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รหัสโปรแกรม : 14201 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนสงิหำคม 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี ้เจจ ู - โชวก์ำยกรรม  - วดัซนับงัซำ  - ภเูขำซองอคั - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ  - รำ้น

น ้ำมนัสน  - หมูบ่ำ้นวฒันธรรมซองอบึ  - ยอดเขำ ซองซำน อลิจลุบง  - ชมดอกไฮเดรนเยยี  - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ำ  - ศูนย์

เครือ่งส ำอำง - สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์ - ลอ็ตเต ้โซล สกำย  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - หอคอยกรงุโซล  - ศูนยโ์สม  - ฮงแด ช็

อปป้ิงสตรที - พระรำชวงัถอ็กซกุูง  - ชอ้ปป้ิงทีย่่ำนเมยีงดง - รำ้นคำ้สมนุไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน     

 

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำย
กำรบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดย
มเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก ในเรือ่งของเอกสำรของท่ำน  

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู  

 

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

 

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสำยกำรบนิโลวค์อ

สอนัดบั1 ของประเทศเกำหลใีต้ สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอร์

เป็นดำรำชื่อดงัของเกำหลี สำยกำรบินเจจูเป็นสำยกำรบินชัน้น ำที่พฒันำได้อย่ำงรวดเร็วที่สุดในประเทศเกำหลีใต ้

หลงัจำกกำรก่อตัง้เมือ่ปี 2005 ไดข้ยำยตวัอยำ่งรวดเรว็โดยกำรปรบัปรงุรำคำใหม้คีวำมยุตธิรรมแก่ลูกคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง 

และยงัได้มกีำรปฏริูปธุรกิจทำงกำ บนิอย่ำงต่อเนื่องอกีด้วย สำยกำรบนิเจจูได้ท ำให้กำรท่องเที่ยวเป็นที่แพร่หลำยจน

ประสบควำมส ำเรจ็ ซึ่งก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิจนท ำให้ประเทศเกำหลใีต้กลำยเป็นประเทศท่องเทีย่ว

ได้ มเีส้นทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสำยกำรบนิเจจู ได้รบักำรยอมรบัจำกทัว่

โลก ‘ในดำ้นควำมปลอดภยั’ ‘และสมรรถภำพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง    สนามบินเจจู  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหลคติตี ้ - โชว์กายกรรม  - วดัซันบังซา  
-  ภูเขาซองอคั   

พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค 
เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซนับงัซำ  - พิพิธภณัฑ์
ชำโอซุลลอค 

 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซนับงัซำ  - พิพิธภณัฑ์
ชำโอซุลลอค 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนามบินเชจ ูเป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกำหลใีต้ รองจำกท่ำอำกำศยำน

นำนำชำตอินิชอน ได้ถูกจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลท์หรอืกำรจรำจรบนท้องฟ้ำเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 

2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก เกำะเชจ ูทีอ่งคก์ำร UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็น

เกำะทีเ่กดิใหมจ่ำกภเูขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจำก

ธรรมชำต ิท ำใหเ้ป็นที่ปลูกชำเขยีวคุณภำพสูง ทีส่่งผลติภณัฑช์ำเขยีวส่งออกไปขำย

ทัว่โลก เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถงึ

ผลติภณัฑแ์ปรรปูจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะส ำหรบัซื้อ

เป็นของฝำก มคีุกกี้ชำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น 

ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีว

ที่คุณไม่ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมัผสั

กบัภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต้ รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถ้วยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำ

เขยีวทีน่ี่ 

พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถำนทีจ่ดั

แสดงเรื่องรำวเกี่ยวกบัคติตี้ หลำกหลำยเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใช้ที่เป็นคติตี้

ทัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ พรอ้มเรือ่งรำวและประวตัคิวำมเป็นมำ ภำยในมรีำ้นขำยของที่

ระลกึน่ำรกัๆ มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่ำดผม ร่ม สมุด หมอน 

ตุ๊กตำ และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสำวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คำ

เฟ่ ซึง่เป็นรำ้นกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรกัเหมำะส ำหรบัถ่ำยภำพ ภำยในรำ้นมจี ำหน่ำย

เค๊กหลำยรสชำต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกำแฟ รสชำตอิรอ่ยทีไ่มค่วรพลำด                                                                                         

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไป

ดว้ย ไก่ชิ้นโต   วุ้นเส้นเกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ำกบั

ซอสสูตรเฉพำะเสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใช้กรรไกรตดัเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเลก็พอดคี ำ รบัรอง

ตอ้งตดิใจ 
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จำกนัน้พำท่ำนเข้ำชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) กำรแสดง

ควำมสำมำรถของนักแสดงในกำรโชว์หวำดเสยีวและควำมยดืหยุ่นของร่ำงกำย มี

กำรแสดงหลำกหลำยชุด แต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป เป็นที่ตื่นตำตื่นใจของ

ผู้ชม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง ท่ำนจะได้รบัควำมสนุกสนำน เพลดิเพลนิ และหวำดเสยีว 

ไปพร้อมๆกนั  เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์นี้นักกำยกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ำ

กำยกรรมต่ำงๆ ดว้ยห่วงที่หอ้ยอยู่กลำงอำกำศ  โชว์กำยกรรมกลำงอำกำศด้วยผ้ำ 

นักแสดงจะเล่นกำยกรรม บดิตวัด้วยท่ำทำง สง่ำงำมขณะห้อยตวัอยู่กลำงอำกำศ

ดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพื้นทีจ่ ากดั 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  

ระหว่ำงทำงขึน้ท่ำนจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรูป

องค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธำนที่มคีวำมศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชำวบ้ำนบน

เกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีต้ทีน่ับถอืศำสนำพุทธ  และรปูปั้นเจำ้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้ำ

ออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจำยน์ ซึ่งหำกได้ลูบพุงก็จะร ่ำรวยเงนิ

ทอง ท่ำนจะได้พบกับวธิีกำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่แตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย 

โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆแ์สดงถงึควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ 

นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงำมของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกสู่มหำสมทุร 

พาท่านเดินทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK) เป็นภูเขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลูกบน

เกาะเชจ ูสามารถชมวิวทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย 

มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไม่ไดเ้ป็นทรายสีขาวแตก่ลบัเป็นหินสีด า น า้ทะเล

สีด าแปลกตา เป็นจุดด าน า้ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องท่ีทหาร

ญ่ีปุ่ นบงัคบัใหค้นเกาหลีขดุเจาะไวต้ัง้แตส่มยัสงครามโลก  เพ่ือเอาไวจ้อดเรือแอบซ่อน

ไวส้  าหรบัท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติดระเบิดแลว้พุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี ้

เปิดใหเ้ขา้ชม แตมี่เหตกุารณเ์คยดนิถลม่ลงมาเลยปิดไมใ่หเ้ขา้ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเรื่อง "แดจงักึม"ตอน

ท่ีถกูเนรเทศ ละครโทรทศันย์อดนิยมของเกาหลีใต ้
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อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรที่เป็นที่นิยมของชำวเกำหล ี โดยกำรน ำหมูสำมชัน้ไปย่ำงบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผำจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ 

พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ ถงึแมว้่ำซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรที่สุดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ไดม้กีำรหมกัหรอืมี

ส่วนผสมทีห่ลำกหลำย แต่ว่ำถำ้พดูถงึรสชำตแิลว้ นบัว่ำพลำดไมไ่ดเ้ลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจิ      (ผกัดองเกำหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใสก่บัขำ้ว) ทีน้่อย 

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปด้วยข้ำวสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ     

(ผกัดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน(ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ 

คอืนักด ำน ้ำทีล่งไปเกบ็อำหำรทะเลบรเิวณรอบๆชำยฝัง่ของเกำะเชจูด้วยวธิกีำรตำม

แบบฉบบัดัง้เดมิของเกำหล ีบำงคนกย็กใหแ้ฮนยอเป็นนำงเงอืกแห่งทอ้งทะเลซึง่ไดร้บั

ควำมสนใจอย่ำงมำก ภำยในพพิธิภณัฑท์ุกท่ำนจะไดพ้บภำพถ่ำยแฮนยอทีส่ะทอ้นให้

เหน็ถงึควำมแขง็แกรง่ของผูห้ญงิบนเกำะเชจ ูโดยรปูแบบกำรจดัแสดง เป็นอำคำรและ

วตัถุบอกเล่ำ เรื่องรำว วถิชีวีติควำมเป็นอยู่  ซึ่งขำ้วของ เครื่องใช้ที่น ำมำแสดงส่วน

ใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจำ้ของบ้ำนได้ใช้งำนจรงิ อำท ิเช่นกำรแต่งกำย ในสมยัก่อนชุด

แต่งกำยของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที่ดูสบำยตำ ภำยในมฉีำยวดีโีอเรื่องรำวของอำชพีนี้ใต้ท้องทะเลให้เรำดูอกีด้วย 

(หมำยเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ำรเขำ้ชมเน่ืองจำกสถำนทีท่่องเทีย่วบำงแห่งมวีนัหยดุประจ ำ) 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชำติ

ผ่ำนผลงำนกำรวิจยัมำกมำยจำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มี

สรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั 

วันที่สามของการเดินทาง      พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ - ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  -  หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - 

ยอดเขาซองซานอิลซุลบง -  ดอกไฮเดรนเยีย – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า - ศนูย์

รวมเครื่องส าอางค ์
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และสำมำรถลำ้งสำรพษิในร่ำงกำย เพื่อเพิม่ภูมติ้ำนทำนและท ำใหอ้ำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัควำม

นิยมจำกคนในประเทศเกำหลเีป็นอยำ่งมำก 

จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บ้ำน

โบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ทีย่งัมชีำวบำ้นอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบำ้น

ที่นี่คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกับมูลม้ำ เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอิฐเข้ำด้วยกนัเป็น

โครงสรำ้งของตวับำ้น ถ้ำท่ำนเคยมำเที่ยวเกำหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่ำงๆทีอ่ยู่ตำมบำ้น

ก็จะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัที่เกำะนี้นัน้ 

ไหที่วำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืนที่นี่จะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบล็

ครำสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบำ้นจะน ำผลเบอรร์ีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึง้ และหมกัไวส้ำมปี 

ก่อนทีจ่ะน ำมำรบัประทำนได ้รสชำตหิวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลำยเป็น

สนิคำ้ทีผู่ม้ำเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

อำหำรกลำงวนั บรกิำรท่ำนด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมกักับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผดั

คลุกเคล้ำพรอ้มน ้ำซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็น

ภูเขำไฟที่ดบัแล้ว ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่

ผูค้นมำขอพรและชมพระอำทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจ ูและ

ในจดุนี้เรำ ยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบัทอ้งฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ทีส่วยงำมโดยรอบ

ของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถำนทีท่ีน่ักท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยก

ยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำตขิองโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงั

ปำกปล่องภูเขำไฟที่ดบัแล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรูป

จำกมุมสูง แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกนั เมื่อขึน้ไปถงึด้ำนบนสุด

ของปำกปล่องภเูขำไฟท่ำนจะไดส้มัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำมอยำ่งแน่นอน 

พำทุกท่ำนเดนิทำงชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) ควำมหมำย

ของดอกไฮเดรนเยยี บำ้งกว็่ำหมำยถงึ “ดอกไมเ้ยน็ชำ” เพรำะสำมำรถทนกบัอำกำศ
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หนำวได้เป็นอย่ำงด ีแต่อกีควำมหมำยหนึ่งก็คอื “แทนค ำขอบคุณ” หรอื  ขอบคุณทีเ่ขำ้ใจ และคอยอยู่เคยีงขำ้งกนัมำ

ตลอด ดอกไฮเดรนเยยีบนเกำะเชจูส่วนมำกดอกเป็นสฟ้ีำ ม่วงอมชมพู กลิน่อำยควำมหอมอ่อนๆ แบบธรรมชำตขิอง

ดอกไฮเดรนเยยีจะช่วยท ำใหบ้รรยำกำศอบอวนไปดว้ยควำสุข ควำมเพลดิเพลนิ มชีวิติชวีำและไม่ควรพลำดถ่ำยรปูเกบ็

ควำมประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบำนสวยในช่วงเดือนพฤษภำคม -มถุินำยน ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับสภำพอำกำศ ณ วนั

เดนิทำง) 

 จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า หรือ Aquarium ทีใ่หญ่

ทีสุ่ดในเอเชยี เป็นสถำนทีอ่กีแห่งหนึ่งทีไ่ม่ควรพลำดเมื่อไดม้ำเยอืนเกำะเชจ ูเพรำะทีน่ี่

เป็นทัง้ศูนยก์ลำงกำรเรยีนรูท้ำงทะเล ควำมรูเ้กี่ยวกบั  ธรรมชำตแิละสิง่มชีวีติใต้ทะเลที่

จดัแสดงไดน่้ำสนใจ และสวยงำม มตีู้ปลำจ ำนวนมำกตัง้แต่ขนำดเลก็จนถงึขนำดใหญ่

มหมึำอลงักำร ชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล นอกจำกนี้มฉีลำมวำฬเป็นไฮไลท ์

โชว์กำรให้อำหำรปลำฉลำมสุดระทึก ดินแดนแห่งนกเพนกวนิ ชมกำรให้อำหำรนก

เพนกวนิตวัน้อย ที่ต่ำงกรูกนัมำรบัอำหำรอย่ำงคกึคกั และปลำกระเบนว่ำยขำ้มหวัไป

มำท ำใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้วั 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส ำอำงคท์ีห่มอศลัยกรรมเกำหลรีว่มออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑต่์ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผูท้ี่

มปัีญหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิ

ขำวสว่ำงใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม 

 

อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูขึน้ชื่อด้วยอำหำรทะเลสดๆ 

อยำกใหทุ้กท่ำนไดล้ิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครือ่งเคยีงต่ำงๆ  

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel หรอืเทยีบเท่ำ   
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รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

เดินทำงจำกสนำมบินนำนำชำติเชจู สู่สนำมบินกิมโป ดว้ยเท่ียวบินในประเทศ 

(*สำยกำรบินมีกำรเปลียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ำกนั และ ไฟลท์ภำยในเวลำตำม
ควำมเหมำะสมของผูจ้ดัท ำ  ) 
 

 
  

พำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD) เป็นสวนสนุกในร่ม
ขนำดใหญ่ ในกรงุโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้่ำเป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ ี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลกเลยกว็่ำได ้และมโีซนสวนสนุกกลำงแจง้ ทีส่รำ้งเป็นเกำะ
อยูก่ลำงทะเลสำบซอกชน (Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรค
คนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีำรแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 
โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครือ่งเล่นส่วนใหญ่ของโซนน้ี
จะเน้นหนกัส ำหรบัเดก็เลก็ เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีำนส

เกต็น ้ำแขง็ไวบ้รกิำรพรอ้ม 2.ส่วนอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดำ้นนอกสู่ Magic Island เตม็ไปดว้ย
เครือ่งเล่นหวำดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่ำงๆ ใหไ้ดส้นุกสนำนกนัตลอดทัง้สีฤ่ดู  เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  
เป็นเครือ่งเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ส ำหรบัคนชอบควำมหวำดเสยีวและทำ้ทำยไม่ควรพลำด 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่  ลอ็ตเต้ โซล สกาย (LOTTE SEOUL SKY) ตัง้อยูใ่จกลำงกรงุ
โซล เป็นตกึทีส่งูทีสุ่ดในเกำหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ 
ควำมสงูอยูท่ีป่ระมำณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่ำเป็นแลนดม์ำรค์แห่งใหม่ของกรงุโซล 
ส ำหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสำมของ
โลก และจะเปิดใหเ้ขำ้ชมในเดอืนเมษำยน 2017 ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 117-123 ของตกึที่
สงูทีสุ่ดในโซลอย่ำง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ ำลำย 3 สถติขิอง 
Guinness World Records อยำ่งแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้ำทีอ่ยูส่งูทีสุ่ดในโลก” บนชัน้ 
118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก” ทีม่คีวำมเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนำท ีและสุดทำ้ยคอื 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง      สนามบินนานาชาติเชจู - สนามบินนานาชาติกมิโป  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์  - ลอ็ตเต้ 
โซล สกาย  - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้รี  - หอคอยกรุงโซล  - ศูนย์โสม  - ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท 
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“ระยะทำงของลฟิตท์ีย่ำวทีสุ่ดในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภำยใตค้อนเซป็ต ์“The Beauty and Pride of Korea" (ควำม
งำมและควำมภำคภมูใิจของเกำหล)ี 

จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิงสนิค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ทีน่ี่มสีนิคำ้ชัน้น ำปลอดภำษใีหท้่ำนเลอืกซือ้มำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม 

เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค ์กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรดด์งั 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 

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู อำหำรเกำหล ีอำทเิช่น ดกัคำลบี ้ ชำบ ู คำลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จำกนัน้น ำท่ำนเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล (N TOWER) ซึง่อยูบ่นภูเขำนัมซำน ซึง่เป็น 

1 ใน 18 หอคอยที่สูงทีสุ่ดในโลก ทีฐ่ำนของหอคอยมสีิง่ที่น่ำสนใจต่ำงๆ เช่น ศำลำ

แปดเหลี่ยมปำลกัก๊จอง สวนพฤกษชำติ อำคำรอนุสรณ์ผู้ร ักชำติ อัน ชุง กุน 

นอกจำกนี้โซลทำวเวอรย์งัเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำละครเกำหลแีนวน่ำรกัๆ เรื่อง “กบัดกั

หวัใจยยัแม่มด” อิสระให้ทุกท่ำนได้เดนิเล่นและถ่ำยรูปคู่หอคอยตำมอธัยำศยัหรอื

คลอ้งกุญแจคู่รกั (ไมร่วมค่ำขึน้ลฟิท)์ 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพ

ว่ำผลติจำกโสมทีอ่ำยุ 6 ปี ซึง่ถอืว่ำเป็นโสมทีม่คีุณภำพดทีีสุ่ด ภำยในจะมเีจำ้หน้ำที่ให้

ควำมรู้เกี่ยวกบัโสมพร้อมอธบิำยคุณสมบตัิและผลติภณัฑ์ที่ผลติจำกโสม ให้ท่ำนได้

เลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภำพดทีีสุ่ดและรำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ที่

ท่ำนรกัและนบัถอื 

จำกนัน้พำท่ำนสู่  ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท (HONGDAE SHOPPING STREET)  ศูนย์

รวมเครื่องส ำอำงค์ ผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิหน้ำ หลำกหลำยแบ

รนดด์งัทีก่ ำลงัเป็นทีน่ิยมในเกำหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , 

BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้

อยำ่งมำกมำย และยงัสำมำรถมอบเป็นของฝำกใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีด้วย 
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อาหารเยน็พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จิมดกั  บลโุกกิ  บิบิมบบั ฯลฯ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเขำ้พกัที ่Lucebridge Hotel หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

พำท่ำนเยี่ยมชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOSUGUNG PALACE) ซึ่งแปลว่ำ 

พระรำชวงัแห่งควำมอำยุยนืนำนและมัง่คง ทีไ่ดร้บักำรพระรำชทำนชื่อจำกกษตัรยิช์ุน

จอง เป็นทีป่ระทบัของเจำ้ชำยวอนชำน ระหว่ำงปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง 

กษตัรยิก่์อนองค์สุดทำ้ยของรำชวงศ์โชชอนก็ถูกบงัคบัใหส้ละรำชสมบตัทิีน่ี่ โดยญี่ปุ่ น 

ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระรำชวงั

นี้ตัง้อยู่ตรงขำ้มกบั ศำลำว่ำกำรเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) มปีระตูทำงเขำ้ที่

สวยงำม คือประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภำยในมพีระที่นัง่ซุงวำจอน 

(Junghwajeon) หนัหน้ำไปทำงทศิใต ้บรเิวณรอบก ำแพงดำ้นหน้ำพระรำชวงั มชี่ำงแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมี

กำรแสดงพธิเีปลีย่นเวรยำมหน้ำประตูพระรำชวงั 

จำกนัน้น ำท่ำน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง (MYEONGDONG MARKET) ไดช้ื่อว่ำเป็น

แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กำหลชีัน้น ำ ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกำหลมีำเดนิชอ้ปป้ิงกนั

อยำ่งลน้หลำม ท่ำนสำมำรถหำซือ้สนิคำ้ไดอ้ยำ่งหลำกหลำยทัง้เสือ้ผำ้,รองเทำ้,กระเป๋ำ

,เครื่องส ำอำงซึ่งเป็นที่รูจ้กัอย่ำงดขีองคนไทย อำท ิEtude , Skinfood, Laneige, 

Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนังและ

ซรีี่ย์ฮติ ตลอดจนของที่ระลกึที่มรีูปดำรำคนโปรดของท่ำนอยู่ในสนิค้ำมใีห้เลอืกซื้อ

อยำ่งมำกมำย 

วนัทีห้่าของการเดินทาง     พระราชวงัถ็อกซูกงุ  - ช้อปป้ิงทีย่่านเมยีงดง  - ออกเดินทางจากสนามบิน
นานาชาติกมิโป – สนามบินนานาชาติเชจู  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  
- ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ 
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อาหารกลางวนั  อิสระ ท่ีตลาดเมียงดง 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิกมิโป เพื่อเดนิทำงไปยงัสนำมบนินำนำชำตเิช

จ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

(*สำยกำรบนิมกีำรเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ำกนั และ ไฟลท์ภำยในเวลำตำม

ควำมเหมำะสมของผูจ้ดัท ำ) 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหมล่่ำสุดของเกำหล ี โดยมกีำรจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพษิทีต่กคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภำยในผนงัของตบัหรอื

ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึน้ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง 

ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด 

อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโก

พำย สำหรำ่ยหลำกหลำยรสชำต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผำ้ เครือ่งใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครือ่งนอน

อนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่ำสมัผสั พรอ้มกบักำรกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝำกของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนได้

เลอืกซือ้มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจกุล่องตำมเงือ่นไขของรำ้น 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 

พรอ้มควำมประทบัใจ   

01.00-02-00 น. เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 

                                                           

**กรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่

นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทั***  ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยั

ธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคุมของ

บรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลำในกำรท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม       ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้ง

ค่ำเสยีหำย ว่ำดว้ยกรณใีดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้และบรษิทัจำ่ยไปแลว้ 
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โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม WOW JEJU WITH SEOUL SUMMER ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-

กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เปน็จ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเปน็นักท่องเที่ยวจริงๆ 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 
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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 
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***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะพยายาม

อย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกลเ้คียงที่สดุ (ซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืน

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 
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 
 

เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง  
   รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
 

 
อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
ราคาปกต ิ

ราคาโปรโมช่ัน 
(8 ที่แรกเท่านั้น) 

สิงหาคม : 26-30  14,100.- 10,600.- 

4,900.- สิงหาคม : 31 - 4 ก.ย. 14,400.-    10,900.- 

สิงหาคม : 28 -1 ก.ย., 29 - 2ก.ย.      14,700.- 11,200.- 
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ราคานีร้วม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็น
ภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
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ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 1,200 บำท หรือ 35,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป (ปรับข้ึน ณ วนัท่ี 2 ก.ย. 62) 
-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ 
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสั่งเพิ่ม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ี
อยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำร
ยืน่วซ่ีำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วซ่ีำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถ
รับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปทีเ่ดินทางต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อนกำร
เดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระ
เพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อ
ท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือเดินทำงเหลือนอ้ยกวำ่ 6 เดือนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งส้ิน) 
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-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำร
ก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก 
เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก 
ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจขอ
บริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำร
ออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำร
ผดิพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
และคืนค่ำใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทวัร์หรือการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพกัส าหรับผู้ทีไ่ม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าทีเ่ดินทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
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