โปรแกรมการเดินทาง 5 วัน 3 คืน
DAY 2 : โขดหินหัวมังกร ยงดูอมั - นั่งรถไฟเที่ยว ECOLAND
DAY 3:ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค - แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา – นา้ ตกชอนจียอน - คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้
DAY 4 : ศูนย์นา้ มันสนเข็มแดง - สวนฮน-อิน-จี – หมู่บา้ นวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง – แหลมซอพจีโกจี
DAY 5 : วัดชอนวังซา - ร้านซือ้ ขนม ของฝาก – ช้อปปิ ้งในดาวน์ทาวน์ - LOTTE DUTY FREE - ชายหาดอีโฮเทอู
วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ
22.00 น. คณะเดิ นทางพร้อ มกันที่

ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น ผู้โดยสารขาออก

เคาน์เตอร์สายการบิน สายการบิน JEJU AIR หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน …. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข
...... โดยมีเจ้าหน้าที่จาก บริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร
01.10 น. นาท่านเดินทางสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ 7C2244

(ขอสงวนสิทธิก์ ารเลือกสายการบิน ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชั่วโมงครึง่ ไม่มีบริการอาหารและเครื่องบนเครื่อง)

วันที่สองของการเดิ นทาง

สนามบินนานาชาติ เชจู - ศูนย์ตรวจ PCR-Test ที่สนามบิน - โขดหิ นหัวมังกร ยงดูอมั –
นัง่ รถไฟเที่ยว ECOLAND

08.00 น. เดิ นทางถึ งสนามบินเชจูอิ นเตอร์เนชั่นแนลแอร์พอร์ต

หลังจากผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง รับ
กระเป๋ าที่สายพาน ออกมาพบกับผูน้ าทัวร์เพื่อทาการยืนยันตัวตนการเข้าร่วมทัวร์ และเตรียมตัวบริเวณจุด
นัดพบเพื่อออกเดินทางท่องเที่ยวพร้อมกัน

เมื่อผ่านเข้าประเทศเกาหลี แล้วนาท่านตรวจโควิดแบบ RT-PCR Test ตามนโยบาย และกฏระเบียบการ
เข้าประเทศ ที่สนามบินนานาชาติเชจู หลังจากนัน้ พาท่านเชคอินเข้าโรงแรมที่พกั เพื่อรอผลตรวจ 3-5 ชั่วโมง

อาหารกลางวัน พาท่านรับประทานเมนูขนึ ้ ชื่อประจาเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ ที่โด่ง
ดังแบบใครที่มาเที่ยวเชจูตอ้ งลองมาลิม้ รสให้ได้ และที่สาคัญนอกจากความอร่อยของตัวข้าวโจ๊กที่ถูกปรุง
เป็ นพิเศษแล้ว ยังมีหอยเป๋ าฮือ้ จากท้องทะเลเกาะเชจู มาเป็ นชิน้ พอดีคาแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูนี ้
บอกเลยว่านอกจากอร่อยแล้วยังได้ประโยชน์ เพิ่มกาลังวังชาอีกด้วย

จากนั้นพาท่านเที่ยวชมโขดหิน หัวมังกร ยงดู อั ม Yongduam Rock ไฮไลท์อีกหนึ่งที่ ข อง
เกาะเชจู เพราะความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ ทั้งคลื่น ลม ทะเล เซาะให้โขดหินนีม้ ีรูปร่าง
ลักษณะแปลกตา มองแล้วคล้ายกับหัวของมังกร ซึ่งมังกรถือเป็ นเทพเจ้า ความยิ่งใหญ่ ความ
มงคล และเป็ นสัญลักษณ์ของกษัตริยเ์ ลยก็ว่าได้ จึงทาให้มีผคู้ นแวะเวียนมาชมความมหัศจรรย์
นีก้ ันเยอะมาก กลายเป็ นสถานที่ยอดฮิตทันที และบริเวณนีย้ ังมีวิวทิวทัศน์ของท้องทะเลฝั่ ง
บนสุดของเกาะหันหน้าไปยังฝั่ งแผ่นดินใหญ่ของเกาหลีใต้ วิวแบบพาโนรามา สุดลูกหูลกู ตา หากโชคดีก็จะได้เห็นทุ่นสีสม้ เรื่องแสง
ลอยอยู่กลางทะเล นั่นคือแฮนยอกาลังดานา้ ปั จจุบนั ยังมีให้เห็นอยู่ประปราย ได้มาเยือนที่น่จี ะโชคดีเพราะถูกจัดให้เป็ นฮวงจุย้ มังกร

พาท่านนั่งรถไฟเที่ยวชมธรรมชาติ ECOLAND สูดอากาศบริสทุ ธิ์ และร่วมกิจกรรมตามสถานีต่างๆ ด้านในถูกสร้างอยู่ท่ามกลางผืน
ป่ าขนาดใหญ่ แบ่งออกเป็ นหลายหลากโซน ไม่ว่าจะเป็ นทะเลสาป ที่สามารถเดินชมวิวบนสะพานไม้ แต่ละฤดูจะมีดอกไม้ และพันธุ์
ไม้ต่างๆออกสลับกันให้ท่านได้มาเชคอินกันได้ตลอดทัง้ ปี เลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดูหนาวจัด หิมะตก และดอกคามิลเลียบาน เดือน

ก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยูแชกต และมีซากุระบานตอนปลายเดือนมีนา เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลิป ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร์ เดือน
ส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein บาน ทุ่งหญ้าเขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญ้าสีชมพูพิงค์มลู ลี่ และดอกหญ้าออกแช

อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู เทจี ยังนยอม คัลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ ้งย่างที่มีช่ือเสียงของ
เกาหลี เป็ นการนาเนือ้ หมูส่วนซี่โครงมาหมักกับเครื่องปรุ งจนเนือ้ นุ่ม เสิรฟ์ ให้ท่านได้ย่างสดๆ ร้อนๆ
ร่วมรับประทานด้วยกัน วิธีการทานให้ได้อรรสรส ต้องตัดหมูเป็ นชิน้ ๆ นาผักสด กระเทียม กิมจิ และ
เครื่องเคียงต่างๆ มาห่อรวมกัน รับประทานคาโตๆแบบสไตล์คนเกาหลี หรือทานกับข้าวสวยร้อนๆที่เรา
มีเสิรฟให้ไม่อนั้ ก็ได้เช่นกัน
่ กั See & Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
พาทุกท่านเดินทางสู่ ทีพ

วันที่สามของการเดิ นทาง

ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค – ซองอัคซาน- แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วัดซันบัง โพมุนซา –
น้าตกชอนจียอน – คามิ ลเลีย ฮิ ลล์ สวนดอกไม้

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ขึน้ ชื่อที่สดุ แห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซึ่งจะแบ่งเป็ นโซนไร่
ชากลางแจ้ง และโซนพิพิธภัณฑ์ท่มี ีการจัดแสดงเรื่องราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก
ซึ่งท่านสามารถเยี่ยมชมได้ทุกๆโซน เกาะเชจูเป็ นดินแดนที่ได้รบั ของขวัญจากธรรมชาติ ปลูกชา
เขี ย วได้คุณ ภาพสูง ผสมผสานกับ นวัต กรรมสมัย ใหม่ จนท าให้ชาที่ น่ี ส่ง ออกไปขายทั่วโลก
นักท่องเที่ยวทัง้ เกาหลีและต่างชาติมกั มีจุดมุ่งหมายที่จะมาลิม้ รสความอร่อยของชาที่มีรสชาติ
เป็ นเอกลักษณ์ถึงแหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เค้กโรล เครื่องดื่มชาเขียวทัง้ ร้อนและเย็น รับประกันความฟิ นไปตามๆกัน ส่วน
ใครที่เน้นการชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชัตเตอร์รวั ๆแน่นอน ไม่ว่าจะเป็ นโซนไร่ชา หรือขึน้ ไปจุดชมวิวด้านบนสุดของพิพิธภัณฑ์
ก็จะเห็นความยิ่งใหญ่อลังการของไร่ชาที่นี

พาท่านเดินทางสู่ ซองอัคซาน(SONG AK SAN) หรือที่เรียกกันว่า “แหลมซองอัคซาน” เป็ น
ภูเขามีแหลมทอดยาวออกสู่ทอ้ งทะเล พร้อมประวิ ติศาสตร์เกี่ยวกับสงครามในสมัยอดีต ที่มี
การให้ชาวบ้านเกาะเชจูมาเจาะอุโมงค์เพื่อเก็บยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปั จจุบันยังเป็ นอุโมงค์บา้ ง
บางอันก็ถล่มลงมาแล้ว แต่ดว้ ยความสวยงามของบริเวณนี ้ จึงถูกเลือกให้เป็ นฉากถ่ายทาซีรีย ์
สุดฮิตที่ดงั ทั่วโลก “แดจังกึม” นั่นเอง เมื่อมาเที่ยวที่น่แี นะนาให้ลงไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือที่มหี นิ
รูปทรงแปลกตา และชายหาดหินทรายที่มีสีดาสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณนีว้ ่า ทะเลสี
ดา และที่พลาดไม่ได้ตอ้ งไปอุดหนุน อาหารทะเลที่งมขึน้ มาสดๆ อาทิ หอยเป๋ าฮือ้ ปลิงทะเล
โดยชาวบ้านกลุ่มหญิงประดานา้ หรือ แฮนยอ ถัาโชคดีก็อาจจะได้เห็นการดาทะเลของป้าๆบริเวณนัน้ ด้วย
พาท่านเที่ยวชมความมหัศจรรย์ของธรรมชาติ แหลมหั ว มั ง กร ยงมอรี ที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะตัวของเกาะเชจู ก็ คื อ แหลมโขดหิน ที่ มีลวดลายเป็ น แนวยาวสลับ ซับ ซ้อ นกัน แบบ
สวยงาม ไม่เหมือนใคร และที่แห่งนีต้ ามจินตนาการของคนสมัยก่อนมองว่ามีความเหมือนกับ
มังกรที่กาลังจะกระโจนลงนา้ ทะเล จึงตัง้ ชื่อว่า "ยงมอรี" ที่แปลว่าหัวมังกรนั่นเอง และนอกจาก
ท่านจะได้ชมความสวยของโขดหินแล้ว ยังมีพิพิธภัณฑ์เรือที่บอกเล่าเรื่องราวของ Hendrick
Hamel เป็ นชาว Netherlands ที่มาติดอยู่เกาะเชจู เมื่อได้กลับไป จึงได้เขียนหนังสือบันทึก
ความประทับใจที่มีของเกาะเชจูน่นั เอง
จากนัน้ พาท่านแวะเยี่ยมชม และนมัสการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วัดแห่งนีต้ งั้ อยู่บน
เขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ภายในวัดประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถ้วยโอสถ
ผูค้ นนิยมมาขอพรเรื่องของสุขภาพ และความร่ารวยเงินทอง โดยนิยมทาบุญด้วยการถวาย
ข้าวสาร เทียน พร้อมทัง้ การหมุนระฆังทองคารอบฐานองค์พระเพื่อความเป็ นศิริมงคลอีกด้วย
ซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์และเป็ นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนัน้ รูปปั้น
พระแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล ยังเป็ นอีกหนึ่งศรัทธาของผูท้ ่นี บั ถือ นิยมนานา้ บริสทุ ธ์มาถวาย เพื่อความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต
ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านัน้ ที่นิยมมาเยี่ยมชมที่วดั แห่งนี ้ เพราะความสงบ และวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม มองเห็นท้องทะเลแบบพาโนราม่า
จึงกลายเป็ นอีกหนึ่งสถานที่ท่ตี อ้ งมาเยือนสักครัง้ เมื่อมาเที่ยวเกาะเชจู

อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็ นการนาผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง เบคอนหมู
รวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยนา้ ซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะ
เริ่มรับประทาน ก็จะนาอุดง้ ลงต้มอีกครัง้ จะทานพร้อมกับข้าวสวย หรือทานเป็ นอุดง้ ก็ได้ เมนูชา
บูชาบู ถือได้ว่าเป็ นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของนา้ ซุป ผัก
ต่างๆในหม้อ ทาให้เป็ นที่ช่ืนชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย ก็สามารถขอนา้ จิม้
เกาหลี หรือนา้ จิ่มสุกี ้ เติมเพิ่มรสชาติได้
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ น้าตกชอนจียอน (Cheonjiyeon Waterfall) นา้ ตกที่มีช่อื เสียงบนเกาะเชจู
เนื่องจากแหล่งนา้ จืดบนเกาะน้อยมาก เมื่อเกิดนา้ ตกขึน้ จึงถือเป็ นเรื่องมหัศจรรย์ของชาวบ้านเกาะเช
จูในสมัยอดีต นา้ ตกแห่งนีม้ ีความหมายถึงการเชื่อมโยงท้องผ้าและแผ่นดินเอาไว้ บางคนถือว่าเป็ นนา้
ศักดิ์สิทธิ์จากสววสวรรค์เลยทีเดียว สาหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสความงามนี ้ ต้องเดืนเข้าไปตาม
เส้นทางที่มีการจัดไว้ให้ เป็ นทางราบ เดินง่ายไม่มีขึน้ หรือลงเขาใดๆ ระหว่างเส้นทางก็จะได้ยินเสียง
น ้า ตก ได้สูด โอโซน ได้เ ก็ บ เกี่ ย วธรรมชาติท่ี สวยงาม และก่ อ นถึ ง น ้า ตกจะได้เ ห็น รู ป ปั้ น เรื อแทอู
วัฒนธรรมที่เป็ น1เอกลักษณ์ของชนชาติเกาหลีน่ นั เอง นา้ ตกชอนจียอนจะมีธารนา้ มากน้อยขึน้ อยู่กับ
ฤดูกาล ซึ่งตกจากหน้าผาสูง 22เมตร ลงบ่อที่มีความกว้าง 12เมตร ลึก2เมตร มาที่น่ไี ด้ทงั้ ความสวย เย็น สดชื่น ครบถ้วนเลย
จากนัน้ พาท่านเยี่ยมชม คามิลเลีย ฮิลล์ สวนดอกไม้แห่งความรักและการพักผ่อน (Camellia Hill
The Forest of love and healing) เริ่มจากการปลูกต้นคามิลเลียที่ออกดอกในช่วงฤดูหนาว ด้วย
ความรักในดอกไม้จึงปรับเปลี่ยนที่น่ีเป็ นสวนดอกไม้ท่ีสามารถท่องเที่ยวได้ทั้ง 4 ฤดูกาล ทาให้
นักท่องเที่ยวได้ความรู ส้ ึกว่า สถานที่เดียวกันแต่ได้ความแตกต่าง มาเท่ าไหร่ก็ไม่มีเบื่อเลยทีเดียว
ด้านในมีการแบ่งโซนจัดสรรพืน้ ที่ได้ดีมาก ไม่ซบั ซ้อน สามารถเดินเที่ยว ถ่ายรูป สูดอากาศบริสทุ ธิ์ได้
สบายๆมาก ฤดูหนาว (Winter Season) ที่แห่งนีจ้ ะเบ่นบานไปด้วยดอกคามิลเลีย หลากหลายสาย
พันธ์ สีสนั สวยๆ สลับเรียงรายกัน พร้อมมุมที่ถ่ายรูปมากมาย ฤดูใบไม้ผลิ (Spring Season) แน่นอนว่าช่วงที่ทุกคนรอคอย Cherry
Blossom หรือซากรุกะนั่นเอง ที่น่ีก็มีให้ได้มาชมเช่นกัน ฤดูรอ้ น (Summer Season) ช่วงนีส้ วยไฮไลท์เช่นกัน เป็ นช่วงที่ดอกไฮเดรน
เยียเบ่งบาน เป็ นพุ่มใหญ่ หลากสี เยอะมากจนใครๆต้องมาให้ได้เชียว ฤดูใบไม้ร่วง (Autumn Season) ไฮไลท์ของฤดูกาลนีค้ ือ ทุ่ง
หญ้าสีชมพูพิงค์มลู ี่ Pink Muhly เป็ นอะไรที่ทกุ คนรอคอย 1ปี 1ครัง้ กับ ต้นหญ้าที่เป็ นสีชมพูโดยธรรมชาติ สวย หวาน น่ารักมาก

อาหารเย็น พร้อมเสริฟ Jeju Fish Grill เกาะเชจู ขึน้ ชื่อเรื่องปลาซาบะอร่อยทึ่สดุ อยู่แล้ว เราจึง
อยากให้ท่านได้ลมิ ้ ลองเมนู ปลาซาบะย่าง เนือ้ แน่นๆและสดมาก ย่างร้อนๆหนังกรอบๆ รับประทาน
แบบฉบับเกาหลี โดยนาเนือ้ ปลาห่อผัก และเครื่องเคียงต่างๆ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ อร่อยจนต้องร้อง
ว้าวเลยทีเดียว
่ กั See & Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
พาทุกท่านเดินทางสู่ ทีพ
วันที่สี่ของการเดิ นทาง

ศูนย์น้ามันสนเข็มแดง - สวนฮน-อิ น-จี – หมูบ่ ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ภูเขาไฟซองซาน อิ ลจุลบง
แหลมซอพจีโกจี

อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
จากนัน้ พาท่านไปรูจ้ กั กับ สมุนไพรที่มีช่อื เสียงของประเทศเกาหลีใต้ Red Pine Oil หรือ นา้ มันสนเข็ม
แดง ตามตาหรับยาโบราณสมัยราชวงศ์โชซอน ที่ถกู บันทึกไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร ปั จจุบนั ได้นามา
สกัดด้วยวิธีท่ที นั สมัยดึงสรรพคุณที่ดีท่สี ดุ ออกมาในรูปแบบที่ทานได้ง่าย และบารุงสุขภาพได้ดีท่สี ดุ
นา้ มันสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการทาความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดที่อดุ ตัน
ลดคลอเลสเตอรอล ความดัน เบาหวาน ป้องกันเส้นเลือด ตีบ แตก ตัน อีกทัง้ ยังช่วยให้การผ่อนคลาย
หลับสนิทมากขึน้ ผิวพรรณดูมีสขุ ภาพดี รับประทานเป็ นประจา ร่างกายแข็งแรงขึน้ ตามลาดับ
จากนั้นนาท่านเดินทางสู่ สวนฮนอินจี Honin-ji พืน้ ที่ศักดิ์สิทธิ์ในสมัยโบราณ พืน้ ที่บริเวณนีจ้ ะมีบึงบัวขนาดใหญ่ ทอดข้ามด้วย
สะพานไม้โบราณ ใกล้ๆ มี ถ ้า ที่เ คยใช้เ ป็ น ห้อ งหอของบ่ า วสาวในต านาน Samsinin and three
princesses ที่เคยจัดงานแต่งงานขึน้ ที่น่ี เป็ นงานของชนชัน้ สูงในอดีต ปั จจุบันนีเ้ ปิ ดเป็ นสถานที่
ท่องเที่ยวให้ได้เข้ามาชมความงามทางประวัติศาสตร์ สูดอากาศบริสทุ ธิ์ ถ่ายรูปกับบ้านสไตล์ของ
ชนชั้นสูงบนเกาะเชจูสมัยก่อน ที่อยู่กลางสวนหย่อม และยังเป็ นอีกหนึ่งที่ยอดนิยมที่เกาหลีมา
ถ่ายพรีเวดดิง้ ในชุดประจาชาติฮนั บกอีกด้วย โดยเฉพาะช่วงฤดูรอ้ นที่น่ีจะมีดอกไฮเดรนเยีย บาน
เต็มสวนไปหมด จึงมีความสวยงามแบบหลากหลาย

จากนั้น พาท่ านเยี่ ยมชม หมู่ บ้ า นวั ฒ นธรรม "ซองอึ บ " (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็ น
หมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงั มีผคู้ นอาศัยอยู่จริง เมื่อไปถึงจะมีชาวบ้านมาต้อนรับและ
พาเราเดินชมวิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บา้ น พร้อมถ่ายทอดเรื่องราวของคนที่น่ีให้ฟังแบบสนุกสนาน เรา
จะได้รูจ้ กั รูปปั้นเทพพระเจ้า ทอลฮารุบงั ที่มีอยู่ท่วั เกาะ บ้านที่สร้างจากก้อนหินทัง้ หลัง แหล่งนา้ จืด
ที่หายากมาก อาชีพหลักของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายในอดีต สัตว์เลีย้ งประจาเกาะ
ไหหรือโอ่งโบราณที่ได้มีไว้หมักกิมจิ เหมือนที่อื่นๆ และที่พลาดไม่ได้สินค้า Otop ของหมู่บา้ นที่มีมา
ช้านาน เป็ นที่เลื่องชื่อว่ามาเกาะเชจูตอ้ งมาชิม และช้อปสักครัง้ นั่นก็คือผลิตภัณฑ์แคลเซียมธรรมชาติจากกระดูกม้า และนา้ หมัก
เบอร์รี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรือที่เรียกันว่า Omija (โอมิจา) ถ้าได้ดื่มจะสดชื่นมากๆ
อาหารกลางวัน พาท่านรับประทานเมนูท้องถิ่นประจาเกาะเชจู ช้อป-จัก-ปยอ-กุก คือต้ม
ซุ ป ซี่ โ ครงหมู สมัยก่อนเกาะเชจูเลีย้ งหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซี่โครงของหมูจะถูกนามาทาซุป
ด้วยนา้้ซุปที่ไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็ นซุปข้นเหนียวเล็กน้อย เพราะสูตรเฉพาะที่จะใส่ขา้ วเม
มิลลงไปด้วย จึงมีรสชาติท่ีเข้มข้น เนือ้ หมูจะนุ่ม ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมข้าว
สวย และเครื่องเคียงตามฤดูกาล
จากนัน้ นาท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือที่ถกู
ขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายุ กว่า 5000 ปี ที่น่ีเป็ นจุดชมพระอาทิตย์ขึน้ ที่สวยที่สุด
จึงเป็ นสถานที่โด่งดังที่ผคู้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขนึ ้ ป็ นสถานที่ท่นี กั ท่องเที่ยวจากทั่ว
ทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติ ภูเขา
ไฟลูกนีส้ งบลงเป็ นที่เรียบร้อย แต่ทิง้ ความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว้ โดยรู ปทรงที่กลม
ขนาดใหญ่เส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยักมองแล้ วลักษณะเหมือนทรง
มงกุฏเลย และเป็ นการเชื่อมโยงกับเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ด้วยธารลาวา ปั จจุบันจึงสามารถไปเที่ยวจุดนีด้ ว้ ยรถยนต์ และใครที่
อยากได้บรรยากาศปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทัศน์ท่ีสวยงาม ต้องเอาชนะใจตัวเองด้วยการเดินขึน้ ไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง
ความสูงจากระดับนา้ ทะเล 182 เมตรเท่านัน้

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่แหลมซอฟจีโกจี หนึ่งสถานที่เที่ยวยอดฮิตบนเกาะเชจู ที่มีความสวยงาม
จนเป็ นจุดที่ซีรียเ์ กาหลีนิยมมา ถ่ายทามากที่สดุ กิจกรรมน่าสนใจของจุดนีม้ ีเยอะมาก เช่นการเดิน
ไปเยี่ยมชมปลายสุดของแหลมที่จะมีประภาคารสีขาวตัง้ เด่นสวยงาม มีโขดหินคู่ท่ีเรียกกันว่า หิน
ตาหินยาย ระว่างทางก็จะมีบา้ นหลังนึงที่สมัยอดีตเคยเป็ ยโบสถ์เก่า ปั จจุบันถูกปรับเปลี่ยนเป็ น
ความน่ารักให้ผคู้ นมาถ่ายรูปกัน เส้นทางเดินโค้งซ้ายโค้งขวา สวยงามมาก และอีกกิจกรรมเด็ดคือ
ต้องมาชิมปลาหมึกสดที่ชาวบ้านเอาไปตากลมจนแห้ง และนามาย่างบนหินภูเขาไฟนั่นเอง กลิ่นจะ
หอม และรสชาติหวาน อร่อย สดมากๆ ถือเป็ นของกินที่มาแล้วไม่กินถือว่าไม่ถึงเลยทีเดียว
อาหารเย็น เมนูเด็ดสูตรลับเฉพาะทีเ่ กาะเชจู ไก่ตุ๋นโสมใส่หอยเป๋อฮือ้ เมนูเพื่อสุขภาพอันดับ1 ที่ผสมผสานความเป็ นเชจูเข้า
ไปด้วย พร้อมกับรสชาตินา้ ซุปที่หอม กลมกล่อม ไก่เนือ้ นุ่มยัดไส้ดว้ ยข้าว และสมุนไพรโสมเกาหลี
ทานแล้วได้ทงั้ ความอร่อย และได้บารุงร่างกายไปในตัว
่ กั See & Hotel หรือเทียบเท่าในระดับเดียวกัน
พาทุกท่านเดินทางสู่ ทีพ

วันที่ห้าของการเดิ นทาง วัดชอนวังซา - ร้านซื้อขนม ของฝาก – ช้อปปิ้ งในดาวน์ ทาวน์ - LOTTE DUTY FREE –
ชายหาดอีโฮเทอู - สนามบินสุวรรณภูมิ
อาหารเช้า : รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม
พาท่านเข้าในชมวัดป่ า "ชอนวังซา" เป็ นวัดที่สวยงามที่อยู่กลางหุบเขา 99ยอด
ของเทือกเขาฮัลลาซาน ซึ่งสายมูตอ้ งห้ามพลาดเพราะวัดแห่งนีต้ อ้ งมาขอพรเรื่อง
เงินทอง และความก้าวหน้าในเรื่องหน้าที่การงาน วัดนีถ้ ูกขึน้ ทะเบียนเเป็ นวัด
เก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์มากแห่งนึงในเกาหลี อีกทั้งยังมีตน้ กาเนิดนา้ แร่ศกั ดิ์สิทธิ์ท่ี
คนสมัยก่อนใช้ดืมกินเพื่อเป็ นสิรมิ งคลให้ตนเองอีกด้วย

พาท่านซือ้ ขนม ของฝาก เครื่องสาอางค์เกาหลี เช่น Pinekiss Celling App สมุนไพร
ต่างๆ โสมเกาหลี นา้ มันสนเข็มแดง ฮ้อตเก้ นามู ของขึน้ ชื่อประจาประเทศเกาหลี ภายใน
จะมีสินค้าให้เลือกหลายหลาก ขนมช้อคโกแลต สาหร่ายรสชาติต่างๆ วุน้ เส้น เครื่องปรุง
อาหารเกาหลี เครื่องครัวเกาหลี ตุ๊กตา ของที่ระลึก ราคาถูกพร้อมบริการแพคลัง
อิสระอาหารกลางวัน ปล่อยท่านได้เลือกรับประทานอาหารที่ช่ืนชอบในย่านแหล่งช้อป
ปิ ้งชื่อดัง ซึ่งมีรา้ นให้เลือกหลากหลายสไตล์ ไม่ว่าจะเป็ นร้านหมูย่าง ร้านอาหารเกาหลี
หรือสตรีทฟู้ด ทัง้ ชิมทัง้ ช้อปแบบเพลิดเพลินเลยทีเดียว
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปปิ้ งในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใต้ดิน และ
โซนวอคกิง้ สตรีท ซึ่งถื อว่าเป็ นแหล่งรวมสินค้ายอดฮิต ติ ดเทรนด์ ไม่ว่าจะเป็ นแบรนด์
ท้อ งถิ่ น เกาหลี แบรนด์ส ปอร์ต กี ฬ าดั ง ๆ ทั้ ง แฟชั่ น เสื ้อ ผ้า หมวก กระเป๋ า รองเท้า
เครื่องสาอางค์ และยังมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ ต่างๆอีกด้วย
พาท่ า นช้อ ปปี ้ ง สิ น ค้า ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่ อ งส าอางค์เ กาหลี แ ละ
ต่างประเทศ สินค้าแบรนด์เนม ราคาถูก
พาท่านท่องเที่ยวชายหาดขึน้ ชื่อบนเกาะเชจู "อีโฮเทอู" นอกจากความสวยงามของท้อง
ทะเล คาเฟ่ น่ารักๆต่างๆแล้ว ยังมีสัญลักษณ์ท่ีมองลงมาจากเครื่องบินจะเห็นทันทีท่ีถึง
เกาะเชจู นั่นก็คือประภาคารรูปม้าสีขาว และสีแดง ม้าถือว่าเป็ นสัตว์ประจาเกาะเชจู และ
ใครๆที่มาเที่ยวก็นิยมมาถ่ายรูปและเชคอินกันที่น่เี สมอ

ถึงเวลาอันสมควรพาทุกท่านเดินทางกลับประเทศไทย โดยมีเจ้าหน้าคอยดูแลขัน้ ตอนการ
เชคอิน ตั๋วเครื่องบิน และอานวยความสะดวก เพื่อส่งทุกท่านกลับด้วยความสวัสดิภาพ และ
ความประทับใจ
21.00 นาท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเที่ยวบินที่ 7C2243
01.30 น.ถึงสนามบินสุวรรณภูมโิ ดยสวัสดิภาพ
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

2 – 6 มิถุนายน
ทารก ( ไม่เกิ น 2 ปี ) = 5,900.-

ราคาโปรโมชั ่น
(จานวนจากัด)

ราคาปกติ

พักเดี่ยวเพิ่ม

19,999

22,999

6,900.-

จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตั ๋วเครื่อง) =9,900.-

ข้อกาหนดและเงือ่ นไข
1. การสารองทีน่ ่ัง
• การมัดจา ชาระที่น่งั ละ 5000 บาท และชาระส่วนที่เหลือภายในวันที่ 10 พ.ค.2565 หรือตามดิวเดทของ Invoice
• กรณีราคาโปรโมชั่นพิเศษ จองหลัง วันที่ 10 พ.ค.2565 ต้องชาระเต็มจานวนเท่านัน้
• หากไม่ชาระส่วนที่เหลือตามกาหนด ที่น่งั จะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมัดจาคืนได้ทกุ กรณี
• หลังจากชาระเงิน มัดจา/ชาระเต็มจานวน ท่านต้องกรอกข้อมูลผูเ้ ดินทางเป็ นภาษาอังกฤษตรงตามหน้าพาสปอร์ตด้วย
ตนเองให้ถกู ต้อง หากระบบออกตั๋วแล้ว การแก้ไขจะมีคา่ ใช้จา่ ยจากสายการบิน
• การเดินทางเข้าเกาหลี หากไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ไม่สามารถรีฟันได้ทกุ กรณี
• ราคานีส้ าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านัน้ หากเป็ นต่างชาติมีคา่ ใช้จา่ ยเพิ่ม 3000 บาท และต้องทาตามเงื่อนไขการเข้าประเทศ
เกาหลีใต้
2. การยกเลิกการเดินทาง
• ยกเลิกการจองไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 100% ของยอดที่ชาระแล้ว
• ยกเลิกการจองไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง Refund ได้ 50% ของยอดที่ชาระแล้ว
• ยกเลิกการจองน้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได้
• ยกเลิกจากเหตุสดุ วิสยั เช่น ภัยธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ได้แต่หกั ค่าใช้จา่ ยตามจริง ๆ
• กรณีติดโควิดก่อนเดินทาง แจ้งล่วงหน้า2วัน รีฟันได้ตามจริง ภายในวันเดียวยกเลิกไม่ได้ทกุ กรณี
ราคานีร้ วม
• ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
• ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
• ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
• ค่าที่พกั ระดับมาตรฐาน จานวน 3คืนตามระบุในโปรแกรม (ห้องพัก2-3ท่าน)
• ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ / ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 20 กก.

• ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธิ์หวั หน้าทัวร์ไม่บินขึน้ ไปพร้อม
กรุ๊ปทัวร์)
• ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
• ค่าลงทะเบียน Q-Code
• ค่าตรวจ PCR ที่เกาหลี(ถ้ามี)
ราคานีไ้ ม่รวม

• ค่าธรรมเนียมทิปคนขับรถและมัคคุเทศก์ทอ้ งถิ่น 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
•
•
•
•

ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว (ผูเ้ ดินทางต้องยื่นด้วยตนเองเท่านัน้ )
ค่านา้ หนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่เกินจากสายการบินกาหนด (20กก)
ค่าใช้จา่ ยส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, ค่าซักรีด, ค่าอาหารและเครื่องดืม่ นอกเหนือรายการทัวร์
ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาที่กาหนดเท่านัน้ หากขึน้ ไม่ทนั ต้องรับผิดชอบค่าเดินทางตาม
คณะด้วยตนเอง)
• ค่าอาหารตามหลักศาสนาที่นอกเหนือรายการทัวร์ (ลูกค้าต้องเตรียมมาเอง)
• ค่าภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
• ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
• ค่าสมัคร KETA
• ค่ากักตัว/ค่าโรงพยาบาล
1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง
• หากผูเ้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ขาออกจากไทย และขาเข้าเกาหลี ไม่สามารถ Refund ได้ทกุ กรณี
• เพื่อเป็ นการคัดกรองตามคาขอความร่วมมือจากแลนด์เกาหลี ที่ถกู ตักเตือนจากกองตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้เรื่องผู้
แอบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ได้หลบหนีไปด้วยจุดประสงค์อื่น เช่นไปทางาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจ
และเก็บเงินประกันการเดินทางว่าผูเ้ ดินทางต้องไปท่องเที่ยวพร้อมคณะและเดินทางกลับประเทศไทยพร้อมคณะเท่านัน้
เป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผูเ้ ดินทางไป-กลับถูกต้องตามเงื่อนไข จะได้รบั เงินประกันคืนเต็ม
จานวนทันที แต่หากผูเ้ ดินทางผิดต่อเงื่อนไข หรือไม่ผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ทัง้ ไทย-เกาหลี จะถูกริบเงินประกันเต็ม
จานวน ไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ทกุ กรณี
• หากผูเ้ ดินทางไม่ผา่ นการตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ บริษัทไม่มีอานาจใดๆ หรือส่วนเกี่ยวข้องใดๆ ผูเ้ ดินทางต้องจัดการ
เอกสารส่วนตัว เที่ยวบิน และค่าใช้จา่ ยต่างๆที่เกิดขึน้ เองทัง้ หมด

2. หมายเหตุ
กรุณาอ่านและทาความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอียดก่อนทาการจองทุกครัง้ ุ
1. หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถ
เดินทางได้ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทและไม่สามารถ Refund ค่าทัวร์ได้)
2. การเดินทางต้องมีผเู้ ดินทาง ขัน้ ต่า 20 ท่าน (ผูใ้ หญ่) หากจานวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย
5 วัน สามารถ Refundได้เต็มจานวน
3. กรุปเหมา หรือกรุปส่วนตัวไม่สามารถใช้ราคาโปรโมชั่นได้
4. บริษัทมีสิทธิ์ในการ ปรับเปลี่ยนเที่ยวบิน เส้นทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว ได้ตามความเหมาะสม
โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
5. บริษัทขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ ไปและกลับโดยมิตอ้ งแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
6. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จา่ ยทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว
7. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุท่เี กิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเองี
8. ตั๋วเครื่องบินเป็ นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ที ่านไม่เดินทางพร้อมคณะทัง้ ขาไป-ขากลับ ไม่วา่ จากเหตุใดๆ ไม่สามารถ
เปลี่ยนแปลงวัน/ชื่อ หรือยกเลิกคืนเงินได้
9. ทางบริษัทฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภัยธรรมชาติ และโรคระบาด หรือกรณีท่ที ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง
หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้ จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
10. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท หากไม่ม่นั ใจ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเพื่อ
ยืนยันเวลา และการเปลี่ยนแปลงจากเหตุสดุ วิสยั ดังข้อด้านบน ก็อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ เช่นกัน ไม่
สามารถนามาเรียกร้องคืนได้ทกุ กรณี
11. ขอสงวนสิทธิ์หอ้ งพักสาหรับผูท้ ่ไี ม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือให้ผอู้ ื่นใช้สิทธิ์แทนได้ทกุ กรณี
12. ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็ น ON REQUEST ซึง่ บริษทั ไม่สามารถการันตี ทาได้เพียงรีเควสให้ได้เท่านัน้ ทัง้ นี ้
ขึน้ อยู่กบั ทางโรงแรมเป็ นผูจ้ ดั การให้
13. มัคคุเทศก์ พนักงาน หัวหน้าทัวร์ ไม่มีอานาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษัททัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ ี
อานาจของบริษัทฯกากับเท่านัน้
14. ทางคณะทัวร์ไม่มีอานาจในการเจรจากับทางกองตรวจคนเข้าเมือง และทางคณะทัวร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลัง
เวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือว่าสละสิทธิ์ในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าช้าในการผ่าน

ด่านตรวจคนเข้าเมือง ต้องรับผิดชอบการเดินทางตามมารวมกับคณะด้วยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใช้จา่ ย หรือ
รีฟันค่าทัวร์/ค่าอาหารที่ไม่ได้เข้าร่วมกับทางทัวร์ทกุ กรณี
15. หากท่านมีความประสงค์จะขอแยกตัวจากคณะทัวร์ท่องเที่ยว ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับ 5,000 บาทต่อวัน เพื่อรักษา
ตั๋วขากลับ มิเช่นนัน้ ถือว่าท่านสละสิทธิ์ยกเลิกการเดินทางทันที และไม่สามารถเรียกร้องคืนได้ภายหลัง
16. ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ไม่เข้าร้านค้าตามที่โปรแกรมกาหนด ต้องยินยอมให้ทางแลนด์ปรับร้านละ 3,000 บาท เพื่อ
ความเป็ นระบบ และถูกต้องตามเงื่อนไขท่องเที่ยวที่ทา่ นได้ซือ้ มา
17. หากลูกค้าติดโควิดที่เกาหลีตอ้ งเข้ารักษาพยาบาล ต้องออกค่าใช้จ่ายเอง และเคลมค่าทัวร์คืนไม่ได้ทกุ กรณี
เมื่อท่านตกลงจองชาระเงินไม่วา่ ทัง้ หมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยินยอม
และยอมรับในข้อกาหนด เงื่อนไข และข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

