JEJU & BUSAN PLUS +
SPECIAL SUMMER
4 DAYS 2 NIGHTS (3 PERIOD ONLY : JUNE 4-7 , 5-8 , 6-9 )
โปรแกรมการเดินทาง
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HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑชา O’SULLOC – ซองอัคซาน–วัดซันบังซา -รานเครื่องสําอางค
ยอดเขาซองซานอิลจุลบง -ศูนยนา้ํ มันสน – AQUA PLANET พิพิธภัณฑสัตวน้ํา –หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ-ศูนยสมุนไพร –
ซุปเปอรมารเก็ต - ดาวทาวน- ศูนยโสม –– ปูซานทาวเวอร – LOTTE DUTY FREE

กําหนดการเดินทาง เดือน 4-7 ,5-8 , 6-9 มิถุนายน 2559
วันแรกของการเดินทาง
22.30 น.

สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต
คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน
EASTAR JET (BOEING 737-800) หนาเคานเตอรเช็คอิน …M…. ใกลประตูทางเขาหมายเลข …6… โดยมี
เจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและอํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร

ขอแนะนํา ถาตองการนําของเหลวขึ้นเครื่องใสกระเปาถือติดตัวจะตองบรรจุในบรรจุภัณฑ และมีปริมาณไมเกิน 100 มิลลิลิตร
ตอชิ้น (รวมกันไมเกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑดังกลาว ควรใสในถุงที่โปรงใสและสามารถเปด-ปดไดดวย ใหนําถุงขึ้นไปเพียงใบ
เดียวเทานั้น การนําผลิตภัณฑของสดที่ทําจากสัตวไมวา เนื้อหมู เนือ้ วัว ผัก ผลไมสด ไมอนุญาต ใหนําเขาประเทศเพื่อปองกัน
โรคตางๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตองเสียคาปรับ

วันที่สองของการเดินทาง

เกาะเชจู - HELLO KITTY ISLAND – พิพิธภัณฑชา O’Sulloc – ซองอัคซาน–
วัดซันบังซา –-รานเครื่องสําอางค

02.00 น.

ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE552 นับเปนเปนสายการบินนองใหมภายใต
การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใตที่เพิ่งเขามาบินในตลาดไทยเมื่อป พ.ศ. 2554 เปนสายการบินคุณภาพใชเวลา 6 ป ใน
การเติบโต มีเที่ยวบินทั้งในประเทศเกาหลีและตางประเทศ ใชเครือ่ งบินที่มีระบบเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม มีการพัฒนาดาน
ระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใชน้ํามันเชื้อเพลิงอยางดีเยี่ยม

09.00 น.

เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต รองจากทาอากาศยนานาชาติ
อินชอน และทาอากาศยานกิมโป กอตั้ง เมื่อป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อใหตรงกับเวลา
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ทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและศุลกากร พาทานเดินทางสู เกาะเชจู ซึ่งไดรับการขึ้น
ทะเบียนมรดกโลก

เชา

พาทานมุง หนาสู HELLO KITTY JEJU ISLAND เปนสถานที่จดั แสดงเรื่องราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร
ชั่น รวมทั้งสิ่งของเครื่องใชที่เปนคิตตี้ทั้งหมด พรอมเรื่องราวประวัติความ
เปนมา รานขายของที่ระลึกนารักๆ มากมายใหทานไดเลือกซื้อติดไมติดมือ เชน ที่
คาดผม รม สมุด หมอน ตุกตา และช็อคโกแลต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty
แนนอน อีกทั้งยัง คิตตีค้ าเฟ ซึ่งเปนรานกาแฟตกแตงอยางนารักเหมาะสําหรับ
ถายภาพ ภายในรานมีจาํ หนายเคกหลายรสชาติ ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ
รสชาติอรอยที่คณ
ุ ไมควรพลาด
พาทานเดินทางสู พิพิธภัณฑชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนทีไ่ ดรับของขวัญจากธรรมชาติ ทําใหเปนที่ปลูก
ชาเขียวคุณภาพสูง ที่สงผลิตภัณฑชาเขียวออกไปขายทั่วโลก ตัวอาคาร
พิพิธภัณฑเปนสถานที่จดั แสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย
รวมถึงผลิตภัณฑแปรรูปจากชาเขียวนานาชนิด อาทิเชน ชาเขียวคุณภาพเยีย่ ม
เหมาะสําหรับซื้อเปนของฝาก มีคุกกี้ ซุป แผนมาสกหนา และแชมพู ภายในยังมี
คาเฟทจี่ ําหนายชาเขียวทัง้ รอนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม
ควรพลาด และยังมีหอชมวิวซึ่งนักทองเที่ยวจะไดสัมผัสกับภาพบรรยากาศของ
ไรชาเขียวที่ใหญที่สุดในเกาหลีใต โซนไรชาเขียวกลางแจงนักทองเที่ยวถายภาพที่ระลึกกับถวยชา ซึ่งเปน
สัญลักษณของไรชาเขียวที่นี่
พาทานเดินทางสู ภูเขาซองอัค (SONG AK) ซองอัคซาน เปนภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถ
ชมวิวทองทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแกงกลางทะเลมากมาย มี
ชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่นจี่ ะไมไดเปนทรายสีขาวแตกลับเปนหินสีดํา
น้ําทะเลสีดําแปลกตา เปนจุดดําน้ํายอดนิยมของกลุมแฮนยอ มีอโุ มงคเกาแก
ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังเคยเปนสถานทีถ่ ายทําเรื่อง "แดจังกึม" ละคร
โทรทัศนยอดนิยมของเกาหลีใต
อาหารกลางวัน พรอมเสริฟดวยเมนู “จิมดัก” ไกอบซีอิ๊ว เปนเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดัง้ เดิม จิมดักจานใหญนี้
ประกอบไปดวย ไกชิ้นโต มันฝรั่ง วุนเสนเกาหลีนี้ทําจากมันฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพิเศษ ผัดคลุกเคลากับซอส
สูตร เฉพาะ เสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ การรับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตอง
ติดใจ
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บาย

จากนั้นพาทานแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแหงนี้ตั้งอยูบนเขาซันบังหันหนาออกสูทะเล ระหวางทาง
ขึ้นทานจะไดยินเสียงพระสวดมนต ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใหญซึ่งเปนพระ ประธานที่มคี วาม
ศักดิ์สิทธิ์และเปนทีเ่ ลื่อมใสของชาวบานบนเกาะเชจู และชาวเกาหลี
ใตที่นับถือศาสนาพุทธ และรูปปนเจาแมกวนอิมซึง่ หันหนาออกสู
ทะเล นอกจากนั้นยังมีรูปปนพระสังกัจจายย ซึ่งหากไดลูบพุงก็จะ
ร่ํารวยเงินทอง ทานจะไดพบกับวิถีการทําบุญของชาวเกาหลีใตที่
แตกตางกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขาวสารเพื่อเปนอาหาร
สําหรับพระสงฆเพื่อความอุดมสมบูรณ ถวายเทียนเพื่อเปนแสงสวาง
แหงชีวิต นอกจากนั้นทีว่ ัดแหงนีท้ านยังจะไดชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสูมหาสมุทร
จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค Midam Cosmetic ประเภทเวชสําอางคที่หมอศัลยกรรม
เกาหลีรวมออกแบบมากมาย เชน ผลิตภัณฑบํารุงผิวหนา เครืองสําอางค
หลากหลายแบรนด และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเชน B2B ,Closee Dr.,Rojukiss
,etc นอกจากนี้ยงั มีครีมที่โดงดัง อาทิเชน ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่มพิษงู ,
ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้ําแตก , BB Cream , etc
อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) เปนเมนูหมอไฟรอนๆ จะเปนการนําผักหลากหลาย
ชนิด เห็ดตางๆ โอเดง เบคอนหมูรวมกันไวในหมอ และจะเติมดวยน้ําซุปรอนๆ สูตรเฉพาะของแตละราน แลวตม
จนเดือด กอนจะเริ่มรับประทาน พรอมกับขาวสวยรอนๆ เมนูชาบูชาบู ถือไดวาเปนรายการอาหารที่ขาดไมได
ในโปรแกรมทัวรเกาหลี เพราะรสชาติของน้ําซุป ผักตางๆในหมอ ทําใหเปนทีช่ ื่นชอบของหลายทาน อรอยและได
ประโยชนอีกดวย
นําเขาพักที่ Sea & Hotel or Rhunju Hotel หรือเทียบเทา
วันที่สามของการเดินทาง ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - ศูนยน้ํามันสน เข็มแดง – AQUA PLANET พิพิธภัณฑสัตวน้ํา หมูบาน วัฒนธรรมซองอึบ – ศูนยสมุนไพร – ซุปเปอรมารเก็ต – ดาวทาวน
รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ
กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก
แตจะตางตรงที่จาํ นวนจาน (ใสกบั ขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึ้น
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เชา

จากนั้นนําทานชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง หรือ SUNRISE PEAK เปนภูเขาไฟทีร่ ะเบิดขึ้นกลางทะเล
และลาวาไหลรวมตัวกับเกาะเชจู ปากปลองภูเขาไฟที่มี
ลักษณะเหมือนมงกุฎ ไฮไลทของเกาะเชจูที่ใครๆตองไปสัมผัส
เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากทัว่ ทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส
และเปนสถานที่โดงดังไดรับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก
(UNESCO WORLD HERITAGE)ที่ผูคนมาขอพรและชมพระ
อาทิตยขึ้น เปนหนึง่ ใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และใน
จุดนี้เรา ยังสามารถดื่มด่าํ กับทองฟาและน้ําทะเลสีคราม
ทิวทัศนที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู ทานสามารถเดินขึ้นไปเหยียบยังปากปลองภูเขาไฟ ระหวางทางทาน
สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวทีท่ านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและ
บรรยากาศที่แตกตางกัน เมือขึ้นไปถึงดานบนสุดทานจะเห็นความกวางใหญของปลองทีด่ ับตัวลงแลวขนาด
ประมาณ 6 สนามฟุตบอล และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน
จากนั้นพาทานเดินทางตอที่ รานน้ํามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแหงธรรมชาติ ผานผลงานการวิจัยมากมายจาก
มหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลดไขมันและ
น้ําตาลในกระแสเลือด ปองกันการเกิดเสนเลือด ตีบ แตก ตัน และสามารถลาง
สารพิษในรางกาย เพือ่ เพิ่มภูมติ า นทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่ง
กําลังเปนสิ่งที่ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก
จากนั้นพาทานเขาชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑสตั วน้ํา หรือ Aquarium ที่ใหญที่สุดในเอเชีย เปนสถานที่
อีกแหงหนึ่งที่ไมควรพลาดเมื่อไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่
เปนทั้งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล ความรูเกีย่ วกับธรรมชาติ
และสิ่งมีชวี ิตใตทะเลที่จดั แสดงไดนาสนใจ และสวยงาม มีตู
ปลาจํานวนมากตัง้ แตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญมหึมาอลังการ
ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใตทองทะเล นอกจากนีม้ ีฉลามวาฬเปน
ไฮไลท โชวการใหอาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแหงนก
เพนกวิน ชมการใหอาหารนกเพนกวินตัวนอย ที่ตา งกรูกันมารับอาหารอยางคึกคัก และปลากระเบนวายขามหัว
ไปมาทําใหคุณและครอบครัวหลงรักทองทะเลโดยไมรูตวั
อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพุลแบ็ก" เปนการนําเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรส สูตรพิเศษ กอนนําไป
ผัดคลุกเคลาพรอมน้ําซุปลักษณะขลุกขลิก นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ด

เล็กนอย เมื่อสุกรับประทานคูกับขาวสวยรอนๆ หรือหอดวยผักสดพรอมกิมจิใสเขาปากคําโตๆ สไตลเกาหลี
พรอมเครื่องเคียงตางๆ
5

บาย

จากนั้นพาทานเยี่ยมชม หมูบานวัฒนธรรม "ซองอึบ" ทีน่ ี้ไมใชเปนแคหมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยงั เปน
หมูบานโบราณอายุมากกวา 300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจ ริง
เอกลักษณของการสรางบานที่นคี่ ือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา
เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐเขาดวยกันเปน ไหที่วางเรียงรายกัน
อยูตามบานเรือนที่นไี่ มใชไหกิมจิจะเปน ไหสําหรับหมัก "โอมีจา"
หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะเชจูนี้ โดยชาวบานจะนํา
ผลเบอรรี่ปามาใสลงไปในไหพรอมกับน้ําผึ้ง และหมักไวสามป
กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาติหวานอมเปรี้ยว และใน
สมัยกอนก็เคยถูกใชวินจิ ฉัยอาการเจ็บปวย และรักษาอาการเจ็บคอ ไอเรื้อรัง ปจจุบันนี้กเ็ ปนสินคาที่ผูมาเยี่ยม
เยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเปนของฝาก
จากนั้นนําทานชม รานสมุนไพร(Korea Herb) ใหมลาสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว เปน
สมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดี
สําหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ น้ําอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการ
ลางสารพิษทีต่ กคางหรือไขมันทีส่ ะสมอยูภายในผนังของตับหรือไต ชวยใหตับหรือ
ไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทานเอง
จากนั้นพาทานเดินทางสู รานละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิ
เชน ขนมขาวพอง ช็อคโกแล็คสม กิมจิ สมอบแหง มามา วุนเสน รวมไปถึงของใช
ในครัวเรือน เชน ตะเกียบ ถวยใสขาว กะทะ ลูกบอลซักผา เครื่องสําอางคชั้นนํา
Etude , Skinfood และของฝากของที่ระลึกมีใหทานไดเลือกซื้อมากมาย พรอมทัง้
มีบริการบรรจุกลองตามเงื่อนไขของราน
จากนั้นพาทานเดินทางสู ดาวทาวน แหลงชอปปงสินคาทองถิ่น ชือ่ ดัง บนเกาะเช
จู อาทิเสื้อผา รองเทา กระเปา เครื่องสําอางค เครื่องประดับ NEW BALANCE ,
NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณชอปปงทีเ่ ราใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียง
ดงมาไว (หมายเหตุ :ช็อปปง ดาวทาวนเชจู / ดาวทาวนปซู าน ขึ้นอยูกับไฟลท
ภายใน)

อาหารเย็น พรอมเสริฟอาหารทานดวยเมนู “บุฟเฟตซีฟดู ” ใหทานไดอิ่มอรอยกับอาหารหลากหลาย อาทิอาหาร
ทะเลสดๆ ระดับเดอรลักซจากทะเลใต อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ตอกบอกกี ซูชิ สลัดบาร เทมปุระ อาหารสไตล
นานาชาติ ผลไม ขนมเคก ไอศครีม และอื่นๆอีกมากมายให ทานไดเลือกลิ้มรส รวมไปถึงเครื่องดืม่ ตางๆและ
พิเศษฟรีเบียรไมอั้น
นําเขาพักที่ Sea & Hotel or Rhunju Hotel หรือเทียบเทา

วันที่สี่ของการเดินทาง

ศูนยโสม - สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินกิมแฮ เมืองปูซาน – ปูซานทาวเวอร
Lotte Duty Free - สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ
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รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป ผักปรุงรสตางๆ
กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก
แตจะตางตรงที่จาํ นวนจาน (ใสกบั ขาว) ที่นอยกวาเทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตล
ตะวันตกกันมากขึ้น
เชา

จากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป
ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่ใหความรูเกี่ยวกับ
ตนโสมและการปลูกโสม พรอมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑทผี่ ลิตจาก
โสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มคี ณ
ุ ภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบํารุง
รางกายหรือฝากญาติผใู หญที่ทานรักและนับถือ
จากนั้นพาทานเดินทางสูสนามบินเจจู เพื่อเดินทางไปสนามบินนานาชาติกิมแฮ ดวยเที่ยวบินในประเทศ โดยสาย
การบิน EASTAR JET // JEJU AIR ฯลฯ (*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน และ ไฟลท
ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจัดทํา)
จากนั้นพาทานชมวิวเมือง ณ ปูซานทาวเวอร (Busan Tower) ตั้งอยูใ น สวนยงดูซาน (Yongdusan Park) เปน
อุทยานแหงชาติ ตั้งอยูบนเนินเขาใจกลางเมือง เปนสถานที่พักผอนหยอนใจ
หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถือเปน Landmark สําคัญของเมือง สําหรับชั้น
แรกของหอคอย เปนบริเวณขายของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดั้งเดิมของ
เกาหลี เชน พวงกุญแจ, กระเปา, เครื่องปนดินเผา, ตุกตา และอื่นๆอีกมากมาย
คนที่มาเที่ยวที่นี่สว นมากจะเปนคูรัก ทั้งชาวเกาหลีและ

นักทองเที่ยวตางชาติ คูรักสวนมากจะเตรียมกุญแจมาคลองตรงที่ราวระเบียลรอบฐานของหอคอย เพราะมี
ความเชื่อวาคูรักที่ไดมาคลองกุญแจที่นี่จะรักกันยาวนานตลอดไป (ราคาไมรวมคากุญแจ) สวนดานบนสุดของ
หอคอยเปนจุดสําหรับชมวิวทิวทัศนของเมืองปูซานแบบพาโนรามา 360 องศา
กลางวัน

พรอมเสริฟดวยเมนู พลุโกกิ สวนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบางๆ ผักตางๆ เชน กะหล่ําปลี ฟกทองออน
ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุนเสนมาตมรวมกัน โดยสามารถทานไดทั้งแบบแหงและน้าํ เครื่องเคียงตางๆ คือ
ถั่วงอกดอง วุนเสนปรุงรสสาหราย กิมจิ เสริฟพรอมกับขาวสวยรอนๆ ทานจะอิ่มอรอยกับเมนูอาหารนี้อยาง
แนนอน

บาย

จากนั้นนําทานชอปปงสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวตี้ฟรี (Lotte Duty Free Shop) ที่นี่มีสินคาปลอดภาษีชั้นนํา
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ใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด น้ําหอม เสื้อผา เครื่องสําอางค กระเปา นาฬิกา เครื่องประดับ
หลากหลายแบรนดดัง อาทิเชน Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex ฯลฯ

17.30 น. เหิรฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE921 พรอมความประทับใจ
20.25 น. เหิรฟากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2251 พรอมความประทับใจ

*สายการบินมีการเปลียนแปลงไดในระดับเทียบเทากัน
*สายการบิน LOW COST ไมเสริฟอาหารบนเครื่องน้ําหนักกระเปา 15 กิโลกรัม
***กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทัง้ ที่กรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏิเสธมิใหเดินทางออกหรือเขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯ
จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมคืนคาบริการไมวากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึง่ อยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท***
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหาย
ตามสถานที่ตา งๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ หนือการควบคุมของบริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู
เดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆทัง้ สิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และคาใชจายที่ลูกคาและบริษัทจายไปแลว

อัตราคาบริการ
พีเรียตเดินทาง

ผูใหญ

เด็กไมเสริม
เตียง

มิถุนายน : 4-7

14,900.-/คน

มิถุนายน : 5-8 , 6-9

14,500.-/คน

พักเดี่ยวเพิ่ม

4,900.-

เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่นั่ง
***ราคาโปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวนเทานั้น หลังไดรบั invoice ***
***ราคาปกติชําระเงินมัดจํา*** ทานละ 5,000 บาท
กรุณาชําระมัดจํา ภายใน 3 วันทําการ หลังไดรับ invoice พรอมแจงชื่อตามหนังสือเดินทาง และชําระทั้งหมดกอนการเดินทาง30 วัน
หรือตามกําหนด Due date ระบุใน Invoice**
ราคานี้รวม
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คาตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพรอมคณะ กรณีอยูตอตองเสียคาเปลี่ยนแปลงตั๋ว
คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี
คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ
คาที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักหองละ 2 ทาน)
คารถรับ-สง และนําเที่ยวตามรายการ / คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระทานละ 15 กก.
คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเที่ยวตลอดรายการในตางประเทศ
คาประกันอุบัติเหตุระหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)
ราคานี้ไมรวม
คาทิปคนขับรถ และไกดทองถิ่นทานละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ตอทานตลอดทริป
คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องดื่ม
ที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพิ่ม กรุณาติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก)
คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ)
คาน้ําหนักกระเปาสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 15 กก.)
คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัวคนตางดาว 3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4)
สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป แลวทางบริษัทฯจะเปนผูดําเนินการยื่นวีซาใหทาน โดย
จายคาบริการตางหาก (สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเองกอนจะยื่นวีซา)
คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หากลูกคาไมสามารถรับประทาน
อาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัวสํารองมาดวย
กรณียกเลิกการเดินทาง
- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30 วันขึ้นไป ยึดมัดจํา
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30 วัน ยึดเงินคาทัวรทงั้ หมด
(ราคาโปรโมชั่นไมสามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเ ดินทางไดในทุกกรณี )
ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได***
กรุปที่เดินทางตองการันตีมดั จํากับสายการบิน หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight,
Extra Flight จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คาทัวรทั้งหมด
หมายเหตุ
จํานวนผูเดินทาง ขั้นต่ํา ผูใหญ 25 ทาน ขึ้นไป
ราคานี้เปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานัน้ (นักทองเที่ยวตางประเทศชําระเพิ่มทาน
ละ 3,000 บาท)
เที่ยวบิน ราคาและรายการทองเทีย่ ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทาง
เปนสําคัญ
สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเทีย่ วบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา
หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูมจี ุดประสงคเดินทางเพื่อทองเที่ยว
เทานั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําใหไมสามารถเดินทางไดทางบริษทั จะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น)
ทางบริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความลาชาจากสายการบิน, การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอ
จลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขาหรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้ง
จากไทย และตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ
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ทางบริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษทั ฯไมครบ อาทิ ไมเที่ยวบางรายการ, ไมทาน
อาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษทั ฯไดชําระคาใชจา ยใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว
ทางบริษัทฯจะไมรบั ผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบตั ิเหตุที่เกิดจาก ความ
ประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง
ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน
เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลง
ตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด
ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปงตามที่โปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็อปรานละ 3,000 บาท
หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน ON REQUEST) ขึ้นอยูกบั หองวาง ณ วันเขาพัก และโรงแรมที่เขาพัก ไมสามารถ
CONFIRM ใหได
ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนดปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน
ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาที่เดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น
***เนือ่ งจากทางแลนดเกาหลี ไดรับแจงเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเขาเมืองประเทศเกาหลีใต และจากสายการบิน เรื่องผูแอบแฝงมาเปน
นักทองเที่ยว แตไปดวยวัตถุประสงคอื่น เชน ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตัง้ แตวนั ที่ 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม JEJU ทางแลนดเกาหลี
จําเปนตองเก็บคาประกันเพื่อใหลกู คาไป-กลับพรอมกรุป เทานั้น เปนจํานวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคาเปนนักทองเที่ยวจริงๆ
เดินทางทองเที่ยวพรอมกรุป และกลับพรอมกรุปตามโปรแกรมที่กาํ หนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจํานวน ดังนัน้ จึงใครขอความรวมมือ
จากลูกคาปฎิบัติตามเงื่อนไขดังกลาว (ขอสงวนสิทธิ์ไมคืนเงินประกันกรณีลกุ คาไมผานกองตรวจคนเขาเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)***
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