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DISCOVERY JEJU
โปรแกรมเชจู 5 วัน 3 คืน พักเชจู 3 คืน
เดินทางโดยสายการบิน JIN AIR

ไฮไลท์ โปรแกรม





บินตรงกรุ งเทพฯ – เกาะเชจู โดยสายการบิน JIN AIR สายการบินในเครื อ KOREAN AIR
พร้อมบริ การอาหารบนเครื่ อง และ ฟรี น้ าหนักกระเป๋ าขาไป – กลับ 15 กิโลกรัม/ ถือขึ้นเครื่ อง 12 กิโลกรัม
พักโรงแรมระดับ 3 ดาว ระดับมาตรฐานของประเทศเกาหลี พร้อมอาหารเช้า พักเชจู 3 คืน
เที่ยวครบทุกไฮไลท์ โขดหินหัวมังกร KAKAO FRIEND เขาซงกาซาน กาแพงหิ นลาวา O SULLOC TEA MUSEUM
ปากปล่องภูเขาไฟซานกึมบุรี หมู่บา้ นวัฒนธรรมซงอับ ซงซานอิลซุ งบง TEDDY BEAR MUSEUM น้ าตกชอนเจยอน
ช็อปปิ้ งกันแบบจุใจที่ยา่ นSHILLA OR LOTTE DUTYFREE DOWNTOWN เชจู
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วันแรก กรุ งเทพ (สนามบินสุ วรรณภูมิ) - เกาหลีใต้ (สนามบินเชจู)
23.50

คณะพร้ อมกันที่ จุดนัดหมาย ท่าอากาศยานสุ วรรณภูมิ อาคารผูโ้ ดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ L
สายการบิ น JIN AIR (LJ) (ลงประตู ท างเข้าหมายเลข 7) โดยมี หัวหน้าทัวร์ และเจ้าหน้าที่ ของบริ ษ ทั ฯ รอ
ต้อนรับและอานวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่ อง

วันที่สอง โขดหินหัวมังกร – KAKAO FRIEND – ชมโชว์ CIRCUS WORLD - SPRITED GARDEN –

กาแพงหินลาวาแปดเหลีย่ ม - พิพธิ ภัณฑ์ ชา O’SULLOC
03.25

บินลัดฟ้าสู่ ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่ LJ 706
บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

10.40

นาทุ กท่านเดิ นทางสู่ ถึ งสนามบินเกาะเชจู ประเทศเกาหลีใต้ (กรุ ณาปรั บนาฬิ กาของท่ านเป็ นเวลาท้ องถิ่น
เพื่ อ ความสะดวกในการนั ด หมาย) หลังผ่านพิ ธี การตรวจคนเข้าเมื อง/ศุล กากร พร้ อมรับกระเป๋ าสั มภาระ
เรี ยบร้อยแล้ว เกาะเชจู ตั้งอยูท่ างตะวันตกเฉี ยงใต้ของคาบสมุทรเกาหลี พื้นที่โดยทัว่ ไปของเกาะเป็ นหิ นลาวา
ที่เกิ ดจากการระเบิดของภูเขาไฟในอดี ต มีภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดทั้งปี เกาะเชจูจดั เป็ นเขตการปกครอง
พิ เศษ องค์ ก ารยู เนสโก้จ ัด ให้ เกาะเชจู เป็ น 1 ใน 7 สิ่ ง มหั ศ จรรย์ท างธรรมชาติ แ ห่ ง ใหม่ ข องโลก (THE
WORLD’ S NEW WONDER OF NATURE) น าท่ า นเดิ น ทางสู่ ยงดู อั ม ร็ อ ค หรื อ โขดหิ น รู ป หั ว มั ง กร
(YONGDUAM ROCK) ให้ ท่ า นได้สั ม ผัส อี ก มุ ม หนึ่ งแห่ ง มนต์ เสน่ ห์ ท างธรรมชาติ ข องเกาะเชจู ความ
มหัศจรรย์ทางธรรมชาติที่สร้างสรรค์ข้ ึนเอง เกิดขึ้นจากคลื่นลมทะเลที่กดั กร่ อนหิ นภูเขาไฟให้มีรูปร่ างเหมือน
หัวมังกรกาลังอ้าปากอยูช่ ายฝั่ งทะเล ซึ่ งถือเป็ นสัญลักษณ์ ของเกาะแห่ งนี้ จุดนี้ เป็ นที่ ถ่ายทาละครเกาหลีชื่อดัง
มากมาย น าท่ า นเดิ น ไปยัง ร้ า น KAKAO FRIENDS SHOP เป็ นร้ า นที่ ข ายสิ นค้ า ที่ เกี่ ย วกั บ ตัว การ์ ตู น
MASCOT ของ KAKAOTALK มากมาย มาในรู ป แบบทั้งเครื่ อ งเขี ย น ของใช้ แก้วน้ า ตุ๊ก ตา และยังมี มุ ม
ถ่ายรู ปกับตัวการ์ ตูนในร้านอีกด้วย นาท่านเดินทางชม SPIRITED GARDEN เป็ นชื่อใหม่ BUNJAE ARPIA
ซึ่ งมีการเปลี่ยนชื่ อในปี 2007 เพื่อราลึกถึงวันครบรอบ 15 ปี หลังจากเปิ ดและต่ออายุสวนเป็ นสวนนานาชาติ
พืชกระถางหลายร้ อยชนิ ดตั้งอยู่ใน NATURE GARDEN พร้ อมด้วยแร่ ธาตุ และน้ า ประวัติความเป็ นมาของ
สวนเริ่ มขึ้นเมื่อปี พ. ศ. 2506 เมื่อ SEONG BEOMYEONG ผูอ้ านวยการเดินทางมายังเกาะเชจูและปลูกพื้นที่ที่
เต็มไปด้วยหิ น สวนแห่ งนี้ได้รับความสนใจจากทัว่ โลกเนื่ องจากสวนสวยงามถูกสร้างขึ้นจากพื้นที่รกร้างโดย
ชาวนาคนเดี ยว สวนแห่ งนี้ ได้รับการยกย่องจากบรรดาบุ ค คลสาธารณะที่ ได้รับ เกี ยรติ เช่ น JIANG ZEMIN
และ HU JINTAO จากประเทศจีน NAKASONE จากประเทศญี่ ปุ่ น KIM YONGSUN จากเกาหลี เหนื อและ
คนอื่น ๆ ปั จจุบนั มีตน้ ไม้ที่ปลูกประมาณ 400 ต้นอยู่ นอกจากนี้ ผเู ้ ข้าชมสามารถมองเห็ น กาแพงหิ นและเสา
หิ นที่ซ้อนกัน ภูเขาไฟเชจูภูเขาไฟที่ใหญ่ที่สุดในเกาะเชจู และบ่อน้ าตกที่มีปลาคาร์ พขนาดใหญ่อยูด่ ว้ ยจากนั้น
นาท่านเดิ นทางเพื่อชมการแสดงกายกรรม CIRCUS WORLD ท่านจะได้เพลิ ดเพลิ นไปกับการแสดงต่างๆ
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เช่ นโชว์ผาดโผด การต่อตัวพร้ อมเล่นกับเครื่ องเล่นต่างๆ และ การขี่มอไซด์ของเหล่า 7 สาวที่ทาให้คุณต้อง
ประทับใจ
กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน

จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ เขาซงกาซาน อีกชื่ อที่ นิยมเรี ยกกันคือ 99 บง เพราะมียอดเขาเล็กๆมากถึ ง 99 ยอด
เขา. เขาซงกาซานอาจจะไม่ได้ใหญ่เท่าเขาฮัลลาซาน (HALLASAN MOUNTAIN) แต่ที่จุดสู งสุ ดของเขาซงกา
ซานนั้นมีวิวที่ สวยงาม และสามารถมองเห็ นเกาะต่างๆของเชจู เช่ น เกาะ MARADO, เกาะ GAPADO, เกาะ
HYEONGJESEOM และภูเขาฮัลลาซาน บริ เวณชายฝั่งที่อยูท่ างตีนเขา เป็ นแหล่งตกปลาที่มีชื่อเสี ยง ผูค้ นนิ ยม
มาตกปลา SAWEDGED PERCH และ BLACK PORGY กันที่นี่ หลังจากนั้นพาท่านตื่นตากับความงามของ
เสาหิ น JUSANGJEOLLIDAE ที่เกิดจากลาวาภูเขาไฟที่ร้อนจัดไหลมากระทบกับความเย็นของน้ าทะเล จน
กลายเป็ นกาแพงแท่ งหินลาวาทรงแปดเหลี่ยม ตั้งเรี ยงรายรับแรงคลื่ นสี ขาวสาดกระเซ็ นสวยงาม จากนั้นนา
ท่ านเดิ น ทางสู่ พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ช าโอซุ ล ลอค ดิ น แดนที่ ได้รับของขวัญ จากธรรมชาติ ท าให้เป็ นที่ ปลู ก ชาเขี ย ว
คุณภาพสู ง เป็ นสถานที่จดั แสดงประวัติและวัฒนธรรมการผลิตชาเขียวอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปร
รู ปจากชาเชียวนานาชนิด อาทิเช่น คุกกี้ชาเขียว ไอศกรี มชาเขียว และแผ่นมาส์ กหน้าชาเขียวภายในยังมีหอชม
วิวซึ่ งนักท่องเที่ ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ ชาเขียว ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ใต้ รวมทั้งถ่ายภาพที่
ระลึกกับถ้วยชา ซึ่ งเป็ นสัญลักษณ์ของไร่ ชาเขียวที่นี่เลยทีเดียว
ค่า

รับประทานอาหารค่า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั VISTACAY HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ าม TEDDY BEAR MUSEUM – เข า ฮั ล ล า ซ า น – น้ า ต ก ช อ น เ จ ย อ น – ALIVE MUSEUM Jeju Sculpture Park
เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ หมีเท็ดดี้ TESEUM แห่ งแรกในเกาหลี ที่เกาะเชจูน้ นั เปิ ดมานานแล้ว เป็ นหนึ่ งใน
แหล่งท่องเที่ยวอันดับต้น ๆ ของเชจู ล่าสุ ดได้เปิ ดสาขาที่โซลขึ้นช่วงกลางปี 2015 ด้วยคอนเซปต์ซาฟารี และหมี
เท็ ด ดี้ ข นาดเท่ า คนจริ ง เมื่ อ เข้า มาใน TESEUM จะพบกับ โซนกระจกเงาเขาวงกต MIRROR MAZE ให้ ห า
ทางออกกันอย่างสนุ กสนาน แม้ระยะทางจะไม่ยาวแต่ก็ส ร้ างความตื่ นเต้นท้าทายไม่น้อย ถัดมาเป็ นส่ วนจัด
แสดงของ TESEUM SEOUL แบ่ งเป็ น 6 โซน เริ่ ม จากประวัติห มี เท็ ดดี้ สวนดอกไม้ หมู่ บ ้านพื้ นเมื อง โซน
นานาชาติ โซนเทพนิ ยาย และปิ ดท้ายที่ โซนผจญภัยในป่ าซาฟารี ระหว่างทางในแต่ละโซนมี จุดให้ถ่ายภาพ
น่ ารักๆ หรื อภาพขาขันคู่กบั ตุ๊กตาหมี ได้ โซนหมู่บ ้านพื้ นเมื อง จาลองวิถีชีวิตชาวเกาหลี ในสมัยก่อนด้วยตัว
ละครหมีเท็ดดี้ สามารถเรี ยนรู ้ วฒั นธรรม และการละเล่นพื้นเมืองผ่านตุ๊กตา จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่ อุทยาน
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แห่ งชาติภูเขาฮัลลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็ นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ มีความสู ง
ถึง 1,950 เมตร เหนื อระดับน้ าทะเล เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามทางธรรมชาติที่ติดอันดับที่ 182 ของเกาหลี
และยังเป็ นมรดกโลกทางธรรมชาติอีกด้วย
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่ านเดิ น ทางสู่ น้าตกชอนเจยอน น้ าตกสามชั้น แห่ ง นี้ เป็ นที่ ม าของตานานพื้ น เมื อง นอกจากนี้ ผืน ป่ า
โดยรอบยังเป็ นแหล่งที่ อยู่อาศัยของสัตว์ป่าและพืชหายากนานาพันธุ์ น้ าตกชอนเจยอนเป็ นหนึ่ งในสถานที่
ท่องเที่ยวในเขตซอกวีโพ โดยมีลกั ษณะเป็ นน้ าตกสามชั้นอันน่าทึ่งที่มีน้ าไหลมาจากถ้ าที่อยูส่ ู งเข้าไปในหน้า
ผาและไหลออกสู่ ทะเล ทางเดิ นเท้าผ่านผืนป่ านาคุ ณไปสู่ จุดชมวิวมากมาย ซึ่ งช่ วยให้คุณได้สัมผัสกับความ
งดงามในทุกมุมของน้ าตกที่ช้ นั ต่างๆ นาท่านเดินทางสู่ ALIVE MUSUEM เป็ นสนามเด็กเล่นทางวัฒนธรรม
ประกอบด้วยห้าธี ม ได้แก่ - ศิลปะภาพลวงตาศิลปะสื่ อศิลปะวัตถุศิลปะประติมากรรมและศิลปะการพิสูจน์ที่
จิ น ตนาการสามารถกลายเป็ นความจริ ง ผูเ้ ข้าชมสามารถมี ส่ วนร่ วมอย่างแข็งขัน และถ่ ายภาพที่ น่ าสนใจ
มากมายในขณะที่ แต่งแต้มด้วยศิลปะด้วยรู ปแบบที่ สนุ กสนานและไม่เหมือนใคร จากนั้นนาท่านเดิ นทางสู่
JEJU SCULPTURE PARK สวนประติมากรรมเกาะเชจู สวนประติมากรรมเกาะเชจู เริ่ มจัดแสดงเมื่อปี คศ.
1987 ตั้ง อยู่ ใ นสวนที่ มี ล ั ก ษณะเป็ นป่ าดึ ก ด าบรรพ์ เป็ นศู น ย์ศิ ล ปะอเนกประสงค์ ที่ จ ัด แสดงผลงาน
ประติ ม ากรรมกว่า 160 ชิ้ น ในสวนสาธารณะคุ ณ สามารถซึ ม ซับ ถึ งความงดงามแบบดั้งเดิ ม ของเกาะเชจู
แม้กระทัง่ ทางเข้าที่ มี ตน้ ส้ ม เขี ยวหวานซึ่ งปลู ก ในปี คศ 1970 ตรงทางเข้าหลักมี หอคอยรู ปพี ระมิ ดซึ่ งเป็ น
สัญลักษณ์ ของอุทยานนี้ หอแสดงภาพสะท้อนที่แตกต่างกันไปตามฤดูกาลสภาพอากาศกว่า 160 รู ปปั้ นจะจัด
แสดงภายใต้รูปแบบของ "การประชุมทางธรรมชาติและศิลปะ"และ "การพบปะกับมนุ ษย์"ภายในสวนมีสกาย
เลานจ์ซ่ ึ งสามารถมองเห็น MT. SANBANGSAN, MT HALLASAN และแม้แต่เกาะ MARADO ที่ตอนใต้สุด
ของเกาหลี มี การแสดงหลากหลายรู ป แบบที่ นี่และมี สิ่ งอานวยความสะดวกที่ ส ะดวกสบายที่ คุ ณสามารถ
เพลิดเพลินหลังจากชื่นชมกับรู ปปั้ น
ค่า

รับประทานอาหารค่า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั SEA N HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันทีส่ ี่

COSMETIC SHOP – ถนนโทแกบิโดโร – ปากปล่ องภูเขาไฟซานกึมบุรี – หมู่บ้านวัฒนธรรมชงอึบ –
ซงซานอิลซุ งบง – AQUA MUSEUM

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ศู นย์ รวมเครื่ องสาอาง MIDAM COSMETIC ร้านรวมผลิตภัณฑ์ความงาม เช่ น ผลิ ตภัณฑ์
บารุ งผิวหน้า และอื่นๆอีกมากมาย นาท่านสู่ ถนนโทแกบิโดโร สัมผัสปรากฏการณ์ประหลาดบริ เวณเนิน รถ
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ของคุณจะไหลขึ้นเนินเมื่อปลดเกียร์ วา่ งและปล่อยเบรก นาท่านชม ปากปล่ องภูเขาไฟ ซานกึมบุรี เป็ นหนึ่งใน
ปากปล่องภูเขาไฟทั้งหมดสามแห่งบนเกาะเชจู ปากปล่องนี้มีเส้นรอบวงยาว 2 กม. ในบริ เวณนี้มีพนั ธุ์ไม้ต่างๆ
ทั้งแบบกึ่งโซนร้อนแบบภูมิอากาศอุ่น และแบบภูเขา ทั้งหมด 420ชนิด
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่านสู่ หมู่บ้านวัฒนธรรมงชงอึบ เกาะเชจู เป็ นแหล่งวัฒนธรรมพื้นบ้านเมืองซงอับ ของชาวเกาะเชจู ซึ่ ง
เป็ นเขตอนุ รักษ์วฒั นธรรมพื้นบ้าน ที่เคยเป็ นศูนย์กลางด้านการปกครองของเกาะมาก่อน จึงมีบา้ นซึ่ งเคยเป็ น
หน่ วยงานราชการเก่าอยู่หลายหลังและที่น่าสนใจคือ ได้พบกับชาวบ้านที่มีความเป็ นมิตรอาศัยอยู่ในบ้านที่
สร้างด้วยหิ น มุงหลังคาด้วยฟาง และล้อมรอบด้วยกาแพงหิ นอย่างในสมัยโบราณ ชมวิถีชีวิตแบบเดิมมาตั้งแต่
อดี ตจนถึ งปั จจุบนั พร้ อมสัมผัสถึ งวัฒนธรรม วิถีชีวิตของชาวเกาหลี แบบพื้นเมืองโบราณอย่างแท้จริ ง นา
ท่านเดิ นทางสู่ ซงซานอิลซุ งบง หรื อ ยอดเขาแห่ งพระอาทิตย์ (SEONGSAN ILCHULBONG) ซึ่ งตั้งอยู่
ทางทิศตะวันออกของเกาะเจจู ท่านจะประทับใจจนไม่มีวนั ลืมกับมรดกโลกแห่ งธรรมชาติแห่งนี้ ยอดเขาแห่ ง
พระอาทิ ตย์อนั สวยงามแห่ งนี้ โผล่ข้ ึ นมาจากใต้ทะเลเนื่ องจากการประทุ ของภูเขาไฟ ซึ่ งมี เวลายาวนานกว่า
100,000 ปี มาแล้ว สถานที่แห่ งนี้ คือปล่องภูเขาไฟขนาดมหึ มา บนยอดของยอดเขาแห่ งพระอาทิตย์ มีหินอัน
แหลมคมร่ วม 99 ก้อน ที่ รอบล้อมอยู่รอบปล่ องภู เขาไฟคล้ายดั่ง มงกุ ฎ เพชร รั บ ชม โชว์ดาน้ า โดยไม่ ใ ช้
ออกซิ เจนจาก อาจุม่าเกาหลี โดยจะดาไปจับปลาหมึกเป็ นๆ ขึ้นมาทาเป็ นอาหารให้ ท่านได้รับประทานสดๆ
จากใต้ทอ้ งทะเล นาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ สัตว์ น้า (Hanwha Aqua Planet Jeju) เป็ นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุด
ในเอเชี ย เป็ นสถานที่แห่ งหนึ่ งที่ทวั ร์ เกาหลี ตอ้ งมาเยือน เป็ นศูนย์การเรี ยนรู ้ทางทะเลเกี่ ยวกับธรรมชาติและ
สิ่ งมีชีวติ ใต้ทะเลที่จดั แสดงไว้ให้ชมอย่างสวยงาม มีการจัดการแสดงของสัตว์น้ าให้ชมอีกด้วย นอกจากนี้ ยังมี
อุโมงค์ใต้น้ าให้ท่านได้เดินชมการใช้ชีวติ ของสัตว์น้ าใน่ระดับน้ าลึกประมาณ 80 เมตร เสมือนท่านไปอยูใ่ ต้น้ า
เอง รับรองว่าตื่นตาตื่นใจอย่างแน่นอน
ค่า

รับประทานอาหารค่า
จากนั้นนาท่านเข้าสู่ ที่พกั SEA N HOTEL หรื อเทียบเท่า

วันที่ห้า

ศูนย์ โสมรั ฐบาล – ฮ็อกเก็ตนามู – SHILLA DUTY FREE OR LOTTE DUTY FREE – DOWNTOWN –
ซุ ปเปอร์ มาร์ เก็ต

เช้ า

รับประทานอาหารเช้ า ณ ห้ องอาหารของโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ ศู นย์ โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็ นสมุนไพรที่คนนิ ยมใช้กนั มาก
ที่สุด เพราะเชื่ อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปี โสมอายุ 6
ปี ถือได้วา่ เป็ นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็ นของล้ าค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็ น
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สิ นค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชี วติ ของโสม พร้อมเลือกซื้ อโสมคุณภาพดีซ่ ึ งรัฐบาลรับรอง
ใช้บารุ งร่ างกายทั้งยังเป็ นของฝาก ซึ่ งโสมที่น้ ี มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า หลังจากนั้นนาท่านเดินทางสู่ ร้ าน
สมุนไพร ใหม่ล่าสุ ดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิ ทธิ์ เรี ยบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮ๊อกเกต ทางการแพทย์
เรี ยกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปรี้ ยว ดีสาหรับบุคคลที่นิยมดื่มชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮ๊อกเกต จะช่วยในการ
ล้างสารพิษที่ตกค้างหรื อไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรื อไต ช่ วยให้ตบั หรื อไตของท่านแข็งแรงขึ้น
ซึ่งยังส่ งผลดีต่อสุ ขภาพร่ างกายของท่านเอง
กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน
นาท่ านเดิ นทางสู่ แหล่ งช้อ ปปิ้ งสิ น ค้าปลอดภาษี ที่ ชิ ลล่ าดิ วตี้ฟ รี (Shilla Duty Free Shop) หรื อ LOTTE
DUTY FREE ที่ นี่ มี สิ น ค้า แบรนเนมชั้น น าให้ ท่ า นเลื อ กซื้ อ มากมายกว่ า 500 ชนิ ด ทั้ง น้ าหอม เสื้ อผ้า
เครื่ อ งส าอาง กระเป๋ า นาฬิ ก า เครื่ อ งประดับ ฯลฯ จากนั้น เดิ น ทางสู่ DOWTOWN เกาะเชจู ( BAOAEN
STREET ) แหล่ งช้อปปิ้ งที่ ท่านสามารถเลื อกสิ นค้าเทรนด์แฟชั่นล่ าสุ ดของเกาหลี ได้ที่น้ ี โดยเฉพาะสิ นค้า
วัยรุ่ นเช่ นเสื้ อผ้า รองเท้า กระเป๋ า เครื่ องประดับ ทั้งแบรนด์เนมเช่ น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และ
สิ น ค้า จากแบรนด์เกาหลี โดยเฉพาะ เครื่ อ งส าอางเช่ น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP,
MISSHA, ROJUKISS,LANEIGE อีกทั้งยังมีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆอีกมากมายให้ท่านไปลองชิมกัน ชอน
นาท่านสู่ สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน SUPER MARKET ซึ่ ง
ท่านสามารถเลือกซื้ อสิ นค้าเกาหลีได้อีกรอบ โดยเฉพาะของกิน เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อู
ด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุ งรสหมูยา่ งเกาหลี ไก่ต๋ ุนโสมสาเร็ จรู ป ผลไม้ตามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อน
กลับเมืองไทย
22.30

เดินทางกลับสู่ กรุ งเทพฯโดยสายการบิน JIN AIR (LJ) เที่ยวบินที่LJ 705 บริ การอาหารและเครื่ องดื่มบนเครื่ อง

02.25

ถึงสนามบินสุ วรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

เมนูอาหาร
1. HANSIK เมนู อาหารชุ ดโต๊ะพื้นเมืองยางบางแบบฮันจองชิ ของ ชาวเกาหลีโบราณเพื่อสมดุลของร่ างกาย มีอาหาร
จานวนมากกว่า15 ถ้วย ที่ท่านจะได้ลิ้มลอง ซึ่ งประกอบไปด้วยอาหารอร่ อยและมีคุณค่าทางอาหารสู ง เช่ นกิ มจิ
จอทกอล น้ าซุ ปหม้อไฟ เนื้อสัตว์ ปลา ผักต่างๆ เป็ นต้น
2. แฮมุนทัง หรื อ โป๊ะแตกเกาหลี ประกอบด้วยอาหารหลากหลายรสชาติ เน้นอาหารทะเลสดใหม่ เช่ น หอย ปู กุง้
และผักสดนานาชนิด ต้มบนหน้อไฟร้อน ๆ รับประทานพร้อมกิมจิ และข้าวสวย
3. พุลโกกิ หมูสไลด์ที่ผา่ นการหมักด้วยเครื่ องปรุ งจนได้ที่ นามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิ ดบนกระทะร้อนๆ
รับประทานพร้อมเครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง
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4. Budaejjigae หลังสงครามเกาหลีสิ้นสุ ดลง ปั ญหาการขาดแคลนอาหารได้ลุกลามประเทศเกาหลีใต้
ชาวเกาหลีหลายๆคนจึงนาเอาเสบียงอาหารจากอเมริ กาไม่วา่ จะเป็ น แฮม สแปม ไส้กรอก มาใส่ ลงในซุ ปที่ปรุ งด้วย
เครื่ องปรุ งรสเผ็ดของเกาหลีท้ งั ซอสพริ กโคชูจงั และกิมจิ จนอาหารชนิดนี้ที่เรี ยกว่า “Budae jjigae”
หรื อซุ ปทหารได้รับความนิยมมากขึ้น
5. พิบิมพัพ พุลโกกิ ทาจากข้าวสวยผสมกับเนื้อหมูหนั่ เป็ นชิ้นเล็กๆ ผักปรุ งรสและไข่ จะคลุกกับโคชูจงั
(ซอสพริ กรสเผ็ด) ก็ ได้ถ้าต้องการ เสิ ร์ฟ พร้ อมหมู ผ ดั วุน้ เส้ น และหอมใหญ่ มี น้ าขลุ ก ขลิ กออกรสหวาน
เล็กน้อย
6. ซั มเคทัง หรื อ ไก่ ต๋ ุ นโสม อาหารตาหรับชาววังบารุ งสุ ขภาพ บริ การท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ
ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบารุ งต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ ากี้ ปรุ งรสด้วยพริ กไทยดา
และเกลื อ รับประทานพร้ อมเครื่ องเคียงที่เรี ยกว่า กักตุ กี (ทาจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่ มแบบ
เกาหลีพร้อมทั้งเสิ ร์ฟ อินซัมจูหรื อเหล้าดองโสม
7. ปลาสไตล์เกาหลี เสริ ฟพร้อมด้วยน้ าซุ ปปรุ งรส รับประทานพร้อมกับผัก เครื่ องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ

อัตราค่ าบริการ

ท่านละ

3-7 / 8-12 / 10-14 / 15-19 / 17-21 / 22-26 / 24-28
พฤษภาคม / 29 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน /

15,900

31 พฤษภาคม – 4 มิถุนายน 2560
พักเดีย่ วเพิม่ ท่ านละ

6,900
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ราคาทัวร์ รวม

ราคาทัวร์ ไม่ รวม

1. ค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้น
ทัศนาจรไป-กลับพร้อมคณะ กรณี อยูต่ ่อต้องเสี ยค่า
เปลี่ยนแปลงตัว๋
2. ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
3. ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
4. ค่าที่พกั ตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
ตามโรงแรมที่ระบุ หรื อเทียบเท่า
5. ค่ารถรับ-ส่ง และนาเที่ยวตามรายการ
6. ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
7. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก.
8. ค่าหัวหน้าทัวร์นาท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
9. ค่าประกันอุบตั ิเหตุระหว่างเดินทาง
- การชดเชยอุบตั ิเหตุส่วนบุคคลกรณี เสี ยชีวติ สูญเสี ย
อวัยวะสายตาหรื อ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง 1,000,000 บาท
- การรักษาพยาบาลต่ออุบตั ิเหตุแต่ละครั้ง 500,000 บาท (เงื่อนไข
ตามกรมธรรม์)

1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสื อเดินทาง, ค่าโทรศัพท์
ส่วนตัว, ค่าซักรี ด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ
เครื่ องดื่มที่สงั่ เพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่
เพิ่ม กรุ ณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
2. ค่ าทิปคนขับรถ และไกด์ ท้องถิ่นท่ านละ 35 USD ต่ อคน
ต่ อทริป หรื อ ท่ านละ 40,000 วอน หรื อ 1,200 บาท ต่ อท่ าน
ตลอดทั้งทริป
3. ค่ าภาษีมูลค่ าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่ าย 3% (กรณีออก
ใบเสร็จรับเงินในนามบริษัท หรื อต้ องการใบกากับภาษี)
4. ค่าน้ าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกาหนด
(ปกติ 15 กก.)
5. ค่าวีซ่าสาหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุ ณาเตรี ยมเอกสารคือ 1)
พาสปอร์ต 2)ใบประจาตัวคนต่างด้าว 3)ใบสาคัญถิ่นที่อยู่ 4)
สาเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รู ป
ถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รู ป แล้วทางบริ ษทั ฯจะการเตรี ยมเอกสารอื่น
เพิ่มเติมให้หลังจากนั้นลูกค้าเป็ นผูด้ าเนินการยืน่ วีซ่าของ
ท่านด้วยตนเอง (สาหรับหนังสื อเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสื อเดินทางต้องทาเรื่ องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะ
ยืน่ วีซ่า)

เงื่อนไขการจองและการให้ บริการ
1. ในการจองครั้งแรก มัดจาท่านละ 5,000 บาท หรื อชาระทั้งหมด
2. ส่วนที่เหลือชาระภายใน 7 วัน หลังจากการชาระมัดจา (เนื่องจากเป็ นเครื่ องบินเช่าเหมาลา) ในกรณี ที่ไม่ชาระเงินส่วนที่เหลือ
ตามเวลาที่กาหนด ขอสงวนสิ ทธิ์ในการบอกยกเลิกการเดินทาง
3. การจองจะมีผลสมบูรณ์ โดยจะต้องส่งแฟกซ์ หรื อ อีเมล์ ใบจองทัวร์ให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย พร้อมกรอกรายชื่อของผูเ้ ดินทางที่
สะกดตรงตามหนังสื อเดินทาง
4. กรณีถ้าหนังสื อเดินทางต่ างชาติ เก็บเพิม่ 3,000 บาทต่ อ/ท่ านไม่ รวมค่ ายื่นวีซ่า**
เนื่ องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับการแจ้งเตือนหลายครั้งจากกรมตรวจคนเข้าเมืองเกาหลี และจากสายการบิน เรื่ องผูแ้ อบแฝงมาเป็ น
นักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปทางานในประเทศเกาหลี หากผูเ้ ดินทางท่านใดเข้าข่ายเป็ นผูต้ อ้ งสงสัย ทางแลนด์
เกาหลีจาเป็ นต้องเก็บค่าประกัน เพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ ปเป็ นจานวนเงิน 10,000 บาท กรณี ที่ลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริ งๆ ทาง
เราจะคืนเงินในส่ วนตรงนี้ ให้เมื่อเดินทางกลับมาถึงเมืองไทยในกรณี ที่ลูกค้าเดินทางไป-กลับพร้อมกรุ๊ ป และผ่านการตรวจสอบของ
กรมแรงงาน และตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลี ดังนั้นทางเราจึงใคร่ ขอความร่ วมมือจากลูกค้าด้วยค่ะ
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5. บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ เก็บเงินเพิม่ เติมหากลูกค้าต้องการขอแยกออกจากกรุ๊ ปหรื อไม่เที่ยวตามรายการที่บริ ษทั กาหนด ท่านละ300 US

การยกเลิก
1. การยกเลิกการเดินทางจะมีผลสมบูรณ์ ก็ต่อเมื่อได้แฟกซ์ หรื อ อีเมล์ การยกเลิกให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30 วันทาการขึ้นไป
คืนเงินทั้งหมด
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 วันทาการขึ้นไป
เก็บค่าใช้จ่าย ท่านละ 10,000 บาท
• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 7 - 14 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
• ยกเลิกการเดินทางน้อยกว่า 1 - 6 วันทาการ
เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์
2. การขอยกเลิกการเดินทางในกรณีที่เจ็บป่ วยหรื อมีเหตุจากร่ างกายที่ไม่สามารถเดินทางในช่วงเวลาที่จองได้ การยกเลิกการ
เดินทาจะต้องแสดงใบรับรองแพทย์จากโรงพยาบาลให้กบั เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทั้งนี้บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์พิจารณาในการคืน
เงินให้กบั ลูกค้าเป็ นกรณี ไป
3. ในกรณี ที่เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองปฏิเสธการเข้า-ออกนอกประเทศซึ่งอยูน่ อกเหนือความรับผิดชอบของบริ ษทั
บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนค่าทัวร์ไม่วา่ กรณี ใดๆทั้งสิ้น
4. ในกรณี กรุ๊ ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรื อ เทศกาล บริ ษทั ฯได้มีการการันตีมดั จา หรื อ ซื้อขายแบบมีเงื่อนไขกับสายการบิน
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ เช่น CHARTER FLIGHT (เหมาลา), EXTRA FLIGHT (เที่ยวบินพิเศษที่เพิม่ เข้ามาช่วงวันหยุด หรื อ
เทศกาลดังกล่าว) บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ไม่คืนเงินค่ามัดจา หรื อ ค่าทัวร์ท้ งั หมด

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ยกเลิกการเดินทาง ในกรณี ที่จานวนผูเ้ ดินทาง ต่ากว่า 15 ท่าน(ผูใ้ หญ่) ขึ้นไป โดยบริ ษทั ฯ จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนการเดินทาง
เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
หนังสื อเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน และบริ ษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
ทางบริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบค่าเสี ยหายใดๆทั้งสิ้น อันเนื่องมาจากเกิดกรณี ความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล, การเมือง, ภัยธรรมชาติ (โดยบริ ษทั ฯจะดาเนินการประสานงานเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ลูกค้า)
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่คืนเงิน ในกรณี ที่ท่านใช้บริ การของทางบริ ษทั ฯไม่ครบ เช่น ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริ ษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั แทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออกเดินทางแล้ว
ทางบริ ษทั ฯสงวนสิ ทธิไม่รับผิดชอบใดๆ หากเกิดสิ่ งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรื อ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจากความประมาท
ของตัวนักท่องเที่ยวเอง
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่วา่ ทั้งหมดหรื อบางส่ วนกับทางบริ ษทั ฯจะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไขข้อตกลงต่างๆแล้ว ตามที่ได้
ระบุไว้แล้วทั้งหมด
บริษัทขอสงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้ าทีม่ วี ตั ถุประสงค์ เพื่อการท่ องเทีย่ วเท่ านั้น
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