
 
 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั 

ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 14042 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 19 กรกฎำคม - 30 สงิหำคม 2562  

โปรแกรมเดินทาง 
พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี ้เจจู - โชวก์ำยกรรม  - วดัซนับงัซำ  - ภเูขำซองอคั - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ  -

 รำ้นน ้ำมนัสน  -หมูบ่ำ้นวฒันธรรมซองอบึ  - ยอดเขำ ซองซำน อลิจลุบง  - ชมดอกไฮเดรนเยยี  - พพิธิภณัฑส์ตัว์

น ้ำ - ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  - รำ้นคำ้สมนุไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน  - ศูนย์

เครือ่งส ำอำง  - ศูนยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ดำวทำวน์เมอืงเชจ ู 

  

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ บรเิวณชัน้ 

4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำ

เคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยให้

กำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในเรือ่งของเอกสำร 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 



 
 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต ้ โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR 

เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสำยกำรบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกำหลใีต ้

สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็

เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ี สำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำได้

อยำ่งรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต ้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมือ่ปี 2005 ไดข้ยำยตวั

อยำ่งรวดเรว็โดยกำรปรบัปรงุรำคำใหม้คีวำมยตุธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และ

ยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอยำ่งต่อเนื่องอกีดว้ย สำยกำรบนิเจจไูดท้ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลำยจน

ประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไมเ่คยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิ จนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีตก้ลำยเป็นประเทศ

ท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครือ่งบนิ B737-800ของสำยกำรบนิเจจ ู ไดรบักำร

ยอมรบัจำกทัว่โลก ‘ในดำ้นควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

 

  09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ูเป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็น

อนัดบัที ่ 2 ของเกำหลใีต ้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ไดถู้กจดั

อนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้

เมือ่ปี พ.ศ. 2511 (กรณุำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบั

เวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พำ

ท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก เกำะเชจ ู ทีอ่งคก์ำร UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำง

ธรรมชำตแิห่งใหมข่องโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิ

ใหมจ่ำกภเูขำไฟทีด่บัแลว้ 

 พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บั

ของขวญัจำกธรรมชำต ิ ท ำใหเ้ป็นทีป่ลกูชำเขยีวคุณภำพสงู ทีส่่งผลติภณัฑช์ำเขยีว

ส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำอนั

หลำกหลำย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพ

เยีย่มเหมำะส ำหรบัซือ้เป็นของฝำก มคีุก้กีช้ำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำสก์หน้ำชำ

เขยีว และแชมพ ู เป็นต้น ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศรมี

ชำเขยีว และโรลชำเขยีวทีคุ่ณไมค่วรพลำด  ภำยในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภำพ

บรรยำกำศของไรช่ำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต้ รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถว้ยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่ำเขยีว

ทีน่ี่ 

อำหำรกลำงวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้

ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดั

คลุกเคลำ้กบัซอสสตูรเฉพำะ เสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็

พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนมุง่หน้ำสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็น
สถำนทีจ่ดัแสดงเรือ่งรำวเกี่ยวกบัคติตี ้หลำกหลำยเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครือ่งใชท้ี่
เป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ พรอ้มเรือ่งรำวและประวตัคิวำมเป็นมำ ภำยในมรีำ้น
ขำยของทีร่ะลกึน่ำรกัๆ มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่ำดผม ร่ม 
สมดุ หมอน ตุ๊กตำ และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสำวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้
ยงั คติตีค้ำเฟ่ ซึง่เป็นรำ้นกำแฟตกแต่งอยำ่งน่ำรกัเหมำะส ำหรบัถ่ำยภำพ ภำยในรำ้น

วนัท่ีสองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - โชวก์ายกรรม  - 

วดัซนับงัซา  - ภเูขาซองอคั 



 
 

มจี ำหน่ำยเค๊กหลำยรสชำต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกำแฟ รสชำตอิรอ่ยทีไ่มค่วรพลำด 
  

  จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) กำร
แสดงควำมสำมำรถของนกัแสดงในกำรโชวห์วำดเสยีวและควำมยดืหยุน่ของร่ำงกำย 
มกีำรแสดงหลำกหลำยชุด แต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป เป็นทีต่ื่นตำตื่นใจของ
ผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง ท่ำนจะไดร้บัควำมสนุกสนำน เพลดิเพลนิ และหวำดเสยีว ไป
พรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน์ี้นกักำยกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ำ
กำยกรรมต่ำงๆ ดว้ยห่วงทีห่อ้ยอยูก่ลำงอำกำศ  โชวก์ำยกรรมกลำงอำกำศดว้ยผำ้ 
นกัแสดงจะเล่นกำยกรรม บดิตวัดว้ยท่ำทำง สงำ่งำมขณะหอ้ยตวัอยูก่ลำงอำกำศดว้ย

ผำ้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์ำดโผนในพืน้ทีจ่ ำกดั ทีเ่ขำ้ไปขบัสวนทำงกนัอยูใ่น
ลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเตน้เรำ้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจำกผูช้มไดท้ัง้ฮอล 

 
  จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัโพมนุซา (SANBANGSAN 
BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยูบ่นเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำง
ขึน้ท่ำนจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่
เป็นพระ ประธำนทีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจ ูและ
ชำวเกำหลใีตท้ีน่ับถอืศำสนำพุทธ  และรปูปั้นเจำ้แมก่วนอมิซึง่หนัหน้ำออกสู่ทะเล 
นอกจำกนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจำยน์ ซึง่หำกไดล้บูพุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะได้

พบกบัวถิกีำรท ำบุญของชำวเกำหลใีตท้ีแ่ตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบั
พระสงฆเ์พื่อควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบั
ววิทะเลทีส่วยงำมของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกมำสู่มหำสมุทร 

  พำท่ำนเดนิทำงสู่ ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภเูขำไฟทีส่วยงำม
อกี1 ลกูบนเกำะเชจ ูสำมำรถชมววิทอ้งทะเล ภเูขำไฟฮลัลำนซำนและเกำะแก่งกลำง
ทะเลมำกมำย มชีำยหำดหนิรมิทะเล ชำยหำดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรำยสขีำวแต่กลบัเป็น
หนิสดี ำ น ้ำทะเลสดี ำแปลกตำ เป็นจดุด ำน ้ำยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐำนภเูขำ 
จะมชี่องทีท่หำรญี่ปุ่ นบงัคบัใหค้นเกำหลขีดุเจำะไวต้ัง้แต่สมยัสงครำมโลก  เพื่อเอำไว้
จอดเรอืแอบซ่อนไวส้ ำหรบัท ำลำยเรอืของอเมรกิำ โดยท ำเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุ่งชน
แบบพลชีพี ก่อนน้ีเปิดใหเ้ขำ้ชม แต่มเีหตุกำรณ์เคยดนิถล่มลงมำเลยปิดไมใ่หเ้ขำ้ชม

อกีเลย และยงัเคยเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำเรือ่ง "แดจงักมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกำหลใีต ้
ส ำหรบัใครทีช่ื่นชอบกำรทำนอำหำรทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋ำฮือ้สุดขึน้ชื่อ ทีอ่ำชพีแฮนยอหรอืนกัประดำน ้ำ
หญงิวยัชรำ. งมขึน้มำขำยกนัอยูร่มิชำยฝัง่ สด อรอ่ยอย่ำบอกใครเชยีว 
 
อำหำรเยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีน่ิยมของชำวเกำหล ี โดยกำรน ำหมสูำมชัน้ไปยำ่ง
งบนแผ่นโลหะทีถู่กเผำจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครือ่งเคยีงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่



 
 

บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ ถงึแมว้่ำซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรทีสุ่ดแสนจะธรรมดำ คอืไมไ่ดม้กีำร
หมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลำกหลำย แต่ว่ำถำ้พดูถงึรสชำตแิลว้ นบัว่ำพลำดไมไ่ดเ้ลย 

 
 

น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ 

 

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ

(ผกัดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำง

ตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผู้คนหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำก

ขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ 

คอืนกัด ำน ้ำทีล่งไปเกบ็อำหำรทะเลบรเิวณรอบๆชำยฝัง่ของเกำะเชจดูว้ยวธิกีำรตำม

แบบฉบบัดัง้เดมิของเกำหล ีบำงคนก็ยกให้แฮนยอเป็นนำงเงอืกแห่งท้องทะเลซึ่ง

ได้รบัควำมสนใจอย่ำงมำก ภำยในพพิธิภณัฑ์ทุกท่ำนจะได้พบภำพถ่ำยแฮนยอที่

สะท้อนให้เห็นถึงควำมแขง็แกร่งของผู้หญงิบนเกำะเชจู โดยรูปแบบกำรจดัแสดง 

เป็นอำคำรและวตัถุบอกเล่ำ เรื่องรำว วถิชีวีติควำมเป็นอยู่  ซึ่งขำ้วของ เครื่องใช้ที่

น ำมำแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจำ้ของบ้ำนได้ใช้งำนจรงิ อำท ิเช่นกำรแต่งกำย ในสมยัก่อนชุดแต่งกำยของ

แฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆทีด่สูบำยตำ ภำยในมฉีำยวดีโีอเรื่องรำวของอำชพีนี้ใต้ทอ้งทะเลใหเ้รำดูอกีดว้ย (หมำยเหตุ 

:ขอสงวนสทิธิก์ำรเขำ้ชมเน่ืองจำกสถำนทีท่่องเทีย่วบำงแห่งมวีนัหยดุประจ ำ) 

จำกนั ้นพำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านน ้ามันสนเข็มแดง  มหัศจรรย์แห่ง

ธรรมชำติ ผ่ำนผลงำนกำรวิจยัมำกมำยจำกมหำวิทยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศ

เกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่ ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกิดเส้น

เลอืดตบี แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพษิในรำ่งกำย เพื่อเพิม่ภมูติำ้นทำนและท ำให้

อำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึ่งก ำลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลี

วนัท่ีสามของการเดินทาง       พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - ร้านน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ยอด

เขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 



 
 

เป็นอยำ่งมำก และยงัมผีลติภณัฑต่์ำงๆทีท่ ำจำกสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคำ้ยอดนิยมส ำหรบัคนเกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 

FOLK VILLAGE) หมูบ่ำ้นแห่งนี้ไมใ่ช่เป็นแค่หมู่บำ้นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็น

หมูบ่ำ้นโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ทีย่งัมชีำวบำ้นอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำร

สร้ำงบ้ำนที่นี่คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้ำ เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอิฐเข้ำ

ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับำ้น ถำ้ท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่ำงๆ

ที่อยู่ตำมบ้ำนก็จะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กิมจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหลี แต่

ส ำหรบัทีเ่กำะน้ีนัน้ ไหทีว่ำงเรยีงรำยกนัอยูต่ำมบำ้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำสเบอรร์ี ่ที่

จะมเีฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบำ้นจะน ำผลเบอรีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึ้ง และหมกัไว้สำมปี ก่อนทีจ่ะ

น ำมำรบัประทำนได ้รสชำดหวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กเ็ป็นสนิคำ้ที่

ผูม้ำเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

อำหำรกลำงวนั บรกิำรท่ำนด้วย "แทจพีลูแบก็"  เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน ำไปผดั

คลุกเคลำ้พรอ้มน ้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำน

กบั ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จ ำกนั ้น น ำ ท่ ำ นชม  ยอด เขา  ซองซาน  อิ ลจุ ลบง  (SEONGSAN 

ILCHULBONG ) เป็นภูเขำไฟทีด่บัแลว้ ปำกปล่องภูเขำไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ 

เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คนมำขอพรและชมพระอำทติย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถำนที่

สวยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำยงัสำมำรถดื่มด ่ำกับท้องฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม 

ทวิทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวจำกทัว่ทุกมุม

โลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำตขิอง

โลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟที่ดบัแลว้ ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรูป

จำกมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทิวทศัน์และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกนั เมอืขึ้นไปถงึด้ำน

บนสุดของปำกปล่องภเูขำไฟท่ำนจะไดส้มัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำมอยำ่งแน่นอน 

พำทุกท่ำนเดนิทำงชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) 

ควำมหมำยของดอกไฮเดรนเยยี บ้ำงก็ว่ำหมำยถึง “ดอกไม้เยน็ชำ” เพรำะ

สำมำรถทนกบัอำกำศหนำวไดเ้ป็นอย่ำงด ีแต่อกีควำมหมำยหนึ่งกค็อื “แทนค ำ

ขอบคุณ” หรอื  ขอบคุณทีเ่ขำ้ใจ และคอยอยู่เคยีงขำ้งกนัมำตลอด ดอกไฮเดรน

เยยีบนเกำะเชจูส่วนมำกดอกเป็นสฟ้ีำ ม่วงอมชมพู กลิน่อำยควำมหอมอ่อนๆ 



 
 

แบบธรรมชำตขิองดอกไฮเดรนเยยีจะช่วยท ำใหบ้รรยำกำศอบอวนไปดว้ยควำสุข ควำมเพลดิเพลนิ มชีวิติชวีำและ

ไม่ควรพลำดถ่ำยรปูเกบ็ควำมประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบำนสวยในช่วงเดอืนพฤษภำคม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภำพ

อำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  

หรอื อควำเรยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต้และมตีู้ปลำใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี เป็นสถำนทีอ่กี

หนึ่งแห่งทีไ่มค่วรพลำดเมื่อไดม้ำเยอืนเกำะเชจ ูเพรำะทีน่ี่เป็นทัง่ศูนยก์ลำงกำรเรยีนรู้

ทำงทะเล ควำมรูเ้กี่ยวกบัธรรมชำติและมสีิง่มชีวีติใต้ทะเลที่จดัแสดงได้น่ำสนใจและ

สวยงำม มตีูป้ลำจ ำนวนมำกตัง้แต่ขนำดเลก็จนถงึขนำดใหญ่ทหมึำอลงักำรชวนตื่นตำ

ตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล ชมกำรให้อำหำรนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่ำงกรูกันมำรบั

อำหำรอยำ่งคกึคกั และปลำกระเบนว่ำยขำ้มหวัไปมำท ำใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

อำหำรเยน็ พร้อมเสรฟิทุกท่ำนด้วยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง   เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูขึ้นชื่อด้วย

อำหำรทะเลสดๆ อยำกใหทุ้กท่ำนไดล้ิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครือ่งเคยีงต่ำงๆ 

 

  

น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ 

 

 

 

  

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ

(ผกัดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำง

ตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผู้คนหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำก

ขึน้ 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - 

ร้านค้าสมนุไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - 

ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู



 
 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) 

และ สะพำนขำ้มทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทีม่ลีกัษณะ

คล้ำยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทำงธรรมชำตขิองเกำะเจจู ซึ่งถอืกนัว่ำถ้ำ

หำกใครไมไ่ดม้ำเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมำดูโขดหนิมงักร กถ็อืว่ำยงัมำไม่ถงึเกำะเจ

จู โขดหินมงักรแห่งนี้เกิดขึ้นจำกกำรกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำให้มีรูปทรง

ลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก ำลงัอำ้ปำกส่งเสยีงรอ้งค ำรำมและพยำยำมทีจ่ะผุดขึน้จำก

ทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ท้องฟ้ำ เป็นประตมิำกรรมที่ธรรมชำตไิดส้รำ้งสรรคม์ำ สถำนที่

แห่งนี้เป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยีย่มชมสะพำนขำ้มทะเลยงยอนเพื่อ

ชมววิธำรลำวำทีต่อนน้ีกลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหล ี

โดยมกีำรจดลิขสิทธิเ์รยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำง

กำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ 

น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำงสำรพษิที่ตกค้ำงหรอืไขมนัที่สะสมอยู่

ภำยในผนังของตบัหรอืไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่ำนแขง็แรงขึ้น ซึ่งยงัส่งผลดต่ีอ

สุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มี

ขนมพืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพำย 

สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติ รวมไปถึงของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอน

อนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่ำสมัผสั พรอ้มกบักำรกนัไรฝุ่ นไดด้ี

เยีย่ม ของฝำกของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจุ

กล่องตำมเงือ่นไขของรำ้น  

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC 

SHOP) ประเภทเวชส ำอำงค์ทีห่มอศลัยกรรมเกำหลรี่วมออกแบบมำกมำย มี

ผลติภณัฑต่์ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผูท้ีม่ปัีญหำผวิหน้ำ ไมว่่ำจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำก

ผวิขำวสว่ำงใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศูนยโ์สม (GINSENG CENTER) ศูนยโ์สมแห่งนี้

รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำผลติจำกโสมทีอ่ำยุ 6 ปี ซึง่ถอืว่ำเป็นโสมทีม่คีุณภำพ

ดทีี่สุด ภำยในจะมเีจำ้หน้ำที่้ใหค้วำมรูเ้กี่ยวกบัโสมพรอ้มอธบิำยคุณภำพและ

ผลติภณัฑท์ี่ผลติจำกโสม ให้ท่ำนได้เลอืกซื้อโสมทีม่คีุณภำพดทีี่สุดและรำคำ



 
 

ถูก กลบัไปบ ำรงุรำ่งกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

อำหำรกลำงวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิ้นบำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปล ี

ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มำตม้รวมกนั โดยสำมำรถทำนไดท้ัง้แบบแหง้และน ้ำ เครื่องเคยีงต่ำง ๆ 

คอื ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสำหร่ำย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัข้ำวสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิ่มอร่อยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำง

แน่นอน 

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษลีอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่นี่มสีนิค้ำชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลอืกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม 

เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรด์ดงั อำทเิช่น 

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 

 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั 

บนเกำะเชจ ูอำทเิสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค ์เครื่องประดบั ABC Mart, LES 

MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, 

Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสั

ประสบกำรณ์ช้อปป้ิงที่เร้ำใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมยีงดงมำไว้บนเกำะ ในสไตล์

บรรยำกำศเกำะเชจ ูพรอ้มรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน JEJU AIR 

เทีย่วบนิที ่7C2243 พรอ้มควำมประทบัใจ 

 

01.00-02-00 น.           เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 

 

 



 
 

 **กรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศที่

ระบุในรำยกำรเดนิทำง ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่ำบรกิำรไมว่่ำกรณใีดๆ

ทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณกีำรล่ำชำ้ของสำยกำร

บนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชำต ิกำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่

เหนือกำรควบคุมของบรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลำในกำรท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผู้

เดนิทำงไมส่ำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ว่ำดว้ยกรณใีดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใชจ้่ำยทีล่กูคำ้และ

บรษิทัจ่ำยไปแลว้ 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม ROMANTIC SUMMER IN JEJU ทางแลนด์เกาหลจี าเปน็ต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับ

พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เปน็จ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดนิทาง

ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกนันี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้า

เมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 

 

 



 
 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลี

โปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน า

ข้ันตอนและรายละเอียดการนัดหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดนิทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

3. อาจมกีารเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อปอ้งกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะ

ได้รับเงินคืนหลังจากวนัทีเ่ดินทางกลับภายใน 7-14 วัน 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low Cost เกาหล ี

หลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมช่ันทัวร์ราคานี้ได้ 

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ หรือสายการบนิ ก่อนเวลาเดินทางไม่นาน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดนิทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดนิทาง) 

7. นอกจากนี ้การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหล ีอาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหต ุเช่น 

การเปลี่ยนขนาดเคร่ืองบนิ หรือเพื่อน าที่นั่งไปใช้กบักรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวนั

เดนิทางเพียง 2-4 วนัเท่านั้น 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะ

พยายามอย่างสุดความสามารถ ในการหาทวัร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงทีสุ่ด (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง



 
 

เกดิข้ึน) หรือ คืนเงนิเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงนิคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายใน

การเตรียมอุปกรณท์่องเทีย่ว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไดค้่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทวัร์เกาหลี 

ราคาปานกลางให้ท่านพจิารณา ซึง่ค่อนข้างแนน่อนในการเดนิทางมากกว่า แต่ราคาจะสูงกวา่ราวๆ 3,000-

8,000 บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เป็นต้นคะ ส าหรับลกูค้า

ต้องการความแนน่อน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 

 

 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 
เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองที่น่ัง  

   รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ / 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
ราคาปกต ิ

ราคาโปรโมช่ัน 
(8 ที่แรกเท่านั้น) 

กรกฎาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 29-1 ส.ค. , 30-2 ส.ค. 
สิงหาคม : 4-7 , 5-8 , 6-9 ,12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 
25-28 , 26-29 , 27-30 

10,200.- 6,700.- 

4,900.- 

กรกฎาคม : 20-23 , 24-27 , 28-31 , 31-3 ส.ค. 
สิงหาคม : 3-6 , 7-10 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-31 

10,500.- 7,000.- 

กรกฎาคม : 19-22 , 27-30  
สิงหาคม : 1-4 , 2-5 , 10-13 , 11-14 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-
26 , 29-1 ก.ย. , 30-2 ก.ย.  

10,800.- 7,300.- 

กรกฎาคม : 25-28  
สิงหาคม : 8-11 

11,800.- 8,300.- 

กรกฎาคม : 26-29 17,800.- 14,300.- 

สิงหาคม : 9-12  18,800.- 15,300.- 



 
 

 

 



 
 

 
ราคานีร้วม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
 
 
 



 
 

ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 
-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงค่ำอำหำร 
และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสั่งเพิ่ม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญั
ถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและ
ด ำเนินกำรยืน่วซ่ีำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถ
รับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
 (ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณ ี)     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น 

Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อน
กำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศ
ช ำระเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -            เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดย
ค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อ
ท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือเดินทำงเหลือนอ้ยกวำ่ 6 เดือนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, 
กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือ
เจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 



 
 

-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, 
ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จำก ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ 
- วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่
เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้
อ  ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำ
กำรออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณี
เกิดกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะ
ไม่รับผดิชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รับเงินค่ำเขำ้ร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน 
หรือเป็นเงินไทย3,000 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัห้องวำ่ง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั 
ไม่สำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บำท/
ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัหอ้งพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


