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รหัสโปรแกรม : 14144 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง  
15,16,17,19 กรกฎำคม 2562  

 19,21,23,สิงหำคม 2562 
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โปรแกรมเดินทาง 
วัดแฮดอง ยงกงุซา - เอเปค เฮ้าส์ - จุดชมวิว หมู่เกาะออยุคโด - ปูซานทาวเวอร์ - ถนนช้อปปิ้ง นมัโพดง 

 หมู่บ้านวัฒนธรรมคมัชอน - สะพานเดินทะเล  - นั่งกระเช้าลอยฟ้ – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค - วัดซันบังซา   

- ภูเขาซองอัค – พิพิธภัณฑ์แฮนยอ - ร้านน ้ามันสน  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอบึ - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง   

- ชมดอกไฮเดรนเยีย - พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  -                                

ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ศูนย์เครื่องส้าอาง – ศูนย์โสม - ล๊อตเต้ ดิวตี ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู 

   

 

    

 19.30 - 21.30 น.  คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก 

เคาน์เตอรส์ายการบนิ  JEJU AIR  / EASTAR JET  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ ……. ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข …… โดย

มเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสาร 

 

 

 

 

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 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสวุรรณภมิู- 

สนามบินอินนานาชาติกิมแฮ 
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บรรยำกำศภำยใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

 22.30 - 02.30 น.   ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C 2252 

*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั  

*สายการบนิ LOW COST ไมเ่สรฟิอาหารบนเครือ่งน ้าหนกักระเป๋า 15 กโิลกรมั 

 

 

 

 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    วดัแฮดอง ยงกงุซา  - เอเปค เฮ้าส ์ - จดุชมวิว หมู่เกาะออยคุโด  - ปซูานทาว

เวอร ์ - ถนนช้อปป้ิง นัมโพดง 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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06.35 – 07.30 น.  เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตกิมิแฮ  เมอืงปูซาน 
สาธารณรฐัเกาหลใีต้ (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบั
เวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร ขอ
ตอ้นรบัทุกท่านสู่เมอืงปซูาน 

จ า ก นั ้น พ า ท่ า น นมัส ก า รพ ร ะ ที่  วัด แ ฮดอ ง  ย ง กุ ง ซ า  (HAEDONG 
YONGGUNGSA TEMPLE ) เป็นวดัทีส่รา้งบนเหล่าโขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกต่าง
ไปจากวดัส่วนใหญ่ในประเทศเกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยูต่ามเชงิเขา วดัแห่งนี้ถูกสรา้ง
ขึน้โดยพระอาจารย ์Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรชัสมยัของกษตัรยิ์ Uwang แห่ง

ราชวงศ ์Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟูและปรบัปรุงอกีครัง้ ดว้ยความพถิพีถินัเพื่อใหค้งไวซ้ึง่เอกลกัษณ์และความ
งดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุม้มงักรสทีองอร่าม เดนิผ่านอุโมงคข์นาดเลก็ ไปสู่ทางเดนิและบนัไดหนิ 108 ขัน้ เป็นจุด
ส าหรบัชมววิและความงดงามของทะเล ก่อนจะเดนิต่อลงไปสู่บรเิวณทีป่ระดษิฐานพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิอ์งค์สดี า ซึง่ตัง้
ตระหง่านอยู่บนโขดหนิ และเมื่อเดนิไปตามสะพานที่ทอดเขา้สู่บรเิวณตวัวดั ทีป่ระกอบไปด้วยวหิารและศาลาเรยีงราย
ลดหลัน่กนัไปตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหน้าของวหิารหลกั มเีจดยีส์ูง 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความ
สนุก, ความโกรธ, ความเศรา้ และความสุข นอกจากนี้ ภายในวดัยงัมอีงคเ์จา้แมก่วนอมิ, พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอร่าม, 
ศาลเจา้ และอื่นๆ วดัแห่งน้ีเป็นสถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละสวยงาม เหมาะส าหรบัการมาชมพระอาทติยข์ึน้ในยามเช้า และมกั
เป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหล ีพากนัมาอธษิฐานขอพรในวนัขึน้ปีใหม่ 

พาท่านแวะชม เอเปค เฮ้าส ์(NURIMARU APEC  HOUSE) เคยเป็นสถานที่
จดัการประชุม APEC  เมือ่ปี 2005 ค าว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลแีปลว่า "โลก" 
ส่วนค าว่า (Maru) แปลว่า "การประชุมสุดยอด" และ APEC House ก็
หมายถึง "บ้านที่สุดยอดผู้น าของโลกมารวมตัวกันเพื่อประชุมเอเปค" ที่นี่
ตัง้อยู่บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มภีูมทิศัน์ทีส่วยงามตามธรรมชาติ 
รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่าง
สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหลี ทีค่งความ
งดงามของธรรมชาติ และความทนัสมยัที่ผสมผสานกนัอย่างกลมกลืน ถูก
จดัเป็นหอ้งประชุมทีม่ชีื่อเสยีงระดบันานาชาตริะเบยีงของอาคารเป็นจุดชมววิ

ชมความงดงามของสะพานกวางฮนัเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรยีบเสมอืน “สะพานโกลเดน้ทเ์กท” นับเป็น
สะพานที่สรา้งขา้มทะเลที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี มคีวามยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรูปเก็บความประทบัใจได้ ณ จุดนี้ 
(หมายเหตุ :สถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งขึน้อยูก่บัวนัหยดุประจ า) 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 
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จากนัน้น าท่านชมววิ จุดชมววิ หมู่เกาะออยุคโด(ORYUKDO SUNRISE 
PARK)เรยีงตวักนัออกจากฝัง่ไปทางตอนใต้ของเมอืงปูซาน สามารถมองเหน็
ได้ชัดเจนจากแผ่นดิน บางครัง้จะเห็นว่ามี 5 เกาะ บางครัง้จะเห็น 6 เกาะ 
ขึน้อยู่กบัน ้าขึน้น ้าลง ท าให้ไดช้ื่อว่า ออยุคโด ที่แปลว่า 5 6 เกาะ เป็นเกาะที่
เป็นหนิทัง้หมดเป็นหน่ึงในอนุสรณ์ของชาต ิมเีพยีงเกาะเดยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดทีม่คีน
อยู่อาศัย และมปีระภาคารตัง้อยู่ ประกอบไปด้วยเกาะ Usakdo, Surido, 
Gonggotdo, Guldo และเกาะ Deungdaedo ทีม่ปีระภาคารอยู่ นอกจากนี้มี
ทางเดนิลอยฟ้า ออยคุโด สรา้งจากหน้าผายื่นออกไปในทะเล ยาวประมาณ 35 
เมตร มพีืน้ทีท่ าด้วยกระจกหนา 50 mm เคลอืบด้วยสารกนักระสุนเพื่อเพิม่

ความปลอดภยัแขง็แรง อยูต่รงแนวทีเ่ป็นเสน้แบ่งระหว่างทะเลตะวนัออกและทะเลใต้ของเกาหล ีสามารถชมพระอาทติย์
ขึน้ได ้ทีน่ี่เป็นอกีหนึ่งจดุชมววิทีม่ชีื่อเสยีงของเมอืงปซูาน (ชมทางเดนิลอยฟ้า ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ) หมู่เกาะออยุคโด
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นสถานทีส่ าคญัของชาตเิพราะเรอืส่วนใหญ่ทีจ่ะมาตดิต่อกบัเมอืงปซูาน มกัจะต้องผ่านมาทางหมู่
เกาะออยคุโด 

จากนัน้พาท่านชมววิเมอืง ณ ปซูานทาวเวอร ์(BUSAN TOWER) ตัง้อยู่ใน 
สวนยองดูซาน (Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาติ ตัง้อยู่บนเนินเขาใจ
กลางเมอืง เป็นสถานที่พกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมาณ 120 เมตร ถอื
เป็น Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขาย
ของที่ระลึก และงานหัตถกรรมแบบดัง้เดิมของเกาหลี เช่น  พวงกุญแจ, 
เครื่องปั้นดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่ส่วนมากจะเป็น
คู่รกั ทัง้ชาวเกาหลแีละนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมา
คล้องตรงที่ราวระเบยีงรอบฐานของหอคอย  เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัที่ได้มา
คลอ้งกุญแจที่นี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวมค่ากุญแจ , ไม่รวมค่า

ขึน้ลฟิต)์ ส่วนดา้นบนสุดของหอคอยเป็นจดุส าหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูานแบบพาโนราม่า 360 องศา 

จ า ก นั ้ น พ า ทุ ก ท่ า น เ ดิ น ท า ง สู่  ถ น น นั ม โ พ ด ง  ( DOWNTOWN 
NAMPODONG)  เป็นถนนช้อปป้ิงที่โด่งดงัและคกึมากอีกแห่งในปูซาน  
นักท่องเที่ยวนิยมจะมาเดนิช้อปป้ิงและเดนิเที่ยวเล่นกนัยงัถนนแห่งนี้  เป็น
ย่านทีไ่ม่เคยหลบัใหลและคกึคกัมาก จนไดร้บัฉายาว่าเป็น ย่านเมยีงดง แห่ง
เมอืงปูซานเลยทเีดยีว เพราะไม่เพยีงแต่จะเป็นย่านชอ้ปป้ิงแต่ยงัเตม็ไปดว้ย 
คลบั บาร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และที่ส าคญัยงัเป็นย่านที่ส าคญัในปูซานที่

เต็มไปด้วยโรงภาพยนตรแ์ละโรงละครซึ่งปูซานได้เป็นเป็นเจา้ภาพจดังานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิูซานในเดอืน
ตุลาคมของทุกปี 

อาหารกลางเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู อาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 
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จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Hotel The Mark Haeundae หรอืเทยีบเท่า   

 

 
 

 รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ 
กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่าง
ตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (GAMCHOEN CULTURE 
VILLAGE) หรอืเรยีกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรนิี่เกาหล)ีโดยชื่อเรยีก
นี้มาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน หมู่บ้านที่ตัง้อยู่
บนเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมู่บ้านนี้เคยเป็นที่อยู่
อาศยัของของผูล้ ีภ้ยัสงครามเกาหลี จนในปี 2009 รฐับาลเกาหล ีไดส้่งเสรมิ
การท่องเที่ยวมีการพัฒนาปรบัปรุงทัศนียภาพ ให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น โดย
ปรบัเปลี่ยนหมู่บ้านคมัชอนให้มสีีสนัโดดเด่นด้วยการทาสี วาดภาพ ตาม
ก าแพงและตวับา้น ให้ดูสดใส น่ารกั บ้านเรอืนหลายหลงัเปลี่ยนเป็นสตูดโิอ
และแกลลอรี่บางจุดก็เป็นร้านขายสนิค้า ทัง้สนิค้าพื้นเมอืง สนิค้าสมยัใหม่ 
รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่าถ่ายท า

ทีน่ี่ จงึท าใหห้มูบ่า้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัมนีกัท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านชม สะพานเดนิทะเล (SKY WALKWAY) อยู่ในบรเิวณของ 
ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นัน้แปลว่าเกาะสน 
เพราะชายหาดนี้มป่ีาสนอยู่บรเิวณปลายสุดของหาด สะพานเดนิทะเล เป็น
สถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ ซึ่งถือว่าเป็นแลนด์มาร์คของหาดซองโดเลย
ทีเดียว ตัวสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรียบเสมือนเราเดินอยู่บนทะเล 
สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถ
มองเหน็น ้าทะเลผ่านกระจกนิรภยั สกายวอรค์จะมลีานหนิใหญ่ๆ ใหถ่้ายรปู
บรรยากาศและสองขา้งทางมองเหน็ววิทวิทศัน์สวยงาม  นอกจากนี้ยงัเป็นที่
ถ่ายท ารายการ เช่น We Got Married ท าใหเ้ป็นทีน่ิยมอย่างมากส าหรบัคน
เกาหล ี

จากนัน้พาท่านนัง่ กระเชา้ลอยฟ้า (BUSAN AIR CRUISE) ซึง่จะพาทุกท่าน
ไดส้มัผสักบัทวิทศัน์ชายฝัง่ทะเลใต้ทีส่วยงามของประเทศเกาหลใีต้แบบ 360 
องศากบักระเชา้ลอยฟ้า Busan Air Cruise  นับว่าเป็นแลนดม์ารค์ใหม่ล่าสุด
ในเมอืงปูซาน เปิดบรกิารเมื่อวนัที่ 21 มถุินายน 2560 ที่ผ่านมา ที่บรเิวณ

วนัท่ีสามของการเดินทาง  หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  - สะพานเดินทะเล  - นัง่กระเช้าลอยฟ้า   - 
พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค - วดัซนับงัโพมนุซา  - ภเูขาซองอคั 
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หาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มรีะยะทางยาวถงึ 1.62 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลาขา้มฝัง่ตะวนัออกมายงัฝัง่
ตะวนัตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ได้ภายใน 8 นาทเีท่านัน้ และมคีวามสูงจากพืน้ถงึ 86 เมตร ท าให้
มองเหน็ววิของหาดซองโดไปถงึเกาะยองโดไดอ้ย่างสวยงาม 

 

(หมายเหตุ นัง่กระเชา้ลอยฟ้า หรอื Cable Car ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแต่ละวนั) 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่สนามบนิกิมแฮ เดนิทางไปสนามบินนานาชาติเชจู 
ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศโดยสายการบนิ  (*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้น
ระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า)   

 

 

พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บั

ของขวญัจากธรรมชาต ิ ท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่่งผลติภณัฑช์า

เขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา  

อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีว

คุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่น

มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่           ทีจ่ าหน่ายชา

เขยีว ทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไมค่วรพลาด 

ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ’่นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพ

บรรยากาศของไรช่าเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีตร้วมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระณ วดัซนับงัโพมนุซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยูบ่นเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล 

ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐาน

พระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใส

ของชาวบา้นบนเกาะเชจ ู และชาวเกาหลใีตท้ีน่ับถอืศาสนาพุทธ  และรปูปั้นเจา้

แมก่วนอมิซึง่หนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่

หากไดล้บูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลี
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ใตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีน

เพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกมาสู่

มหาสมทุร 

 

พาทา่นเดนิทางสู ่ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภเูขาไฟท่ีสวยงามอีก1 

ลกูบนเกาะเชจ ู สามารถชมวิวท้องทะเล ภเูขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลาง

ทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไมไ่ด้เป็นทรายสีขาวแตก่ลบั

เป็นหินสีด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจดุด าน า้ยอดนิยมของกลุม่แฮนยอ  ตรง

ฐานภเูขา จะมีชอ่งท่ีทหารญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้ตัง้แตส่มยั

สงครามโลก  เพ่ือเอาไว้จอดเรือแอบซอ่นไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท า

เป็นเรือตดิระเบดิแล้วพุง่ชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แตมี่เหตกุารณ์เคย

ดนิถลม่ลงมาเลยปิดไมใ่ห้เข้าชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง "แดจงักึม"ตอนท่ีถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอด

นิยมของเกาหลีใต้ ส าหรับใครท่ีช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ช่ือท่ีอาชีพแฮนยอหรือนกัป

ระดาน า้หญิงวยัชรางมขึน้มาขายกนัอยูริ่มชายฝ่ัง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียว 

 อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บิ

บมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - หมู่บา้นวฒันธรรม
ซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง-  ชมดอกไฮเดรนเยีย  -
พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 
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จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่  พิพิธภณัฑ์แฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) 

แฮนยอ คอืนกัด าน ้าทีล่งไปเกบ็อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝัง่ของเกาะเชจดูว้ย

วธิกีารตามแบบฉบบัดัง้เดมิของเกาหลี บางคนก็ยกให้แฮนยอเป็นนางเงอืกแห่ง

ท้องทะเลซึ่งได้ร ับความสนใจอย่างมาก ภายในพิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะได้พบ

ภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถงึความแขง็แกร่งของผู้หญิงบนเกาะเชจู โดย

รปูแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรื่องราว วถิชีวีติความเป็นอยู่  

ซึง่ขา้วของ เครื่องใช้ที่น ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจา้ของบ้านไดใ้ช้งาน

จรงิ อาท ิเช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆทีดู่สบายตา ภายในมฉีายวดีโีอเรื่องราว

ของอาชพีนี้ใตท้อ้งทะเลใหเ้ราดอูกีดว้ย (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้ชมเน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งมวีนัหยุด

ประจ า) 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ

ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มี

สรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเส้นเลอืดตบี แตก 

ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าให้อายุยนืแบบ

ชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

 จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมูบ่า้นแห่งนี้ไมใ่ช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้น

โบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสร้าง

บา้นทีน่ี่คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอฐิเขา้ดว้ยกนั

เป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลใีต้แล้วเคยเหน็ไหต่างๆที่อยู่

ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่

เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่นี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" 

หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ที่จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะน าผลเบอรร์ีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึ้ง และ

หมกัไว้สามปี ก่อนที่จะน ามารบัประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย  

ปัจจบุนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผดั

คลุกเคล้าพรอ้มน ้าซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 
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จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) 

เป็นภูเขาไฟที่ดบัแล้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่ง

ดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเช

จ ูและในจุดนี้เรา           ยงัสามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์

ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลก

อยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิอง

โลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่าน

สามารถหยดุแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที่

แตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงาม

อยา่งแน่นอน 

พาทุกท่านเดินทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) 

ความหมายของดอกไฮเดรนเยยี บ้างก็ว่าหมายถึง “ดอกไม้เยน็ชา” เพราะ
สามารถทนกบัอากาศหนาวได้เป็นอย่างด ีแต่อกีความหมายหนึ่งกค็อื “แทนค า

ขอบคุณ” หรอื  ขอบคุณทีเ่ขา้ใจ และคอยอยูเ่คยีงขา้งกนัมาตลอด ดอกไฮเดรน
เยยีบนเกาะเชจสู่วนมากดอกเป็นสฟ้ีา ม่วงอมชมพู กลิน่อายความหอมอ่อนๆ 

แบบธรรมชาตขิองดอกไฮเดรนเยยีจะช่วยท าใหบ้รรยากาศอบอวนไปดว้ยควาสุข ความเพลดิเพลนิ มชีวิติชวีาและไม่ควร
พลาดถ่ายรูปเก็บความประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบานสวยในช่วงเดอืนพฤษภาคม-มถุินายน ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพ
อากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

จากนัน้พาท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  

หรอื    อควาเรยีมที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลใีต้และมตีู้ปลาใหญ่ที่สุดในเอเชยี เป็น

สถานที่อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยอืนเกาะเชจู  เพราะที่นี่ เป็นทัง่

ศูนยก์ลางการเรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กี่ยวกบัธรรมชาตแิละมสีิง่มชีวีติใต้ทะเลที่

จดัแสดงไดน่้าสนใจและสวยงาม มตีู้ปลาจ านวนมากตัง้แต่ขนาดเลก็จนถงึขนาด

ใหญ่ทหึมาอลังการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล ชมการให้อาหารนก

เพนกวนิตวัน้อย ที่ต่างกรูกนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั และปลากระเบนว่ายขา้ม

หวัไปมาท าใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้วั 
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อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึน้ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ 

อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครือ่งเคยีงต่างๆ  

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ 

สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบั

หวัมงักร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกนัว่าถ้าหากใครไม่

ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักร

แห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร 

ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ท้องฟ้า 

เป็นประตมิากรรมที่ธรรมชาตไิด้สรา้งสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงั

สามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตา

อกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบั  หรอื

ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภท

เวชส าอางค์ทีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ที่เหมาะ

กบัผู้ที่มปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง    ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - 
ร้านค้าสมนุไพร +ร้านละลายเงินวอน -   ศนูยเ์คร่ืองส าอาง  - ศนูย์
โสม  - ลอตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู  

 



 
 

12 
 

อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม  

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทอง

อ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอก

ดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถอืว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุด ภายในจะมเีจา้หน้าที่ให้

ความรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีี่สุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิู้ใหญ่ที่ท่าน

รกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่นี่มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม 

เสื้อผ้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลายแบรด์ดงั อาทเิช่น 

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 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าท้องถิน่ ชื่อดงั บน

เกาะเชจ ูอาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์เครื่องประดบั NEW BALANCE , 

NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมา

ไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2243 

พรอ้มความประทบัใจ เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  
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**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม EXCLUSIVE BUSAN&JEJU SUMMER ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-

กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เปน็จ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเปน็นักท่องเที่ยวจริงๆ เดนิทาง

ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกนันี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้า

เมอืง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 
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‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน าขั้นตอน

และรายละเอียดการนดัหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

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

เงินคนืหลังจากวันทีเ่ดนิทางกลบัภายใน 7-14 วนั 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low Cost เกาหล ี

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

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไมน่าน 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 การ

เปลี่ยนขนาดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน าทีน่ั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดนิทางเพียง 

2-4 วนัเทา่นัน้ 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะพยายาม

อย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกลเ้คียงที่สดุ (ซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืน
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เงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์

ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้ค่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทวัร์เกาหลี ราคา

ปานกลางให้ท่านพจิารณา ซึ่งค่อนข้างแนน่อนในการเดินทางมากกวา่ แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 

บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เปน็ต้นคะ ส าหรับลูกค้าต้องการความ

แน่นอน เรามีให้เปน็ตัวเลือกค่ะ 

 
***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียวเพิ่ม 
ราคาปกติ 

ราคาโปรโมชั่น 
(8 ท่ีแรกเท่านั น) 

กรกฎำคม  : 15-19 
สิงหำคม : 19-23 

13,800.- 10,300.- 

4,900.- กรกฎำคม  : 16-20 14,100.- 10,600.- 

กรกฎำคม  : 17-21 
สิงหำคม : 21-25,23-27 

14,400.- 10,900.- 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
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ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
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ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท หรอื 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 
และ เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญั
ถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและ
ด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
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-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนั
จนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ 
ถอืว่าเป็นวนัหยดุท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท า
การออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี
เกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ
ไมร่บัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน 
หรอืเป็นเงนิไทย 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที่
เขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 
กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


