่ วบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์
หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มจี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยว
เท่านัน้ (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน , การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิ้น หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุท่เี กิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเทีย่ วเอง
ตั ๋วเครื่องบินเป็ นตั ๋วราคาพิเศษ กรณีทท่ี ่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
การติดต่อใดๆกับทางบริษทั เช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทาในวันทาการของบริษทั ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทร่ี ฐั บาลประกาศในปี นนั ้ ๆ ถือว่าเป็ นวันหยุดทาการของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจของบริษัท
กากับเท่านัน้
หากท่านที่ต้องการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว
เพื่อป้ องกันปั ญ หาเที่ยวบินล่า ช้า เปลี่ย นแปลงไฟล์ท บิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเ กิดการผิด พลาดจาก
สายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ใน
ทุกกรณี
ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้ งตามทีโ่ ปรแกรมกาหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็ นเงินไทย
3,000 บาท
ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST) ขึน้ อยู่กบั ห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมทีเ่ ข้าพัก ไม่สามารถ
CONFIRM ให้ได้

ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเทีย่ วกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน
ขอสงวนสิทธิการตั
์ ดห้องพักสาหรับผูท้ ไ่ี ม่เดินทาง ผูร้ ่วมเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้
ขอสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่ านตกลงชาระเงิ นไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่ วนกับทางบริ ษัทฯ ทางบริ ษัทฯ จะถือว่าท่ านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

