เดินทางวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 – 31 มกราคม 2563
โปรแกรมการเดินทาง
อุทยานแห่งชาติฮลั ลาซาน – ทุง่ หญ้า แซ พยอล โอรึม – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด
ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - วัดซันบังซา - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพิธภัณฑ์สตั ว์นา้
ร้านนา้ มันสน - หมูบ่ า้ นวัฒนธรรมซองอึบ - ลานสกี - ซัมยังฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติซอรัคซาน
วัดชินฮันซา - ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน
ศูนย์เครื่องสาอางค์ - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้ รี - ดาวทาวน์เมืองเชจู

วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบิ นสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดิ นทางเวลาจากสนามบิ นสุวรรณภูมิ - สนามบินเจจู

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสาร
ขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้
ประตู ท างเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้ าที่จากบริษัท ฯคอยให้การต้อนรับ และอ านวยความ
สะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ข้อแนะนา ถ้าต้องการนาของเหลวขึน้ เครื่องใส่กระเป๋ าถือ
ติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลติ รต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1
ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ ปร่งใสและสามารถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นาถุงขึน้ ไปเพียง
ใบเดียวเท่านัน้ การนาผลิตภัณ ฑ์ของสดที่ทาจากสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่
อนุญาต ให้นาเข้าประเทศเพื่อป้ 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

วันที่สองของการเดิ นทาง เดิ นทางถึงสนามบิ นเจจู - อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - สวนส้มไร้เมล็ด - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย - วัดซันบังซา

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่ วบินที่ 7C2244
เป็ น สายการบิน โลว์คอสอันดับ 1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทับ ใจ
พร้อมทัง้ ภาพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดาราชื่อดังของเกาหลี สาย การบินเจจูเป็ นสายการบินชัน้
นาที่พฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่าง
รวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาให้มคี วามยุติธรรมแก่ลูกค้าตามคาเรียกร้อง และยังได้มกี ารปฏิรูปธุรกิจ
ทางกา บิน อย่ างต่ อ เนื่ อ งอีก ด้วย สายการบิน เจจูได้ท าให้ก ารท่ อ งเที่ย วเป็ น ที่ แ พร่ห ลายจนประสบ
ความสาเร็จ ซึ่งก่อนหน้านัน้ ไม่เคยนาวิธเี หล่านี้มาปฏิบตั ิ จนทาให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็ นประเทศ
ท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสาคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ได
รับการยอมรับจากทัวโลก
่
‘ในด้านความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เป็ นเครื่องบินทีใ่ ช้มากทีส่ ดุ และมีช่อื เสียงในต่างประเทศ
09:20-10.20 น.เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็ นท่าอากาศยานทีใ่ หญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของเกาหลี
ใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือการจราจร
บนท้องฟ้ าเยอะทีส่ ุดในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่าน
เดิน ทางสู่ เมือ งมรดกโลก เกาะเชจูท่ีอ งค์ ก าร UNESCO ให้ ร างวัลเกาะเชจู เป็ น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่ งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE)
เพราะเกาะเชจูเป็ นเกาะทีเ่ กิดใหม่จากภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของ
ประเทศเกาหลี) และผ่านพิธกี ารตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร
อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิ มดัก ไก่อบซี อิ๊ว เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพน้ื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบไปด้วย ไก่
ชิน้ โต วุน้ เส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะ เสิรฟ์ พร้อม
ข้าวสวยร้อ นๆ การรับ ประทานใช้ก รรไกรตัด เส้น และไก่ ฉับ ๆให้เป็ น ชิ้น เล็ก พอดีค า
รับรองต้องติดใจ
พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติ ฮลั ลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK)
เป็ นภูเขาทีส่ งู ทีส่ ุดในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟทีด่ บั ไปนานแล้วซึง่ เป็ นต้น
กาเนิดของเกาะส่วนใหญ่ ในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และได้รบั การ
คัดเลือกให้เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วทางธรรมชาติทม่ี คี วามสวยงามลาดับที่ 182 ของเกาหลี
และจัดตัง้ เป็ นอุทยานแห่งชาติตงั ้ แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาได้รบั การขึน้ ทะเบียนเป็ น
พื้น ที่ส งวนเขตชีว มณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพีย งอีก ห้า ปี ต่ อ มาก็
ได้รบั การแต่งตัง้ เป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้
สัมผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานทีม่ หี มิ ะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยู่นนั ้ ดูราวกับ

ปุยเมฆ ทีต่ ดั กับสีน้ าเงินของท้องฟ้ า เหมาะสาหรับการถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็ นที่ระลึก // พาทุกท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ
พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็ นภูเขาไฟทีม่ ชี ่อื เสียงอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู เป็ นสถานทีม่ องเห็นดาวประจาเมืองทีเ่ ปล่ง
ประกายสวยงามบนท้องฟ้ ายามพลบค่าและเป็ นรูจ้ กั กันอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดังอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถ
ขึน้ มาสัมผัสบรรยากาศอันสดใส ชมพระอาทิตย์กนั บนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะนาว่าห้ามพลาดเด็ดขาดๆ นอกจากนี้สถานทีแ่ ห่งนี้เป็ น
ทีจ่ ดั เทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขน้ึ ทีบ่ ริเวณเนินเขา โดยจะจัดในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ไปจนถึงต้นเดือนมีนาคม
ของทุกปี ทีน่ ่ีจะมีการจุดไฟอย่างยิง่ ใหญ่ เพื่อเป็ นการต้อนรับฤดูเกีย่ วเก็บและยังเป็ นการอวยพรให้มสี ขุ ภาพดีอกี ด้วย ซึ่ เพื่อทาการ
เตรียมพืน้ ทีใ่ นการปลูกพืชสาหรับฤดูเก็บเกีย่ วถัดไป (หมายเหตุไม่ได้พาไปชมงานเทศกาล)
**หมายเหตุ ขอสงวนสิ ทธิ์ การเลือกสถานที่ท่องเที่ยวขึน้ อยู่กบั ผูจ้ ดั ทาเท่านัน้ **
พาท่านเดินทางสู่ พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) ดินแดนทีไ่ ด้รบั ของขวัญจาก
ธรรมชาติ ทาให้เป็ นทีป่ ลูกชาเขียวคุณภาพสูง ทีส่ ่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัวโลก
่
เป็ นสถานทีจ่ ดั แสดงประวัตแิ ละวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูป
จากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขีย วคุณ ภาพเยี่ยมเหมาะสาหรับ ซื้อเป็ น ของฝาก มีคุ้ก กี้
ชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ทจ่ี าหน่าย
ชาเขีย วทัง้ ร้อ นและเย็น ไอศรีม ชาเขีย ว และโรลชาเขีย วที่ คุ ณ ไม่ ค วรพลาด ภายใน
ยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึง่ นักท่องเทีย่ วจะได้สมั ผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียว
ทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ายภาพทีร่ ะลึกกับถ้วยชา ซึง่ เป็ นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียว
ทีน่ ่ี
จากนั น้ พาท่ า นสู่ สวนส้ ม ไร้ เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศ จรรย์ท่ีธ รรมชาติ
สร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็ น ที่เดีย วในเกาหลีท่สี ามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที่สุด ในประเทศ
ผลไม้อนั ดับ1ของเกาะเชจู และเป็ นส้มสายพันธุท์ ไ่ี ร้เมล็ด รสชาติจดั จ้าน วิตามินซีสงู กินแล้ว
แก้อาการหวัดได้ดีมาก ท่ านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสวน และชิมส้มสดๆจากสวน รับรอง
ความอร่อยติดอกติดใจ แถมได้ถ่ายภาพความดกของสวนส้มบนเกาะเชจูอกี ด้วย นอกจากนี้
สวนส้มยังเป็ นสถานที่ถ่ายทาซีรส่ี เ์ กาหลีช่อื ดังหลายเรื่อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัย
กะล่อน)

พาทุกท่านเดินทางชม ดอกทงแบค หรือดอกคามิ ลเลีย (DONGBAEK FLOWER)
คือ ดอกไม้ท่สี ่อื ได้ถึงอุดมคติ หรือ ความรักในอุดมคติ และความถ่อมตน ดอกทงแบคมีรู
ปร่างคล้ายดอกกุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทว่ากลีบเป็ นมันลื่นจึงทาให้ดอกทงแบคมีความโดเด่น
เฉพาะตัว บนเกาะเชจูดอกทงแบคจะออกสีชมพูอ่อนและชมพูเข้มตัดกับใบไม้สเี ขียวมองแล้ว
เพลินตา และไม่ควรพลาดที่ถ่ายรูปเก็บความสวยงาม (ดอกทงแบคจะบานและใหญ่ เต็มที่
สวยงามในเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม ทัง้ นี้ขน้ึ อยู่กบั สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง)

จากนั ้ น พ าท่ านแวะนมั ส การพ ระ ณ วั ด ซั น บั ง โพ มุ น ซ า (SANBANGSAN
BOMUNSA TEMPLE) วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึน้ ท่านจะ
ได้ยนิ เสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซง่ึ เป็ นพระ ประธานที่มี
ความศักดิสิ์ ทธิและเป็
นทีเ่ ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ทน่ี ับถือศาสนาพุทธ
์
และรูปปั น้ เจ้าแม่กวนอิมซึง่ หันหน้าออกสูท่ ะเล นอกจากนัน้ ยังมีรปู ปั น้ พระสังกัจจายน์ ซึง่ หากได้
ลูบ พุ ง ก็จ ะร่ า รวยเงิน ทอง ท่ า นจะได้ พ บกับ วิถีก ารท าบุ ญ ของชาวเกาหลีใ ต้ ท่ีแ ตกต่ า งกับ
วัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์
ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ นอกจากนัน้ ที่วดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลที่
สวยงามของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกมาสูม่ หาสมุทร
อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นที่นิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างงบนแผ่น
โลหะทีถ่ ูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยป่ น เกลือ
และน้ ามันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการทีส่ ดุ แสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมทีห่ ลากหลาย แต่ว่าถ้า
พูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย
จากนัน้ พาทุกท่านเเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่สามของการเดิ นทาง ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง - พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้า - ร้านน้ามันสน - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ ออกเดิ นทางจากสนามบิ นนานาชาติ เชจู – สนามบิ นยางยาง
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว)
ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG
) เป็ นภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานทีโ่ ด่งดังที่
ผูค้ นมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถานทีส่ วยงามในเกาะเชจู และในจุด
นี้เรายังสามารถดื่มด่ า กับท้องฟ้ าและน้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ ท่สี วยงามโดยรอบของตัว
เมืองเชจู เป็ นสถานทีท่ น่ี ักท่องเทีย่ วจากทัวทุ
่ กมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็ น
1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึน้ ไปยังปากปล่องภูเขา
ไฟทีด่ บั แล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชม
วิวทีท่ ่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศทีแ่ ตกต่างกัน เมือขึน้ ไปถึงด้าน
บนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสุทธิ ์ และทัศนียภาพทีส่ วยงาม
อย่างแน่น

จากนั น้ พาท่ านเข้าชม พิ พิ ธ ภัณ ฑ์ ส ัต ว์น้ า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)
หรือ อควาเรียมทีใ่ หญ่ทส่ี ุดในเกาหลีใต้และมีตู้ปลาใหญ่ทส่ี ุดในเอเชีย เป็ นสถานทีอ่ กี หนึ่ง
แห่งทีไ่ ม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะทีน่ ่เี ป็ นทังศู
่ นย์กลางการเรียนรูท้ างทะเล
ความรูเ้ กีย่ วกับธรรมชาติและมีสงิ่ มีชวี ติ ใต้ทะเลทีจ่ ดั แสดงได้น่าสนใจและสวยงาม มีตูป้ ลา
จานวนมากตัง้ แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่ทหึมาอลังการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ท้อง
ทะเล ชมการให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกนั มารับอาหารอย่างคึกคัก และปลา
กระเบนว่ายข้ามหัวไปมาทาให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รตู้ วั

อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็ นการนาเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรส สูตรพิเศษ ก่อนนาไปผัด
คลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป นักท่องเทีย่ วนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ
เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อน ๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา

จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงาน
การวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและ
น้ าตาลในกระแสเลือด ป้ องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย
เพื่อเพิม่ ภูมติ ้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึง่ กาลังเป็ นสิง่ ที่ได้รบั ความนิยมจากคนใน
ประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทาจากสนเข็มแดงซึง่ เป็ นสินค้ายอดนิยม
สาหรับคนเกาหลีและนักท่องเทีย่ ว

จากนัน้ พาท่านเยีย่ มชม หมูบ่ ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้ น
แห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บา้ นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บา้ นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่ งั มี
ชาวบ้านอาศัยอยูจ่ ริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่คี อื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับมูลม้า เป็ นตัวยึด
ก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ วเกาหลีใต้แล้วเคยเห็น
ไหต่างๆทีอ่ ยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่สาหรับที่
เกาะนี้นนั ้ ไหทีว่ างเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนทีน่ ่จี ะเป็ นไหสาหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราส
เบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์รป่ี ่ ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้าผึง้
และหมักไว้สามปี ก่อนทีจ่ ะนามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้
ในการรักษาคนป่ วย ปั จจุบนั นี้กเ็ ป็ นสินค้าทีผ่ ูม้ าเยีย่ เยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก

จากนัน้ พาท่านเดินทางสูส่ นามบินนานาชาติเชจู เพื่อเดินทางไปยังสนามบิน ยางยาง ด้วยเทีย่ วบินใน
ประเทศ (*ไฟล์ทภายใน เนื่ องด้วยสายการบิ น เส้นทางบิน และเวลาบิ น สามารถเปลี่ยนแปลง
ได้ตามความเหมาะสมของผูจ้ ดั ทา)

อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิ เช่น ดักคาลบี้ ชาบู คาลบี้ จิ มดัก บลุโกกิ บิ บิมบับ ฯลฯ
นาทุกท่านเดินทางเข้ทพ่ี กั AIPENSIA SKI RESORT หรือเทียบเท่า
วันที่สี่ของการเดิ นทาง ลานสกี - ซัมยังฟาร์ม - อุทยานแห่งชาติ ซอรัคซาน - วัดชิ นฮันซา - ออกเดิ นทางจากสนามบิ นยางยาง สนามบิ นนานาชาติ เชจู
รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่าง ๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้ อื่นๆ
มากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว)
ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั
ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนั ้น น าคณะเดิ น ทางสู่ ลานสกี (SKI) ระหว่ า งทางท่ า นจะได้ ช่ื น ชม
บรรยากาศสองข้างทางในช่วงฤดูหนาวอันแสนงดงามของประเทศเกาหลีทส่ี วยทีส่ ุดเมื่อ
ถึงสกีรสี อร์ทอิสระให้ทุกท่านได้สมั ผัสหิมะและสถานทีท่ ง่ี ดงาม พร้อมถ่ายรูปเป็ นทีร่ ะลึก
และเล่นสกีซง่ึ ลานสกีแห่งนี้มคี วามท้าทายให้ท่านได้สมั ผัสด้วยเนินหิมะทีม่ คี วามสูงไม่ต่ า
กว่า 1 กิโลเมตรขึน้ ไป และเป็ นทีก่ ล่าวขวัญถึงว่าเป็ นสวรรค์ของนักสกีมอื ใหม่ แต่กม็ ที าง
วิ่ง สาหรับ มือ อาชีพ เช่ น กัน มีเนิ น รูป ตัว เอสเป็ น ตัว เชื่อ มระหว่ า งยอดเนิ น และพื้น
ด้ า นล่ า งมาท้ า ทายความสามารถของท่ า นตามอัธ ยาศั ย พร้ อ มเพลิด เพลิ น กั บ
บรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและทากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง (ราคา
ไม่รวมอุปกรณ์สกี) ลานสกีจะเปิ ดให้บริการขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศและปริมาณหิมะในขณะนัน้
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางสู่ ซัมยังฟาร์ม ( SAMYANG GREEN FARM)
สาหรับคนเกาหลีคงไม่ใครไม่รจู้ กั บริษัทซัมยัง เป็ นบริษัทยักษ์ใหญ่ด้านอาหารจาก
เกาหลี เช่นผลิตภัณฑ์จากนม ซอสปรุงรส ผงปรุงรส ขนมธัญพืช และทีข่ น้ึ ชื่อทีส่ ดุ คือ
มาม่าเผ็ดเกาหลี หรือ มาม่าเกาหลีซองดาฮิตเป็ นเทรนด์ไปทัวโลก
่
นอกจากนี้ซมั ยังมี
ฟาร์มทีม่ ชี ่อื เสียงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ ซัมยังฟาร์มเป็ นฟาร์มขนาดใหญ่ตงั ้ อยู่

ท่ามกลางหุบเขาพร้อมบรรยากาศธรรมชาติ ภายในฟาร์มประกอบไปด้วย สวนดอกไม้นานาพรรณตามฤดูกาลอวดสีสนั สวยงาม
สะดุดตา ระหว่างทางท่านจะได้พบเจอสัตว์หลากหลายประเภท เช่น แกะ นกกระจอกเทศ วัว และกระต่าย และไฮไลท์ทไ่ี ม่ควรพลาดคือ
ลานกังหันลมสามารถมองเห็นวิวได้แบบพาโนรามา 360 องศา พร้อมกับ
มีภูเขาตัง้ อยู่เป็ นฉากหลังอย่างสวยงาม อีกทัง้ สถานที่
แห่งนี้ยงั เป็ นทีถ่ ่ายทาภาพยนตร์และมิวสิควีดโี อหลายเรื่อง อาทิเช่น ซีรย่ี เ์ รื่อง "Cinderella " หรือ "Yong Pal " และ เอ็มวี NEWTON ของ
MONSTA X ให้อสิ ระทุกท่านเดินชมและเก็บภาพความประทับใจ
อาหารกลางวัน พร้อมเสิร์ฟด้วยเมนู โอซัมพลุโกกิ อาหารขึน้ ชื่อของเกาหลีเหมือนกัน มีส่วนผสมของหมูและปลาหมึก โดยนาลงไปผัด
ปรุงรสให้หวานเล็กน้อย มีน้าขลุกขลิก รับประทานพร้อมข้าวสวย ร้อนๆ เสิรฟ์ พร้อมเครื่องเคียง และซุปร้อนๆ
จากนั ้น น าท่ า นเดิ น ทางสู่ อุ ท ยานแห่ ง ชาติ ซอรัค ซาน (SEORAKSAN NATIONAL
PARK) โดยรถจะวิ่งลัด เลาะผ่านไปตามหน้ าผา หุบ เขา และลาธาร เพื่อชมธรรมชาติอ ัน
สวยงามของจังหวัดคังวอนโดสู่ภูเขาซอรัคซาน หรือ สวิสเซอร์แลนด์ของเกาหลี ที่จดั ได้ว่า
เป็ นแนวเขาที่ ส วยงามมากที่ สุ ด แห่ ง หนึ่ ง ในประเทศเกาหลีใ ต้ ตั ง้ อยู่ ใ จกลางหุ บ เขา
แทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเทือกเขาคึมคังของประเทศเกาหลีเหนือ โดยมีเทือกเขา หุบเขา
ป่ าไม้ สายน้ า ทะเลสาบ หินรูปร่างสวยงามซึง่ เกิดจากธรรมชาติทห่ี าดูได้ยากยิง่ (ราคาทัวร์
ยังไม่รวมค่าขึน้ กระเช้า)

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่สนามบินยางยาง เพื่อเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชจู ด้วยเที่ยวบินใน
ประเทศ(*ไฟล์ทภายใน เนื่ องด้วยสายการบิ น เส้นทางบิ น และเวลาบิ น สามารถเปลี่ยนแปลงได้
ตามความเหมาะสมของผูจ้ ดั ทา)
อาหารเย็น พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซี ฟู๊ดนึ่ ง เมนู ป้ิ งย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขน้ึ ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ
อยากให้ทุกท่านได้ลม้ิ ความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเครื่องเคียงต่างๆ
นาเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดิ นทาง ยงดูอมั ร็อค หรือ โขดหิ นรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงิ นวอน ศูนย์เครือ่ งสาอางค์ - ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู - ออกจากสนามบิ นเจจู สนามบิ นสุวรรณภูมิ
รับประทานอาหารเช้าทีโ่ รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆกิมจิ (ผักดองเกาหลี)
ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อย
กว่าเท่านัน้ แต่ในปั จจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้

จากนัน้ พาทุกท่านชม ยงดูอมั ร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน
ข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมั ร็อคทีม่ ลี กั ษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งใน
มนต์เสน่หท์ างธรรมชาติของเกาะเจจู ซึง่ ถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมั ร็อค เพื่อมาดู
โขดหินมังกร ก็ถอื ว่ายังมาไม่ถงึ เกาะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดขึน้ จากการกัดกร่อนของคลื่นลม
ทะเล ทาให้มรี ปู ทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กาลังอ้าปากส่งเสียงร้องคารามและพยายามทีจ่ ะผุด
ขึน้ จากท้องทะเล เพื่อขึน้ สู่ท้องฟ้ า เป็ นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานทีแ่ ห่งนี้
เป็ นทีส่ นใจของนักท่องเทีย่ วเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยีย่ มชมสะพานข้ามทะเล
ยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาทีต่ อนนี้กลายเป็ นธารน้าทะเลทีม่ สี สี วยงามแปลกตาอีกด้วย
จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (KOREA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการ
จดลิขสิทธิเรี์ ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า
ผลไม้ทอง มีรสเปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก
จะช่วยในการล้างสารพิษทีต่ กค้างหรือไขมันทีส่ ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตบั
หรือไตของท่านแข็งแรงขึน้ ซึง่ ยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง ร้านละลายเงิ น
วอนหรือ (SUPERMARKET) ทีน่ ่ีมขี นมพืน้ เมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง
ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ
รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ 1
ของเกาหลี (SESA LIVING) ทีน่ ุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับการกันไรฝุ่ นได้ดเี ยีย่ ม ของฝากของที่
ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน
จากนั น้ พาท่ า นเดิน ทางสู่ ศู น ย์ร วมเครื่อ งส าอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช
สาอางค์ทห่ี มอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ทีเ่ หมาะกับผูท้ ม่ี ปี ั ญหาผิวหน้า
ไม่ว่าจะเป็ นสิว มีรว้ิ รอย ฝ้ า กระ จุดด่างดาใบหน้าหมองคล้า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้รว้ิ รอย แต่งหน้า
เบาๆโชว์ผวิ แบบสาวเกาหลี โดยไม่ตอ้ งศัลยกรรม

จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพ
ว่าผลิต จากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ น โสมที่มีคุ ณภาพดีท่ีสุด ภายในจะมีเจ้าหน้ าที้่ให้ค วามรู้
เกีย่ วกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภัณฑ์ทผ่ี ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซือ้ โสมทีม่ คี ุณภาพ
ดีทส่ี ดุ และราคาถูก กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ

อิ สระอาหารกลางวัน
จากนัน้ น าท่ านช้อ ปปิ้ งสิน ค้าปลอดภาษี ล๊อ ตเต้ ดิ ว ตี้ ฟ รี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่น่ี มี
สิน ค้าชัน้ นาปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด น้ าหอม เสื้อผ้า 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 ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้ งสินค้าท้องถิน่ ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เสือ้ 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 สัม ผัสประสบการณ์ ช้อปปิ้ งที่เร้าใจที่สุดของคุณ
เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พร้อมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่
มากมาย

21:30-22.30 น. เหินฟ้ ากลับสูป่ ระเทศไทย โดยสายการบิ น JEJU AIR เที่ยวบิ นที่ 7C2243 พร้อม
ความประทับใจ
01.00-02-00 น.

เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

**กรณี ที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทั้งที่กรุ งเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรื อเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริ ษทั ฯ
จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิ ทธิ์ที่จะไม่คืนค่ำบริ กำรไม่วำ่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยูน่ อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริ ษทั ***
ในกรณี เกิดเหตุสุดวิสยั ต่ำงๆ เช่น กรณี กำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบตั ิเหตุ ภัยธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรื อสิ่ งของสูญหำย
ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่ หนือกำรควบคุมของบริ ษทั และเจ้ำหน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสี ยเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู ้
เดินทำงไม่สำมำรถเรี ยกร้องค่ำเสียหำย 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 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที่ ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดิ นทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดิ นทางจากทัวร์ได้ เพื่อ
ความเป็ นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริ การ
พีเรียตเดิ นทาง

ผูใ้ หญ่/
เด็กไม่เสริมเตียง
ราคาปกติ

ราคาโปรโมชัน่

พฤศจิกายน : 24-28 , 25-29

16,100.-

12,600.-

พฤศจิกายน : 23-27 , 26-30 , 30-4 ธ.ค.

16,400.-

12,900.-

พฤศจิกายน : 21-25 , 22-26 , 27-1 ธ.ค. , 28-2 ธ.ค. , 29-3 ธ.ค.

16,700.-

13,200.-

ธันวาคม : 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 10-14, 14-18, 15-19, 16-20 28-3 มี.ค.

18,000.-

14,500.-

ธันวาคม : 11-15 , 12-16 , 13-17 , 17-21

18,300.-

14,800.-

มกราคม : 5-9 , 6-10 ,12-16 , 13-17 , 19-23 , 20-24 , 26-30 , 27-31

18,700.-

15,200.-

ธันวาคม : 3-7
มกราคม : 4-8 , 7-11 , 11-15 , 14-18 , 18-22 , 21-25 , 25-29 , 28-1 ก.พ. ,
ธันวาคม : 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-28
มกราคม : 3-7 , 8-12 , 9-13 ,10-14 , 15-19 , 16-20 , 17-21 ,
22-26 , 23-27 , 24-28 , 29-2 ก.พ. , 30-3 ก.พ. , 31-4 ก.พ.

19,000.-

15,500.-

19,300.-

15,800.-

ธันวาคม : 7-11

19,400.-

15,900.-

ธันวาคม : 22-26 , 23-27
มกราคม : 2-6
ธันวาคม : 24-28
มกราคม : 1-5

20,300.-

16,800.-

21,300.-

17,800.-

ธันวาคม : 25-29

22,300.-

18,800.-

พักเดี่ยวเพิ่ม

5,900.-

ธันวาคม : 4-8 , 5-9 , 6-10

22,400.-

18,900.-

ธันวาคม : 26-30 , 31-4 ม.ค. 63

24,300.-

20,800.-

ธันวาคม : 27-31

26,300.-

22,800.-

ธันวาคม : 30-3 ม.ค. 63

27,300.-

23,800.-

ธันวาคม : 29-2 ม.ค. 63

28,300.-

24,800.-

ธันวาคม : 28-1 ม.ค. 63

29,300.-

25,800.-

เด็กตา่ กว่า 2 ปี (INF) : 5,900.- // จอยทัวร์ (JOINTOUR) 9,900.-

***ราคาโปรโมชัน่ มีจานวนจากัด (ราคายึดตามหน้ าเว็บไซต์ / เช็คราคากับเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง)***
เงื่อนไขการให้บริการกรณี สารองที่นัง่
1. ราคาโปรโมชันช
่ าระเงินเต็มจานวน 1 วันหลังได้รบั invoice
ราคาปกติชาระเงินมัดจา*** ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice
2. ส่วนทีเ่ หลือชาระเต็มจานวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีทไ่ี ม่ชาระยอดเงินส่วนทีเ่ หลือตามเวลาทีก่ าหนด รวมถึงกรณีเช็คของ
ท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิในการเดิ
นทางกับทางบริษทั
์
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, ค่าโทรศัพท์สว่ นตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ ทีส่ 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 ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซา่ ด้วย
ตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทาเรื่องแจ้งเข้า -ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ กู ค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากทีโ่ ปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่
ทางทัวร์จดั ให้ กรุณาเตรียมอาหารสาเร็จรูปส่วนตัวสารองมาด้วย

กรณี ยกเลิ กการเดิ นทาง
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันขึน้ ไป ยึดมัดจา
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถงึ 30 วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทงั ้ หมด
(ราคาโปรโมชันไม่
่ สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลีย่ นแปลงวันเดินทางและผูเ้ ดินทางได้ในทุกกรณี )
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลีย่ นชื่อผูเ้ ดินทางได้***
กรุ๊ปทีเ่ ดินทางต้องการันตีมดั จากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ
รวมถึงเทีย่ วบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มกี ารคืนเงินมัดจา 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 ท่านละ
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 และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ดุ ประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว เท่านัน้
(หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้ จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จา่ ยให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดสิง่ ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั เิ หตุทเ่ี 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 านาจขอบริษทั
กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ อ้ งการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว เพื่อ
ป้ องกันปั ญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุก กรณี
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 ว่ มเดินทางไม่สามารถใช้หอ้ งพักได้

ขอสงวนสิทธิส์ าหรับลูกค้าทีเ่ ดินทางท่องเทีย่ ว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

