W04 CHERRY BLOSSOM IN JEJU BUSAN JINHAE SPECIAL

กำหนดกำรเดินทำง 25 มีนำคม - 15 เมษำยน 2563

โปรแกรมเดินทาง
ฮัลโหล คิตตี้ เจจู- พิพธิ ภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้าตกชอนจียอน - ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา - ร้านน้ามันสน ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - ชายหาดควังชิกี - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง - พิพธิ ภัณฑ์สตั ว์น้า ชมซากุระบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดินทะเล&นังกระเช้
่
าลอยฟ้ า - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - วัดแฮดอง ยงกุงซา เอเปค เฮ้าส์ - ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ ง นัมโพดง - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครือ่ งสาอางค์ ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ

วันแรกของการเดิ นทาง

พบกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ(7C) - ออกเดิ นทางจากสนามบินสุวรรณภูมิโดยสายการบินเจจูแอร์
22.00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณชัน้ 4 ชัน้ ผูโ้ ดยสารขา
ออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F ใกล้ประตู
ทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้าทีจ่ ากบริษทั ฯคอยให้การต้อนรับและอานวยความสะดวกในเรื่อง
ของเอกสาร

ข้อแนะนำ ถ้ำต้องกำรนำของเหลวขึ้นเครื่ องใส่ กระเป๋ ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภณ
ั ฑ์ และมีปริ มำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน
1 ลิตร) บรรจุภณ
ั ฑ์ดงั กล่ำว ควรใส่ ในถุงที่โปร่ งใสและสำมำรถเปิ ด-ปิ ดได้ดว้ ย ให้นำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรนำผลิตภัณฑ์ของสดที่ทำจำก
สัตว์ไม่วำ่ เนื้ อหมู เนื้ อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุ ญำต ให้นำเข้ำประเทศเพื่อป้ องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสี ยค่ำปรับ

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่
7C2 2 4 4 เป็ นสายการบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอา
ใจใส่น่าประทับใจ พร้อมทัง้ ภาพลักษณ์ทด่ี ี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็ นดาราชื่อดังของเกาหลี สาย
การบินเจจูเป็ นสายการบินชัน้ นาทีพ่ ฒ
ั นาได้อย่างรวดเร็วทีส่ ุดในประเทศเกาหลีใต้ หลังจาก
การก่อตัง้ เมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาให้มคี วามยุตธิ รรมแก่
ลูกค้าตาม คาเรียกร้อง และยังได้มกี ารปฏิรปู ธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการ
บินเจจูได้ทาให้การท่องเทีย่ วเป็ นทีแ่ พร่หลายจนประสบความสาเร็จ ซึง่ ก่อนหน้านัน้ ไม่เคยนา
วิธเี หล่านี้มาปฏิบตั จิ นทาให้ประเทศเกาหลีใต้กลายเป็ นประเทศท่องเทีย่ วได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสาคัญ ๆ
เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับ จากทัวโลกในด้
่
านความปลอดภัยและสมรรถภาพเป็ นเครื่องบินทีใ่ ช้
มากทีส่ ุดและมีช่อื เสียงในต่างประเทศ
วันที่สองของการเดิ นทาง เดิ นทางถึงสนามบินเจจู - ฮัลโหล คิ ตตี้ เจจู - พิ พิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - น้าตกชอนจียอน ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา
09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็ นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็ นอันดับที่ 2 ของ
เกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอนิ ชอน ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์
หรือการจราจรบนท้องฟ้ าเยอะทีส่ ุดในโลก ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของ
ท่านให้เร็วขึน้ 2 ชัวโมง
่
เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิน่ ของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธกี าร
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ทีอ่ งค์การ
UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็ น 1 ใน 7 สิง่ มหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก
(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็ นเกาะทีเ่ กิดใหม่จากภูเขาไฟทีด่ บั แล้ว
อาหารกลางวัน พร้อมเสิ รฟ์ ด้วยเมนู จิ มดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็ นเมนูอาหารเกาหลีพ้นื เมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญ่น้ีประกอบ
ไปด้วย ไก่ช้นิ โต วุ้นเส้นเกาหลีน้ีมลี กั ษณะเป็ นเส้นแบนใหญ่ๆทาจากมันฝรังท
่ าให้เหนียวนุ่ มเป็ นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูต ร
เฉพาะ เสิรฟ์ พร้อมข้าวสวยร้อนๆ การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉบั ๆให้เป็ นชิน้ เล็กพอดีคา รับรองต้องติดใจ

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัลโหลคิ ตตี้ (HELLO KITTY JEJU ISLAND) เป็ นสถานทีจ่ ดั แสดง
เรื่องราวเกีย่ วกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชนั ่ รวมทัง้ สิง่ ของเครื่องใช้ทเ่ี ป็ นคิตตี้ทงั ้ หมดรวบรวม
ไว้ทน่ี ่ี พร้อมเรื่องราวและประวัติความเป็ นมา ภายในมีร้านขายของทีร่ ะลึกน่ารักๆ มากมายให้
ท่านได้เลือ กซื้อ ติดไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ ม สมุด หมอน ตุ๊ กตา และช็อ คโกแลต รับรอง
ถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่ นอน อีกทัง้ ยัง คิตตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็ นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ ารัก
เหมาะส าหรับ ถ่ ายภาพ ภายในร้านมีจาหน่ ายเค้ กหลายรสชาติ ไอศรีม โยเกิร์ต และกาแฟ
รสชาติอร่อยทีไ่ ม่ควรพลาด
พาท่ านเดินทางสู่ พิ พิ ธภัณ ฑ์ช าโอซุ ล ลอค (O'Sulloc) ดิน แดนที่ได้รบั ของขวัญ จาก
ธรรมชาติ ท าให้เ ป็ น ที่ป ลูกชาเขีย วคุณ ภาพสูง ที่ส่ง ผลิต ภัณ ฑ์ช าเขีย วส่ง ออกไปขายทัวโลก
่
เป็ นสถานที่จดั แสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจาก
ชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่ มเหมาะสาหรับซื้อเป็ นของฝาก มีคกุ้ กีช้ าเขียว ซุปชา
เขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็ นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ ทีจาหน่ายชาเขียวทัง้ ร้อนและ
เย็น ไอศรีมชาเขีย วและโรลชาเขีย วที่คุณ ไม่ควรพลาด ภายในยัง ประกอบไปด้ว ยหอชมวิวซึ่ง
นักท่ อ งเที่ย วจะได้ส มั ผัส กับ ภาพบรรยากาศของไร่ชาเขีย วที่ใหญ่ ท่สี ุด ในเกาหลีใต้ รวมทัง้ ถ่ ายภาพที่ร ะลึกกับ ถ้ ว ยชา ซึ่ง เป็ น
สัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวทีน่ ่ี
จากนัน้ นาท่านเดินทางสู่ น้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น้าตกทีไ่ หลลง
จากหน้าผาหินนี้ท่านสามารถมองและจินตนาการเห็นออกเป็ นรูปต่างๆ ทาให้เกิดเสียงราวกับ
ฟ้ าคะนอง สายน้ าตกไหลลงสู่แอ่ ง น้ ารวมกับ แสงสะท้อ นเปรีย บได้กบั การรวมทัง้ ผืน ฟ้ าและ
พืน้ ดินเข้าด้วยกัน ด้วยความงดงามนี้ ทาให้เป็ นสถานทีย่ อดนิยมของนักท่องเทีย่ ว เพื่อถ่ายภาพ
โดยมีน้าตกซอนจียอนเป็ นฉากหลังภาพถ่ายทีส่ วยงาม

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN) เป็ นภูเขาไฟทีส่ วยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู
สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล
ชายหาดทีน่ ่ีจะไม่ได้เป็ นทรายสีขาวแต่กลับเป็ นหินสีดา น้าทะเลสีดาแปลกตา เป็ นจุดดาน้ายอดนิยม
ของกลุ่ ม แฮนยอ ตรงฐานภู เ ขา จะมีช่ อ งที่ท หารญี่ ป่ ุ นบัง คับ ให้ ค นเกาหลีขุ ด เจาะไว้ ต ัง้ แต่
สมัย สงครามโลก เพื่อ เอาไว้จ อดเรือ แอบซ่ อ นไว้ส าหรับ ท าลายเรือ ของอเมริก า โดยท าเป็ น
เรือ ติ ด ระเบิ ด แล้ ว พุ่ ง ชนแบบพลีชีพ ก่ อ นนี้ เ ปิ ดให้ เ ข้ า ชม แต่ มีเ หตุ ก ารณ์ เ คยดิน ถล่ ม ลงมา
เลยปิ ดไม่ ให้ เ ข้า ชมอีก เลย และยัง เคยเป็ น สถานที่ถ่ า ยท าเรื่อ ง "แดจัง กึม "ตอนที่ถู ก เนรเทศ
ละครโทรทัศน์ย อดนิย มของเกาหลีใต้ สาหรับใครที่ช่นื ชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้ องฟิ นกับ หอยเป๋ าฮื้อ สุดขึ้นชื่อ ที่อ าชีพ
แฮนยอหรือนักประดาน้าหญิงวัยชรา. งมขึน้ มาขายกันอยู่รมิ ชายฝัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว

จากนัน้ พาท่ านแวะนมัส การพระ ณ วัด ซัน บังโพมุ น ซา (SANBANGSAN BOMUNSA
TEMPLE) วัดแห่งนี้ตงั ้ อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยนิ เสียง
พระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุ ทธรูป องค์ใหญ่ ซ่งึ เป็ นพระ ประธานที่มีความ
ศักดิ ์สิทธิและเป็
นที่เลื่อ มใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ท่นี ับ ถือ ศาสนาพุท ธ
์
และรูปปัน้ เจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ ยังมีรูปปั ้นพระสังกัจจายน์ ซึ่งหาก
ได้ลูบ พุง ก็จะร่ ารวยเงินทอง ท่านจะได้พ บกับ วิถีการทาบุ ญ ของชาวเกาหลีใต้ท่ีแตกต่ างกับ
วัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็ นอาหารสาหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็ นแสงสว่างแห่งชีวติ
นอกจากนัน้ ทีว่ ดั แห่งนี้ท่านยังจะได้ช่นื ชมกับวิวทะเลทีส่ วยงามของแหลมมังกรทีย่ ่นื ออกมาสู่มหาสมุทร
อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล เป็ นอาหารทีเ่ ป็ นทีน่ ิยมของชาวเกาหลี โดยการนาหมูสามชัน้ ไปย่างบน
แผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์ พร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหันบางๆ
่
พริกไทยป่ น
เกลือ และน้ามันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มกี ารหมักหรือมีส่วนผสมทีห่ ลากหลาย แต่
ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย
นาเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สามของการเดิ นทาง

ร้านน้ามันสน - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึ บ - ชายหาดควังชิ กี
- ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง - พิ พิธภัณฑ์สตั ว์น้า

รับ ประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีต อาหารเช้าจะไม่ แตกต่ างจากอาหารมื้อ อื่นๆมากนั ก แต่ จะต่ างตรงที่จานวนจาน
(ใส่กบั ข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้
จากนัน้ พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน้ามันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงาน
การวิจยั มากมายจากมหาวิทยาลัย แห่ง ชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีส รรพคุณ ช่ว ยลดไขมันและ
น้ าตาลในกระแสเลือด ป้ อ งกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย
เพื่อเพิม่ ภูมติ ้านทานและทาให้อายุยนื แบบชาวเกาหลี ซึ่งกาลังเป็ นสิง่ ที่ได้รบั ความนิยมจากคนใน
ประเทศเกาหลีเป็ นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณ ฑ์ต่างๆที่ทาจากสนเข็มแดงซึ่งเป็ นสินค้ายอดนิย ม
สาหรับคนเกาหลีและนักท่องเทีย่ ว
จากนัน้ พาท่ านสู่ ทุ่ งดอกยูเช หรือ ทุ่ งดอกเรป (YUCHAE FLOWER) ดอกเรปถือ เป็ น
สัญ ลักษณ์ ข องเกาะเชจู “ยูแช หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีช่ือ เรีย กทางการเป็ น
ภาษาอังกฤษว่า “คาโนล่า มีดอกสีเหลืองประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริม่ ใน
เดือนกุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรังเหลื
่ องอร่ามเต็มเนินเขา
เป็ นวิวธรรมชาติทส่ี วยงามเหมาะสาหรับเก็บรูปความประทับใจเป็ นความทรงจา (ปริมาณของดอก
เรปบานอาจขึน้ อยู่กบั ภูมอิ ากาศค่ะ)

จากนัน้ พาท่านเยี่ย มชม หมู่บ้านวัฒ นธรรม "ซองอึ บ " (SONGEUB FOLK VILLAGE)
หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็ นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั เป็ นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า
300 ปี ทีย่ งั มีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ ่ีคอื จะใช้ดนิ เหนียว ผสมกับ
มูลม้า เป็ นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็ นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยว
เกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็ นไหสาหรับทา "กิมจิ" หรือผักดอง
ของเกาหลี แต่สาหรับ ที่เกาะนี้นนั ้ ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ต ามบ้านเรือนที่น่ีจะเป็ นไหสาหรับ
หมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ทีจ่ ะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนาผลเบอร์รป่ี ่ า
มาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้าผึง้ และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรีย้ ว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้ใน
การรักษาคนป่ วย ปัจจุบนั นี้กเ็ ป็ นสินค้าทีผ่ มู้ าเยีย่ มเยือนมักจะซือ้ กลับไปรับประทาน และซือ้ เพื่อเป็ นของฝาก
อาหารกลางวัน บริ ก ารท่ านด้ วย "แทจี พ ลูแ บ็ก " เป็ น การนาเนื้อ หมูห มักกับ เครื่อ งปรุง รสสูต รพิเศษ ก่อ นนาไปผั ด
คลุกเคล้าพร้อมน้ าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ
เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็ นอาหารพิเศษทีข่ อแนะนา

จากนัน้ พาทุ กท่ านเดินทางสู่ ชายหาดควังชิ กี (GWANGCHIGI BEACH) เป็ น
ชายหาดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มที ศั นียภาพเป็ นเอกลักษณ์มวี วิ พื้นหลังเป็ น
ปากปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเป็ นไฮไลท์ของเกาะเชจู ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของ
ธรรมชาติทย่ี งั คงความอุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเย็นๆ และ ทีส่ าคัญยังเป็ นจุดชมวิวพระอาทิตย์
ตกทีส่ วยทีส่ ุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู

จากนัน้ นาท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิ ลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็ น
ภูเขาไฟที่ดบั แล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มลี กั ษณะเหมือนมงกุฎ เป็ นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมา
ขอพร และชมพระอาทิตย์ขน้ึ เป็ นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายัง
สามารถดื่มด่ากับท้องฟ้ าและน้าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ทส่ี วยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็ น
สถานที่ท่ีนักท่ อ งเที่ย วจากทัวทุ
่ กมุมโลกอยากมาสัม ผัส จึง ถู กยกย่อ งให้เป็ น 1 ใน 7 สิ่ง
มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเ ขาไฟทีด่ บั แล้ว
ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะ
พัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปาก
ปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมั ผัสกับอากาศบริสุทธิและทั
์ ศนียภาพทีส่ วยงามอย่างแน่นอนหมายเหตุ: สาหรับท่านที่ต้องการขึน้ ปากปล่อง
ภูเขาไฟ สามารถชาระค่าตั ๋วด้วยตนเอง ณ จุดทางขึน้ เขา

จากนันพาท่
้
านเข้ าชม พิพิธภั ณ ฑ์ สัตว์ นำ้ (HANWHA AQUA PLANET JEJU) หรื อ
อควาเรี ยมที่ใหญ่ที่สดุ ในเกาหลีใต้ และมีต้ ปู ลาใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย เป็ นสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควร
พลาดเมื่ อ ได้ ม าเยื อ นเกาะเชจู เพราะที่ นี่ เป็ นทั่งศูนย์ กลางการเรี ยนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ ย วกับ
ธรรมชาติและมีสิ่งมีชีวติ ใต้ ทะเลที่จดั แสดงได้ น่าสนใจและสวยงาม มีต้ ปู ลาจานวนมากตังแต่
้ ขนาด
เล็กจนถึงขนาดใหญ่ทหึมาอลังการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ ท้องทะเล ชมการให้ อาหารนกเพนกวิน
ตัวน้ อ ย ที่ ต่างกรู กันมารั บอาหารอย่างคึกคัก และปลากระเบนว่ายข้ ามหัวไปมาทาให้ คุณ และ
ครอบครัวหลงรักท้ องทะเลโดยไม่ร้ ูตวั
อำหำรเย็น พร้ อมเสริฟทุกท่ ำนด้ วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนูปิง้ ย่างประกอบไปด้ วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึ ้นชื่อด้ วยอาหารทะเลสดๆ
อยากให้ ทกุ ท่านได้ ลิ ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้ อมข้ าวสวยและเครื่ องเคียงต่างๆ

นาเข้าพักที่ Sea & Hotel หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ของการเดิ นทาง

ออกเดิ นทางจากสนามบินนานาชาติ เชจู-สนามบินกิ มแฮ - ชมซากุระบาน ณ เมืองจิ นแฮ / สะพานเดิ น
ทะเล&นัง่ กระเช้าลอยฟ้ า - หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอน - วัดแฮดอง ยงกุงซา

รับ ประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่ างจากอาหารมื้อ อื่นๆมากนัก แต่จะต่ างตรงที่จานวนจาน (ใส่
กับข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้

ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจู-สนามบินกิมแฮ

ชมซากุระบาน ณ เมืองจิ นแฮ / สะพานเดิ นทะเล&นัง่ กระเช้าลอยฟ้ า
พาทุกท่านเดินทาง ชมดอกซำกุระ ณ เมืองจินแฮ (CHERRY BLOSSOM IN JINHAE)
“ซากุระ” เป็ นอีกหนึ่งสัญลักษณ์ของฤดูใบไม้ผลิ เมืองเล็กๆแห่งนี้ท่านจะได้พบกับเมืองแห่งสีชมพู
จากต้นซากุระมากกว่าสองแสนต้นทีพ่ ากันผลิดอกบานสะพรังไปทั
่ วทุ
่ กแห่งหนในเมืองแห่งนี้ จนทา
ให้ “จินแฮ” ถูกขนานนามว่าเป็ นจุดชมซากุระทีใ่ หญ่ท่สี ุดและสวยที่สุดในเกาหลีใต้ อีกทัง้ ซากุระที่
จินแฮยังเป็ นเพียงแห่งเดียวในเกาหลีท่เี ป็ นซากุระแท้ๆจากญีป่ ่ นุ อีกด้วย และยังเป็ นสถานที่ถ่ายทา
ของฉากโรแมนติดในหนังและละครยอดนิยมอีกด้วย เมืองจินแฮมีนกั ท่องเทีย่ วแห่แหนกันมาชมใน
แต่ละปี มากกว่าสองล้านคน ไม่เว้นแม้แต่ชาวเกาหลีเอง (หมายเหตุ วันที่ 1-10 เมษายายน มีจัด
เทศกาล“Jinhae Gunhangje Festival” หรื อ เทศกาลชมดอกซากุระบานที่ เมือ งจินแฮ ขอสงวน
สิทธิ์ไม่เข้ าร่ วมงานเทศกาล และ ความสวยงามของซากุระบานหรื อ Cherry Blossom ขึน้ อยู่กับ
สภาพอากาศในแต่ละปี )
หมายเหตุ (สงวนสิทธิการเข้
าชม ซากุระ ณ เมืองจินแฮ หรือ กระเช้าลอยฟ้ า อย่างใดอย่างหนึ่ง
์
ขึน้ อยู่กบั สภาพอากาศ และช่วงทีอ่ อกดอกเท่านัน้ )
จากนัน้ พาทุกท่านเดินทางชม สะพำนเดินทะเล หรื อ (SKY WALKWAY) อยู่ในบริเวณ
ของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นัน้ แปลว่าเกาะสน เพราะชายหาดนี้มปี ่ า
สนอยู่บริเวณปลายสุดของหาด สะพานเดินทะเล เป็ นสถานทีท่ ่องเทีย่ วแห่งใหม่ ซึง่ ถือว่าเป็ นแลนด์
มาร์คของหาดซองโดเลยทีเดีย ว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือ นเราเดินอยู่บ นทะเล
สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่ว นพื้นของสะพานสามารถมองเห็นน้ าทะเลผ่าน
กระจกนิรภัย สกายวอร์คจะมีลานหินใหญ่ ๆ ให้ถ่ ายรูป บรรยากาศและสองข้างทางมองเห็นวิว
ทิวทัศน์สวยงาม และพาทุกท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้ า (BUSAN AIR CRUISE) ซึ่งจะพาทุกท่านได้
สัมผัสกับทิวทัศน์ชายฝั ง่ ทะเลใต้ทส่ี วยงามของประเทศเกาหลีใต้แบบ 360 องศากับกระเช้าลอยฟ้ า
Busan Air Cruise นั บ ว่ า เป็ นแลนด์ ม าร์ค ใหม่ ล่ า สุ ด ในเมือ งปู ซ าน เปิ ดบริก ารเมื่อ วัน ที่ 21
มิถุนายน 2560 ทีผ่ ่านมา ที่บริเวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มีระยะทางยาวถึง 1.62 กิโลเมตร ใช้ระยะเวลา
ข้ามฝั ง่ ตะวันออกมายังฝั ง่ ตะวันตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ได้ภ ายใน 8 นาทีเท่านัน้ และมีความสูงจากพื้นถึง 86
เมตร ทาให้มองเห็นวิวของหาดซองโดไปถึงเกาะยองโดได้อย่างสวยงาม (หมายเหตุ นั่งกระเช้ าลอยฟ้า หรื อ Cable Car ขึ ้นอยู่กับ
สภาพอากาศในแต่ละวัน)

อาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้ ชาบู คาลบี้ จิมดัก บลุโกกิ บิบมิ บับ ฯลฯ

จากนั ้น พ าท่ า นสู่ ห มู่ บ้ ำน วั ฒ น ธรรมคั มชอน ( GAMCHOEN CULTURE
VILLAGE) หรือ เรีย กว่ า “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ี เ กาหลี ) โดยชื่ อ เรี ย กนี้ ม าจาก
ลักษณะอัน โดดเด่นของหมู่บ้ านวัฒ นธรรมคัมชอน หมู่บ้านที่ต ัง้ อยู่บ นเนิน เขา เรีย งตัว
สลับกันไปมาสีสนั สดใส ในอดีตหมู่บ้านนี้เคยเป็ นที่อยู่อาศัยของของผู้ล้ภี ยั สงครามเกาหลี
จนในปี 2009 รัฐบาลเกาหลี ได้ส่งเสริมการท่องเทีย่ วมีการพัฒนาปรับปรุงทัศนียภาพ ให้น่า
อยู่มากยิง่ ขึ้น โดยปรับเปลี่ยนหมู่บ้านคัมชอนให้มสี สี นั โดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตาม
กาแพงและตัวบ้าน ให้ดสู ดใส น่ารัก บ้านเรือนหลายหลังเปลี่ยนเป็ นสตูดโิ อและแกลลอรีบ่ าง
จุดก็เป็ นร้านขายสินค้า ทัง้ สินค้าพืน้ เมือง สินค้าสมัยใหม่ รวมไปถึงร้านกาแฟ และได้โด่งดังจากซีร่ยี เ์ รื่อง Running Man ที่มาถ่ายทา
ทีน่ ่ี จึงทาให้หมู่บ้านวัฒนธรรมคัมชอนแห่งนี้เป็ นทีร่ จู้ กั มีนกั ท่องเทีย่ วชาวเกาหลีและต่างประเทศมาเทีย่ วกันมากขึน้
จาก นั ้ น พ าท่ าน น มั ส ก าร พ ร ะ ที่ วั ด แ ฮ ด อ ง ย งกุ งซ ำ ( HAEDONG
YONGGUNGSA TEMPLE ) เป็ น วัดที่ส ร้างบนเหล่ าโขดหิน ริม ชายหาดที่แตกต่ างไป
จากวัดส่วนใหญ่ในประเทศเกาหลี ที่มกั จะสร้างอยู่ตามเชิงเขา วัดแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นโดย
พระอาจารย์ Naong เมื่อ ปี 1376 ในช่ ว งรัช สมัย ของกษัต ริย์ Uwang แห่ ง ราชวงศ์
Goryeo จากนัน้ ในปี 1970 ถูกฟื้ นฟูและปรับปรุงอีกครัง้ ด้วยความพิถีพถิ นั เพื่อให้คงไว้
ซึง่ เอกลักษณ์และความงดงามแบบดัง้ เดิม จากประตูซมุ้ มังกรสีทองอร่าม เดินผ่านอุโมงค์
ขนาดเล็ก ไปสู่ทางเดินและบันไดหิน 108 ขัน้ เป็ นจุดสาหรับชมวิวและความงดงามของ
ทะเล ก่อนจะเดินต่ อลงไปสู่บ ริเวณที่ป ระดิษฐานพระพุทธรูป ศักดิส์ ทิ ธิอ์ งค์ส ีดา ซึ่ง ตัง้
ตระหง่านอยู่บนโขดหิน และเมื่อเดินไปตามสะพานที่ทอดเข้าสู่บริเวณตัววัด ที่ประกอบ
ไปด้วยวิหารและศาลาเรียงรายลดหลันกั
่ นไปตามโขดหิน โดยบริเวณด้านหน้าของวิหาร
หลัก มีเจดีย์สงู 3 ชัน้ และสิงโต 4 ตัว เป็ นสัญลักษณ์ของความสนุ ก , ความโกรธ, ความ
เศร้า และความสุข นอกจากนี้ ภายในวัดยังมีองค์เจ้าแม่กวนอิม , พระสังกัจจายน์องค์สที องอร่ าม, ศาลเจ้า และอื่นๆ วัดแห่งนี้เป็ น
สถานที่ศกั ดิ ์สิทธิ ์และสวยงาม เหมาะสาหรับการมาชมพระอาทิตย์ขน้ึ ในยามเช้า และมักเป็ นสถานทีท่ เ่ี หล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหลี
พากันมาอธิษฐานขอพรในวันขึน้ ปี ใหม่
อาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดักคาลบี้ ชาบู คาลบี้ จิมดัก บลุโกกิ บิบมิ บับ ฯลฯ
นาท่านเข้าสู่ที่พกั ระดับ 3ดาว หรือเทียบเท่า
วันที่ห้าของการเดิ นทาง

เอเปค เฮ้าส์ - ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ ง นัมโพดง - ออกเดิ นทางจากสนามบินกิ มแฮ สนามบินนานาชาติ เชจู - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนย์เครื่องสาอางค์ - ศูนย์โสม ล๊อตเต้ ดิ วตี้ฟรี - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ

รับ ประทานอาหารเช้ าที่ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง
เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็ นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่ างจากอาหารมื้อ อื่นๆมากนัก แต่จะต่ างตรงที่จานวนจาน (ใส่
กับข้าว) ทีน่ ้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้ นหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้

พาท่านแวะชม เอเปค เฮ้ ำส์ (NURIMARU APEC HOUSE)เคยเป็ นสถานที่จดั การประชุม
APEC เมื่อ ปี 2005 คาว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลีแ ปลว่า "โลก" ส่ว นคาว่า (Maru) แปลว่ า
"การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็หมายถึง "บ้านที่สุดยอดผู้นาของโลกมารวมตัวกัน
เพื่อ ประชุ ม เอเปค" ที่น่ี ต ัง้ อยู่บ นเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มีภู มิท ัศ น์ ท่ีส วยงามตาม
ธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็ นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปั ตยกรรม
สมัยใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดัง้ เดิมของเกาหลี ทีค่ งความงดงามของธรรมชาติ และความ
ทันสมัยทีผ่ สมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็ นห้องประชุมทีม่ ชี ่อื เสียงระดับนานาชาติ
ระเบี ย งของอาคารเป็ นจุ ด ชมวิ ว ชมความงดงามของสะพานกวางฮัน เดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรีย บเสมื อ น
“สะพานโกลเด้นท์เกท” นับ เป็ นสะพานที่สร้างข้ามทะเลที่ใหญ่ ท่สี ุดของเกาหลี มีความยาวประมาณ 7.4km ถ่ ายรูป เก็บ ความ
ประทับใจได้ ณ จุดนี้ (หมายเหตุ :สถานทีท่ ่องเทีย่ วบางแห่งขึน้ อยู่กบั วันหยุดประจา)
จากนัน้ พาท่านชมวิว เมือ ง ณ ปูซ ำนทำวเวอร์ (BUSAN TOWER) ตัง้ อยู่ใน สวนยองดูซาน
(Yongdusan Park) เป็ นอุ ทยานแห่ง ชาติ ตัง้ อยู่บ นเนินเขาใจกลางเมือ ง เป็ นสถานที่พ ักผ่อ น
หย่อนใจ หอคอยนี้สงู ประมาณ 120 เมตร ถือเป็ น Landmark สาคัญของเมือง สาหรับชัน้ แรกของ
หอคอย เป็ นบริเวณขายของทีร่ ะลึก และงานหัตถกรรมแบบดัง้ เดิมของเกาหลี เช่น พวงกุญแจ,
เครื่องปัน้ ดินเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอีกมากมายคนทีม่ าเทีย่ วที่น่สี ่วนมากจะเป็ นคู่รกั ทัง้ ชาวเกาหลี
และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รกั ส่วนมากจะเตรียมกุญแจมาคล้องตรงที่ราวระเบียงรอบฐานของ
หอคอย เพราะมีความเชื่อว่าคู่รกั ที่ได้มาคล้องกุญแจที่น่จี ะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวม
ค่ากุญแจ , ไม่รวมค่าขึ ้นลิฟต์) ส่วนด้ านบนสุดของหอคอยเป็ นจุดสาหรับชมวิวทิวทัศน์ของเมืองปูซานแบบพาโนราม่า 360 องศา
จากนั ้ น พ าทุ ก ท่ า นเดิ น ทางสู่ ถ น น นั มโพดง ( DOWNTOWN NAMPODONG) เป็ น
ถนนช้อปปิ้ งที่โด่งดังและคึกมากอีกแห่งในปูซาน นักท่องเที่ยวนิยมจะมาเดินช้อปปิ้ งและเดิน
เทีย่ วเล่นกันยังถนนแห่งนี้ เป็ นย่านทีไ่ ม่เคยหลับใหลและคึกคักมาก จนได้รบั ฉายาว่าเป็ น ย่าน
เมียงดง แห่งเมืองปูซานเลยทีเดียว เพราะไม่เพียงแต่จะเป็ นย่านช้อปปิ้ งแต่ยงั เต็มไปด้วย คลับ
บาร์ ร้านอาหาร ร้านกาแฟ และทีส่ าคัญยังเป็ นย่านทีส่ าคัญในปูซานทีเ่ ต็มไปด้วยโรงภาพยนตร์
และโรงละครซึง่ ปูซานได้เป็ นเป็ นเจ้าภาพจัดงานเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติปซู านในเดือนตุลาคมของทุกปี

อิ สระอาหารกลางวัน
ออกเดิ นทางจากสนามบินกิ มแฮ – สนามบินนานาชาติ เชจู

จากนัน้ พาท่านเดินทางสู่สนามบินกิมแฮ เดินทางไปสนามบินนานาชาติเชจู ด้วย
เทีย่ วบินในประเทศโดยสายการบิน (*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับ
เทียบเท่ากัน และ ไฟล์ทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ ดั ทา)

จากนัน้ นาท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิข สิทธิ ์
เรียบร้อยแล้ว เป็ นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรส
เปรีย้ ว ดีสาหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง
สารพิษ ที่ต กค้างหรือ ไขมัน ที่ส ะสมอยู่ภ ายในผนังของตับ หรือ ไต ช่ว ยให้ต ับ หรือ ไตของท่ าน
แข็ ง แรงขึ้ น ซึ่ ง ยัง ส่ ง ผลดี ต่ อ สุ ข ภาพร่ า งกายของท่ า นเอง ร้ า นละลายเงิ น วอนหรื อ
(SUPERMARKET) ที่น่ีมขี นมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม
ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ใน
ครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้ า และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหลี (SESA LIVING) ทีน่ ุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับการกัน
ไรฝุ่นได้ดเี ยีย่ ม ของฝากของทีร่ ะลึกมีให้ท่านได้เลือกซือ้ มากมาย พร้อมทัง้ มีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน

จากนัน้ พาท่ านเดินทางสู่ ศูน ย์รวมเครื่อ งสาอางค์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช
สาอางค์ท่หี มอศัลยกรรมเกาหลีร่ว มออกแบบมากมาย มีผลิต ภัณ ฑ์ต่ างๆ ที่เหมาะกับ ผู้ท่มี ีปั ญหา
ผิวหน้า ไม่ว่าจะเป็ นสิว มีร้วิ รอย ฝ้ า กระ จุดด่างดาใบหน้าหมองคล้า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ร้วิ รอย
แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิ แบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม

จากนัน้ นาท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐั บาลรับรองคุณภาพ
ว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็ นโสมที่มคี ุณ ภาพดีท่สี ุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที้ให้
่ ความรู้
เกี่ย วกับ โสมพร้อ มอธิบ ายคุ ณ ภาพและผลิต ภัณ ฑ์ท่ผี ลิต จากโสม ให้ท่านได้เ ลือกซื้อ โสมที่มี
คุณภาพดีทส่ี ุดและราคาถูก กลับไปบารุงร่างกายหรือฝากญาติผใู้ หญ่ทท่ี ่านรักและนับถือ

จากนัน้ นาท่านช้อปปิ้ งสินค้าปลอดภาษีลอ๊ ตเต้ ดิ วตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่น่ีมี
สินค้าชัน้ นาปลอดภาษีให้ท่านเลือ กซื้อ มากมายกว่า 500 ชนิ ด น้ าหอม เสื้อ ผ้า เครื่อ งสาอางค์
กระเป๋ า นาฬิกา เครื่อ งประดับ 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

21:30-22.30 น. เหินฟ้ ากลับ สู่ป ระเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ย วบินที่ 7C2243
พร้อมความประทับใจ
01.00-02-00 น. เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ

**กรณีทก่ี องตรวจคนเข้าเมืองทัง้ ทีก่ รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศทีร่ ะบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ และขอสงวนสิทธิ ์ทีจ่ ะไม่คนื ค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้ สิน้ ซึง่ อยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทั *** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยั ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบตั เิ หตุ ภัย ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน
การจราจรติดขัด หรือสิง่ ของสูญหายตามสถานทีต่ ่างๆ ทีเ่ กิดขึน้ อยู่เหนือการควบคุมของบริษทั และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ ะส่งผลกระทบให้
เสียเวลาในการท่องเทีย่ วทีร่ ะบุในโปรแกรม ผูเ้ ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้ สิน้ ค่าเสียเวลา ค่าเสีย
โอกาส และค่าใช้จ่าย ทีล่ ูกค้าและบริษทั จ่ายไปแล้ว

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบั แจ้งเตือนหลายครัง้ จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้ และจากสายการบิน เรื่องผูแ้ อบแฝงมาเป็ นนักท่องเที่ยว แต่ไป
ด้วยวัตถุประสงค์อ่นื เช่น ไปทางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN SEPTEMBER ทางแลนด์เกาหลี
จาเป็ นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกู ค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็ นจานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็ นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทาง
ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่กาหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คนื เต็มจานวน ดังนัน้ จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบตั ติ ามเงือ่ นไข
ดังกล่าว (ขอสงวนสิทธิไม่
์ คนื เงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)***
หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จา่ ยที่เกิดขึน้ ในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็ นผูช้ าระเองทัง้ หมด
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัวโมง
่
ทางทัวร์ไม่มนี โยบายให้คณะรอ ท่านทีต่ ดิ ด่านตรวจคน
เข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ ยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็ นระเบียบและคณะได้
ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก

อัตราค่าบริการ
พีเรียตเดิ นทาง

ผู้ใหญ่ /
เด็กไม่เสริมเตียง
ราคาปกติ
ราคาโปรโมชัน่

มีนาคม : 25-29
เมษายน : 15-19

21,400.-

17,900.-

มีนาคม: 26-30

21,900.-

18,400.-

มีนาคม : 27-31 , 28-1 เม.ย , 29-2 เม.ย , 30-3 เม.ย , 31-4 เม.ย
เมษายน : 5-9 , 6-10 , 7-11 , 14-18

22,400.-

18,900.-

เมษายน : 1-5 , 4-8 , 8-12 , 13-17

23,400.-

19,900.-

เมษายน : 2-6 , 3-7 , 9-13 , 12-16

26,400.-

22,900.-

เมษายน : 11-15

27,400.-

23,900.-

เมษายน : 10-14

28,400.-

24,900.-

* * *ราคาโปรโมชัน่ มีจานวนจากัด(ราคายึดตามหน้ าเว็บไซต์)

พักเดี่ยวเพิ่ ม

4,900.-

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 รวมถึงกรณี
เช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถอื ว่าท่านสละสิทธิในการเดิ
นทางกับทางบริษทั
์
ราคานี้ รวม
ค่าตั ๋วเครื่องบิน ตามทีร่ ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ
ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งทีม่ ี
ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ ะบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานทีต่ ่างๆ ตามรายการ
ค่าทีพ่ กั ระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)
ค่ารถรับ-ส่ง และนาเทีย่ วตามรายการ / ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้
ค่าหัวหน้าทัวร์ผชู้ านาญเส้นทาง นาท่านท่องเทีย่ วตลอดรายการในต่างประเทศ
(ขอสงวนสิทธิ ์หัวหน้าทัวร์ไม่บนิ ขึน้ ไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์)
ค่าประกันอุบตั เิ หตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)
ราคานี้ ไม่รวม
ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ทอ้ งถิน่ 1,200 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป
ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทาหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ งั ่
เพิม่ นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสังเพิ
่ ม่ กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิม่ เองต่างหาก)
ค่าภาษีมลู ค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่ ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
ค่าน้าหนักกระเป๋ าสัมภาระ ทีห่ นักเกินสายการบินกาหนด (ปกติ 15 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 ดินทางเตรียมเอกสารและดาเนินการยื่นวีซ่า
ด้วยตนเองเท่านัน้ (สาหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้ องทาเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า)
ค่าอาหารทีล่ ูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลีย่ นแปลงจากที่โปรแกรมกาหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารทีท่ างทัวร์จดั 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 ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ ว สามารถเปลีย่ นแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคานึ งถึงผลประโยชน์
ของผูเ้ ดินทางเป็ นสาคัญ
- สงวนสิทธิในการเปลี
ย่ นแปลงเทีย่ วบินทัง้ ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
์

-

-

-

-

หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทั ฯ รับเฉพาะผูม้ จี ุดประสงค์เดินทางเพื่อท่องเทีย่ ว เท่านัน้
(หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทาให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบใดๆทัง้ สิน้ )
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล
ภัยธรรมชาติ หรือกรณีทท่ี ่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้ าทีต่ รวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าทีก่ รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่ อยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั ฯ
ทางบริษทั ฯจะไม่รบั ผิดชอบใดๆ ทัง้ สิน้ หากท่านใช้บริการของทางบริษทั ฯไม่ครบ อาทิ ไม่เทีย่ วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทั ฯได้ชาระค่าใช้จ่ายให้ตวั 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 นวันหยุดทา
การของบริษทั
มัคคุเทศก์ พนักงาน ไม่มอี านาจในการให้คาสัญญาใดๆ แทนบริษทั ทัง้ สิน้ เว้นแต่มเี อกสารลงนามโดยผูม้ อี านาจขอบริษทั
กากับเท่านัน้
หากท่านทีต่ ้องการออกตั ๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่ จ้าหน้าทีท่ ุกครัง้ ก่อนทาการออกตั ๋ว เพื่อ
ป้ องกันปัญหาเทีย่ วบินล่าช้า เปลีย่ นแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลีย่ นแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจาก
สายการบิน โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่ อยู่เหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทั จะไม่รบั ผิดชอบและคืนค่าใช้จ่าย
ให้ในทุกกรณี
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
เมื่อท่านตกลงชาระเงินไม่ว่าทัง้ หมดหรือบางส่วนกับทางบริษทั ฯ ทางบริษทั ฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้ หมด

กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้ าที่ก่อนทาการจอง

