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รหัสโปรแกรม : 14274 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 1-30 พฤศจกิำยน 2562 

โปรแกรมเดินทาง 
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม - พิพิธภณัฑช์าโอซลุลอค - สวนส้มไร้เมลด็ - ภเูขาซองอคั - วดัซนับงัซา - ร้าน

น ้ามนัสน - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ลูล่ี - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง   

ชายหาดวอลจองร ี- หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน - สะพานเดินทะเล - นัง่กระเช้าลอยฟ้า – ศนูยโ์สม  - เอเปค 

เฮ้าส ์- ลอ็ตเต้ พรีเม่ียม เอาท์เลท  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟร ี- ปซูานทาวเวอร ์ - ถนนช้อปป้ิง นัมโพดง - ร้านค้า

สมนุไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์

  

 

 

 22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้

ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอร์

เชค็อนิ F  ใกลป้ระตทูำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบั

และอ ำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำรของท่ำน 

  

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู –ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั 

ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 



 
 

2 
 
 

 

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

02.25-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต ้ โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่

7C2244 เป็นสำยกำรบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกำหลใีต ้ สะดวกสบำย กำรดแูลเอำ

ใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ี

สำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ยำ่งรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต ้

หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำงรวดเรว็โดยกำรปรบัปรุงรำคำใหม้คีวำม

ยตุธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอยำ่งต่อเนื่องอกี

ดว้ย สำยกำรบนิเจจไูดท้ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำ

ปฏบิตั ิ จนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีตก้ลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทำงบนิมำกกวำ่ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ 

เครื่องบนิ B737-800ของสำยกำรบนิเจจ ู ไดรบักำรยอมรบัจำกทัว่โลก ‘ในดำ้นควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็น

เครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ู เป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 2 

ของเกำหลใีต ้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG 

วำ่มไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 

(กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศ

เกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกำะเชจทูีอ่งคก์ำร UNESCO ให้

รำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิใหม่จำกภเูขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม เป็นภเูขำไฟทีม่ี

ชื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของเกำะเชจ ู เป็นสถำนทีม่องเหน็ดำวประจ ำเมอืงที่

เปล่งประกำยสวยงำมบนทอ้งฟ้ำยำมพลบค ่ำและเป็นรูจ้กักนัอยำ่งแพร่หลำย

ในรำยกำรชื่อดงัอยำ่ง Hyori's Home Stay ทุกท่ำนสำมำรถขึน้มำสมัผสั

บรรยำกำศอนัสดใส ชมพระอำทติยก์นับนภเูขำไฟแห่งนี้ ขอแนะน ำวำ่หำ้ม

พลำดเดด็ขำดๆ นอกจำกนี้สถำนทีแ่หง่นี้เป็นทีจ่ดัเทศกำล Jeju Fire 

Festival จะมขีึน้ทีบ่รเิวณเนินเขำ โดยจะจดัในช่วงประมำณปลำยเดอืน

กุมภำพนัธไ์ปจนถงึตน้เดอืนมนีำคมของทุกปี ทีน่ี่จะมกีำรจุดไฟอยำ่งยิง่ใหญ่ 

เพื่อเป็นกำรตอ้นรบัฤดเูกีย่วเกบ็และยงัเป็นกำรอวยพรใหม้สีุขภำพดอีกีดว้ย 

ซึ ่เพื่อท ำกำรเตรยีมพืน้ทีใ่นกำรปลกูพชืส ำหรบั    ฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมำยเหตุไมไ่ดพ้ำไปชมงำนเทศกำล) 

อำหำรกลำงวนั  พรอ้มเสรฟิอำหำรกลำงวนั ดว้ย เมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำน

ใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดั

คลุกเคลำ้กบัซอสสตูรเฉพำะ เสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดี

ค ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

 

วนัที่สองของการเดินทาง   สนามบินเชจู- ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พพิธิภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้
เมล็ด  - ภูเขาซองอัค  - วดัซันบังซาพพิธิภณัฑ์ชาโอซุลลอค 

 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำ
ซองอคั  - วดัซนับงัซำ  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค 
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พำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่

ได้ร ับของขวญัจำกธรรมชำติ ท ำให้เป็นที่ปลูกชำเขียวคุณภำพสูง ที่ส่ง

ผลิตภัณฑ์ชำเขียวส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนที่จ ัดแสดงประวตัิและ

วฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรูปจำกชำนำนำ

ชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะส ำหรบัซื้อเป็นของฝำก มคีุกกี้ชำ

เขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำสก์หน้ำชำเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภำยในยงัมคีำเฟ่

ทีจ่ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้ร้อนและเยน็ ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีวที่คุณไม่

ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบั

ภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต ้รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถ้วยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำเขยีว

ทีน่ี่ 

จำกนัน้พำท่ำนสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ควำม

มหศัจรรยท์ีธ่รรมชำตสิรำ้งสรรค์ เกำะเชจูเป็นที่เดยีวในเกำหลทีี่สำมำรถปลูก

สม้ได้ดแีละอร่อยที่สุดในประเทศ ผลไม้อนัดบั1ของเกำะเชจู และเป็นส้มสำย

พนัธุท์ ีไ่รเ้มลด็ รสชำตจิดัจำ้น วติำมนิซสีงู กนิแลว้แกอ้ำกำรหวดัไดด้มีำก ท่ำน

สำมำรถเขำ้ไปเยีย่มชมสวน และชมิส้มสดๆจำกสวน รบัรองควำมอร่อยตดิอก

ตดิใจ แถมไดถ่้ำยภำพควำมดกของสวนสม้บนเกำะเชจอูกีดว้ย นอกจำกนี้สวน

สม้ยงัเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำซรีี่ส์เกำหลชีื่อดงัหลำยเรื่อง อำทเิช่น MY GIRL (รกั

หมดใจยยักะล่อน) 

พำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาซองอคั (SONG AK) เป็นภูเขำไฟที่

สวยงำมอกี1 ลูกบนเกำะเชจู สำมำรถชมววิท้องทะเล ภูเขำไฟฮลัลำนซำน

และเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มชีำยหำดหนิรมิทะเล ชำยหำดทีน่ี่จะไม่ได้

เป็นทรำยสขีำวแต่กลบัเป็นหนิสดี ำ น ้ำทะเลสดี ำแปลกตำ เป็นจุดด ำน ้ำยอด

นิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐำนภูเขำ จะมีช่องที่ทหำรญี่ปุ่นบงัคับให้คน

เกำหลีขุดเจำะไว้ตัง้แต่สมยัสงครำมโลก  เพื่อเอำไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้

ส ำหรบัท ำลำยเรอืของอเมรกิำ โดยท ำเป็นเรอืตดิระเบดิแล้วพุ่งชนแบบพลี

ชพี ก่อนนี้เปิดใหเ้ขำ้ชม แต่มเีหตุกำรณ์เคยดนิถล่มลงมำเลยปิดไม่ให้เขำ้ชม

อีกเลย และยงัเคยเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำเรื่อง "แดจงักึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ 

ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกำหลใีต ้
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จำกนั ้นพำท่ ำนแวะนมัสการพระ  ณ วัดซันบัง โพมุนซา 

(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนั

หน้ำออกสู่ทะเล  ระหวำ่งทำงขึน้ท่ำนจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภำยในวดั

จะประดษิฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธำนที่มคีวำมศกัดิส์ทิธิ ์

และเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีตท้ีน่บัถอืศำสนำ

พุทธ  และรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอมิซึ่งหนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีูป

ปัน้พระสงักจัจำยน์ ซึง่หำกไดล้บูพุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะได้พบกบัวถิี

กำรท ำบุญของชำวเกำหลใีต้ที่แตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำย

ขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆ์เพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทยีน

เพื่อเป็นแสงสวำ่งแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงำมของแหลมมงักรที่ย ื่นออกมำสู่

มหำสมุทร 

อำหำรเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีน่ิยมของชำวเกำหล ี โดยกำรน ำหมูสำมชัน้ไปย่ำงงบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผำจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ 

พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ ถงึแมว้ำ่ซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรที่สุดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ได้มกีำรหมกัหรือมี

ส่วนผสมทีห่ลำกหลำย แต่วำ่ถ้ำพดูถงึรสชำตแิลว้ นบัวำ่พลำดไม่ไดเ้ลย 

 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกวำ่เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

วนัที่สามของการเดินทาง      ร้านน ้ามนัสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงคมู์ลล่ี  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอึบ  

- ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชายหาดวอลจอง 
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จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  มหัศจรรย์แห่ง

ธรรมชำติผ่ำนผลงำนกำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศ

เกำหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเส้น

เลอืดตบี แตก ตนั และสำมำรถล้ำงสำรพษิในร่ำงกำย เพื่อเพิม่ภูมติ้ำนทำนและ

ท ำใหอ้ำยยุนืแบบชำวเกำหล ีซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศ

เกำหลเีป็นอยำ่งมำก 

พำทุกท่ำนเดนิทำงชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ลูล่ี (PINK MUHLY GRASS) 

ณตอนนี้ก ำลงัเป็นทีถ่่ำยรปูยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกำหล ีบรรยำกำศสุดแสนโร

แมนตกิบนเกำะเชจ ูสขีองดอกพงิคม์ลูลี้สจีะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพร้อมเรยีง

กนัเบ่งบำนอวดสสีนัฉูดฉำดสวยงำม (โดยปกตดิอกหญ้ำสชีมพู พงิค์มูลลี่จะเริม่

บำนประมำณช่วงกลำงเดอืนกนัยำยน - พฤศจกิำยน แต่ทัง้นี้ข ึ้นอยู่กบัสภำพ

อำกำศ ณ วนัเดนิทำง )ท่ำมกลำงอำกำศที่เยน็สบำยและทศันียภ์ำพที่สวยงำม

ชวนใหทุ้กท่ำนไดเ้กบ็รปูควำมประทบัใจเป็นควำมทรงจ ำ 

จำกนัน้พำท่ำนเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็น

หมู่บำ้นโบรำณอำยมุำกกวำ่ 300 ปี ที่ยงัมชีำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของ

กำรสรำ้งบำ้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมำ้ เป็นตวัยดึกอ้นหินและก้อนอฐิ

เขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเที่ยวเกำหลใีต้แล้วเคยเหน็

ไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนกจ็ะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กิมจ"ิ หรอืผกัดองของ

เกำหล ีแต่ส ำหรบัทีเ่กำะนี้นัน้ ไหทีว่ำงเรยีงรำยกนัอยูต่ำมบำ้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไห

ส ำหรบัหมกั "โอมีจำ" หรือ แบลค็รำสเบอร์รี่ที่จะมีเฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดย

ชำวบำ้นจะน ำผลเบอรร์ีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึง้ และหมกัไวส้ำมปี ก่อนทีจ่ะน ำมำรบัประทำนได้ รสชำตหิวำน

อมเปรี้ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลำยเป็นสนิค้ำที่ผู้มำเยีย่มเยอืนมกัจะซื้อกลบัไป

รบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

อำหำรกลำงวนับริกำรท่ำนด้วย "แทจีพลูแบก็"  เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผดั

คลุกเคลำ้พรอ้มน ้ำซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อยเมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกั

สด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 
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จำกนัน้พำท่ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มยี ื่นออกสู่ท้อง

ทะเลสวยงำมปลำยสุดของแหลมมปีระภำคำรสขีำว มองดูสะดุดตำ ซึ่งเป็น

จุดชมววิที่สวยงำมส ำหรบันักท่องเที่ยวที่เที่ยวที่แหลมนี้ และยงัมโีขดหิน

รปูร่ำงแปลกตำที่ใครๆต่ำงเรยีกกนัว่ำ หนิตำ หนิยำย และระหว่ำงทำงยงัมี

ทุ่งหญ้ำกวำ้งใหญ่ทีม่อีำคำร หรอืโบสถ์เก่ำ ประดบัตกแต่งจนสวยงำมที่ใคร

ผ่ำนไปตอ้งแวะเกบ็ภำพเสมอ นอกจำกนัน้ยงัใช้เป็นฉำกถ่ำยท ำซรีี่ยเ์กำหลี

อกีมำกมำยหลำยเรื่อง ส่วนใครนิยมชมชอบกำรทำนปลำหมกึ ย่ำนนี้ข ึน้ชื่อ

ปลำหมกึยำ่งบนหนิภเูขำไฟ หอมชวนดงึดดูใหเ้ขำ้ไปลิม้ลองมำกๆ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE 

PEAK) เป็นภูเขำไฟที่ดบัแล้ว ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ 

เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คนมำขอพรและชมพระอำทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 

สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจ ูและในจุดนี้เรำ ยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบัท้องฟ้ำและ

น ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถำนที่ที่

นกัท่องเที่ยวจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำตขิองโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่อง

ภเูขำไฟทีด่บัแลว้ ระหวำ่งทำงท่ำนสำมำรถหยดุแวะพกัชมววิและถ่ำยรปูจำก

มุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกนั เมื่อขึน้ไปถึงด้ำนบนสุดของ

ปำกปล่องภเูขำไฟท่ำนจะไดส้มัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำมอยำ่งแน่นอน 

จำกนั ้นพำทุกท่ำนเดินทำงสู่  ชายหาด วอลจองรี  (WOLJEONGRI 

BEACH) เป็น 1 ใน 5 ชำดหำดทีม่ชี ื่อเสยีงบนเกำะเชจู หำดทรำยสทีองกบั

น ้ำทะเลสฟ้ีำใสทีส่ะทอ้นแสงอำทติยใ์หเ้หน็ประกำยระยบิระยบันัน้ดกูลมกลนื

กนัอยำ่งสวยงำม  เป็นชำยหำดทีผู่ค้นเดนิทำงมำเทีย่วพกัผ่อนในช่วงฤดรูอ้น 

บรเิวณรอบชำยหำดมรีำ้นกำแฟ คำเฟ่ รำ้นอำหำร น่ำรกักบับรรยำกำศผ่อน

คลำยสบำยๆ ให้ทุกท่ำนได้มำสัมผัส แต่เพื่อควำมไม่ตกเทรนด์ต้องมำ

ถ่ำยรปูกบัเกำ้อีห้ลำกสสีนั ที่ตัง้รอวยัรุ่น หนุ่มสำวให้ถ่ำยรูปแนว ฮปิสเตอร์

กนัมำกมำย 
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พรอ้มเสรฟิทุกท่ำนด้วยเมนู ซีฟู๊ ดน่ึง   เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูขึน้ชื่อด้วยอำหำรทะเลสดๆ 

อยำกใหทุ้กท่ำนไดล้ิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครื่องเคยีงต่ำงๆ 

 

 

น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ 

 

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกวำ่เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

เดินทำงจำกสนำมบินนำนำชำติเชจู สู่สนำมบินกิมแฮ เมืองปูซำน ด้วย

เทีย่วบนิในประเทศ 

 (*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดบัเทียบเท่ากนั และ ไฟล์ท

ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผู้จดัท า) 

 

จำกนัน้พำท่ำนสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (GAMCHOEN CULTURE 

VILLAGE) หรอืเรยีกวำ่ “Korea’s Santorini (ซำนโตรนิี่เกำหล)ีโดยชื่อเรยีก

นี้มำจำกลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอน หมู่บ้ำนที่ตัง้อยู่

บนเนินเขำ เรยีงตวัสลบักนัไปมำสสีนัสดใส ในอดีตหมู่บ้ำนนี้เคยเป็นที่อยู่

อำศยัของของผูล้ีภ้ยัสงครำมเกำหล ีจนในปี 2009 รฐับำลเกำหล ีได้ส่งเสรมิ

กำรท่องเที่ยวมีกำรพฒันำปรับปรุงทัศนียภำพ ให้น่ำอยู่มำกยิง่ขึ้น โดย

ปรบัเปลี่ยนหมู่บ้ำนคมัชอนให้มีสีสนัโดดเด่นด้วยกำรทำสี วำดภำพ ตำม

วนัที่ส่ีของการเดินทาง      ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาตเิชจู-สนามบินกิมแฮ  - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  
- สะพานเดินทะเล  - น่ังกระเช้าลอยฟ้า  - ศูนย์โสม  - เอเปค เฮ้าส์  - ล็อตเต้ พรีเมี่ยม 
เอาท์เลท  - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้รี 
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ก ำแพงและตวับำ้น ใหด้สูดใส น่ำรกั บำ้นเรอืนหลำยหลงัเปลี่ยนเป็นสตูดโิอและแกลลอรี่บำงจุดกเ็ป็นร้ำนขำยสนิค้ำ ทัง้

สนิคำ้พืน้เมอืง สนิคำ้สมยัใหม่ รวมไปถงึรำ้นกำแฟ และได้โด่งดงัจำกซรีี่ยเ์รื่อง Running Man ที่มำถ่ำยท ำที่นี่ จงึท ำให้

หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัมนีกัท่องเทีย่วชำวเกำหลแีละต่ำงประเทศมำเทีย่วกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนชม สะพานเดินทะเล (SKY WALKWAY ) อยูใ่นบรเิวณของ 

ชำยหำดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นัน้แปลวำ่เกำะสน เพรำะ

ชำยหำดนี้มป่ีำสนอยูบ่รเิวณปลำยสุดของหำด สะพำนเดนิทะเล เป็นสถำนที่

ท่องเทีย่วแห่งใหม ่ซึง่ถอืวำ่เป็นแลนดม์ำรค์ของหำดซองโดเลยทเีดยีว ตวั

สะพำนยืน่ออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเรำเดนิอยูบ่นทะเล สะพำนทอดยำว

ยำวประมำณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ของสะพำนสำมำรถมองเหน็น ้ำทะเลผ่ำน

กระจกนิรภยั สกำยวอรค์จะมลีำนหนิใหญ่ๆ ใหถ่้ำยรปูบรรยำกำศและสองขำ้ง

ทำงมองเหน็ววิทวิทศัน์สวยงำม  นอกจำกนี้ยงัเป็นทีถ่่ำยท ำรำยกำร เช่น We 

Got Married ท ำใหเ้ป็นทีน่ิยมอยำ่งมำกส ำหรบัคนเกำหล ี

จำกนัน้พำท่ำนนัง่ กระเชำ้ลอยฟ้ำ (BUSAN AIR CRUISE) ซึ่งจะพำทุกท่ำนได้

สมัผสักบัทิวทศัน์ชำยฝัง่ทะเลใต้ที่สวยงำมของประเทศเกำหลีใต้แบบ 360 องศำกบั

กระเช้ำลอยฟ้ำ Busan Air Cruise  นับว่ำเป็นแลนด์มำร์คใหม่ล่ำสุดในเมอืงปูซำน เปิด

บริกำรเมื่อวนัที่ 21 มิถุนำยน 2560 ที่ผ่ำนมำ ที่บริเวณหำด Songdo ระยะทำงของ 

Busan Air Cruise มรีะยะทำงยำวถงึ 1.62 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลำขำ้มฝัง่ตะวนัออกมำยงั

ฝัง่ตะวนัตก จำก Songnim Park มำ Amnam Park ไดภ้ำยใน 8 นำทเีท่ำนัน้ และมคีวำม

สงูจำกพืน้ถงึ 86 เมตร ท ำใหม้องเหน็ววิของหำดซองโดไปถงึเกำะยองโดได้อย่ำงสวยงำม   (หมำยเหตุ นัง่กระเช้ำลอย

ฟ้ำ หรอื Cable Car ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศในแต่ละวนั) 

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอำหำรเกำหล ีอำทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จิมดกั  บลโุกกิ  บิบิมบบั ฯลฯ 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับำลรบัรอง

คุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มีคุณภำพดีที่สุด 

ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกบัโสมพร้อมอธิบำยคุณสมบตัิและ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจำกโสม ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้โสมที่มคีุณภำพดทีี่สุดและรำคำ

ถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 



 
 

10 
 
 

พำท่ำนแวะชม เอเปค เฮ้าส์ (NURIMARU APEC  HOUSE) เคยเป็นสถำนที่

จดักำรประชุม APEC  เมื่อปี 2005 ค ำวำ่ (Nuri) ในภำษำเกำหลแีปลวำ่ "โลก" ส่วนค ำวำ่ 

(Maru) แปลวำ่ "กำรประชุมสุดยอด" และ APEC House กห็มำยถงึ "บ้ำนที่สุดยอดผู้น ำ

ของโลกมำรวมตวักนัเพื่อประชุมเอเปค" ที่นี่ต ัง้อยู่บนเกำะทงแบค (Dongbaekseom) มี

ภูมิทศัน์ที่สวยงำมตำมธรรมชำติ รำยล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอำคำร 3 ชัน้ 

ผสมผสำนระหวำ่งสถำปัตยกรรมสมยัใหม่ และสถำปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกำหล ีที่

คงควำมงดงำมของธรรมชำต ิและควำมทนัสมยัที่ผสมผสำนกนัอย่ำงกลมกลนื ถูกจดัเป็นห้องประชุมที่มชีื่อเสยีงระดบั

นำนำชำต ิ

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิง ลอ็ตเต้ พรีเม่ียม เอาท์เลท (LOTTE PREMIUM OUTLET ) 

แห่งใหม่ในเมอืงปูซำน ซึ่งมรี้ำนค้ำหลำกหลำยกว่ำ 150 ร้ำนค้ำและมสีนิค้ำรำคำถูก

หลำยหลำยแบรนด์ ไม่ว่ำจะเป็นเสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องใช้ในบ้ำน นำฬิกำ 

แว่นตำ ฯลฯ ทัง้แบรนด์เกำหล ีและแบรนด์ดงัๆ มำกมำยอำทเิช่น Adidas , Nike , 

New Balance , MCM , Armani, Calvin Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 

จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ทีน่ี่มสีนิคำ้ชัน้น ำปลอดภำษใีห้ท่ำนเลอืกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม 

เสือ้ผำ้ 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 

อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอำหำรเกำหล ีอำทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จิมดกั  บลโุกกิ  บิบิมบบั ฯลฯ 

 

 

น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 



 
 

11 
 
 

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกวำ่เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนชมววิเมอืง ณ ปูซานทาวเวอร ์(BUSAN TOWER) ตัง้อยู่ใน 

สวนยองดซูำน (Yongdusan Park) เป็นอุทยำนแห่งชำต ิตัง้อยูบ่นเนินเขำใจกลำงเมอืง 

เป็นสถำนที่พกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมำณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark 

ส ำคัญของเมือง ส ำหรบัชัน้แรกของหอคอย เป็นบริเวณขำยของที่ระลึก และงำน

หตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกำหล ีเช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดนิเผำ, ตุ๊กตำ และอื่นๆ

อีกมำกมำยคนที่มำเที่ยวที่นี่ส่วนมำกจะเป็นคู่ รกั ทัง้ชำวเกำหลีและนักท่องเที่ยว

ต่ำงชำต ิคู่รกัส่วนมำกจะเตรยีมกุญแจมำคล้องตรงที่รำวระเบยีงรอบฐำนของหอคอย  

เพรำะมคีวำมเชื่อวำ่คู่รกัทีไ่ดม้ำคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรกักนัยำวนำนตลอดไป (รำคำไม่รวม

ค่ำกุญแจ , ไม่รวมค่ำขึน้ลฟิต)์ ส่วนดำ้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส ำหรบัชมววิทวิทศัน์

ของเมอืงปซูำนแบบพำโนรำม่ำ 360 องศำ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN NAMPODONG)  

เป็นถนนชอ้ปป้ิงทีโ่ด่งดงัและคกึมำกอกีแห่งในปซูำน  นกัท่องเทีย่วนิยมจะมำเดนิชอ้ป

ป้ิงและเดนิเทีย่วเล่นกนัยงัถนนแหง่นี้ เป็นยำ่นทีไ่ม่เคยหลบัใหลและคกึคกัมำก จน

ไดร้บัฉำยำวำ่เป็น ยำ่นเมยีงดง แห่งเมอืงปซูำนเลยทเีดยีว เพรำะไม่เพยีงแต่จะเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงแต่ยงัเตม็ไปดว้ย คลบั 

บำร ์รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ และทีส่ ำคญัยงัเป็นยำ่นทีส่ ำคญัในปซูำนทีเ่ตม็ไปดว้ยโรงภำพยนตรแ์ละโรงละครซึง่ปซูำนได้

เป็นเป็นเจำ้ภำพจดังำนเทศกำลภำพยนตรน์ำนำชำตปิซูำนในเดอืนตุลำคมของทุกปี 

อำหำรกลำงวนั อสิระอำหำรกลำงวนั และเยน็ 

จำกนั ้นพำท่ำน เดินทางสู่ สนามบินกิมแฮ  เดินทำงไปสนำมบิน

นำนำชำตเิชจ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศโดยสำยกำรบนิ  (*สำยกำรบนิมกีำรเปลยีน

วนัที่ห้าของการเดินทาง     ปูซานทาวเวอร์ -   ถนนช้อปป้ิง นัมโพดง  - ออกเดนิทางจากสนามบินกิมแฮ - 
สนามบินนานาชาตเิชจู  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงนิวอน  - ออกจาก
สนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ  
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แปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ำกนั และ ไฟลท์ภำยในเวลำตำมควำมเหมำะสมของผูจ้ดัท ำ)   

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมนุไพร (K0REA HERB) ใหมล่่ำสุดของเกำหล ีโดย

มกีำรจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทย์

เรยีกวำ่ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม 

ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพษิทีต่กคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ำยในผนงั

ของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภำพร่ำงกำย

ของท่ำนเอง  รำ้นละลำยเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกำหลี

หลำกชนิด อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ 

ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำต ิรวมไปถึงของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผำ้

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่ำ

สมัผสั พรอ้มกบักำรกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝำกของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้

มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) 

ประเภทเวชส ำอำงคท์ีห่มอศลัยกรรมเกำหลรี่วมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑต่์ำงๆ 

ทีเ่หมำะกบัผูท้ ีม่ปัีญหำผวิหน้ำ ไม่วำ่จะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสวำ่งใส ไรร้ิว้

รอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เที่ยวบนิที ่

7C2243 พรอ้มควำมประทบัใจ 

01.00-02-00 น.  เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ      
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**กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสิทธิท์ ี่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่

นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทั***  ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยั

ธรรมชำต ิกำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึน้อยู่เหนือกำรควบคุมของ

บรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบให้เสยีเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม  ผู้เดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกร้อง

ค่ำเสยีหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใชจ้่ำยทีล่กูคำ้และบรษิทัจ่ำยไปแลว้ 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม WOW JEJU WITH BUSAN IN NOVEMBER ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-

กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจรงิๆ เดินทาง

ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้า

เมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได ้เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 
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‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสินใจ 

ทัวร์เกาหลีนี้เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีเงื่อนไขและข้อจ ากัดเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น 

1. ทัวร์เกาหลี Super save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจัดทัวร ์

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวร์ลีดเดอร์ที่เดินทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน าข้ันตอน

และรายละเอียดการนัดหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

3. อาจมีการเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะได้รับ

เงินคืนหลังจากวนัที่เดนิทางกลับภายใน 7-14 วัน 

4. ทัวร์เกาหลีนี้เป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาตั๋วเครื่องบินกับสายการบิน Low Cost เกาหลี 

หลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอื่นๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมชั่นทัวร์ราคานี้ได้ 

5. จากสัญญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบินที่แตกต่างกัน ทางบริษัทขอสงวน

สิทธ์ิในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดนิทางไม่นาน ซ่ึงอาจมีผลท าให้ 

**เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลานดัหมายที่สนามบินได้ 2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบิน / เมืองที่เครื่องบินลงจอด** 

กรุณาเผื่อเวลาเดนิทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดินทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดินทาง) 

7. นอกจากนี้ การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหลี อาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหตุ เช่น การ

เปลี่ยนขนาดเครื่องบิน หรือเพื่อน าที่นั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซ่ึงสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดนิทางเพียง 

2-4 วันเท่านั้น 

***เหตุการณ์ไม่สะดวกเหล่านี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกิดข้ึนได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวข้ึน ทางบริษัทจะพยายาม

อย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืน
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เงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเรื่องของ "การแลกเงินคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์

ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ค่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทัวร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทัวร์เกาหลี ราคา

ปานกลางให้ท่านพิจารณา ซ่ึงค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 

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

แน่นอน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 

 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 

 

 

 

 

 

 

 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ / 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียว 
ราคาปกติ 

ราคาโปรโมช่ัน 
(8 ท่ีแรกเท่านั้น) 

พฤศจิกายน : 3-7 , 4-8 , 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 , 
25-29 

16,100.- 12,600.- 

5,900.- 
พฤศจิกายน : 2-6 , 5-9 , 9-13 , 12-16 , 16-20 , 19-23 , 23-27 , 
26-30 , 30-4 ธ.ค. 

16,400.- 12,900.- 

พฤศจิกายน : 1-5 , 6-10 , 7-11 , 8-12 , 13-17 , 14-18 , 15-19 , 
20-24 , 21-25 , 22-26 , 27-1 ธ.ค. , 28-2 ธ.ค. , 29-3 ธ.ค.  

16,700.- 13,200.- 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
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ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 3 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์)  (เอกสารขอเป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
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ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 1,200 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป (อปัเดท 2 ก.ย. 62) 
-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ 
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ี
อยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและด าเนินการ
ยืน่วีซ่าดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วีซ่า) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สาม ารถ
รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทางและผู้เดนิทางได้ในทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดนิทางได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตมีัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
-           จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเท่ียวต่างประเทศช าระ
เพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งส้ิน) 
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-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูม้ีอ  านาจขอ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการ
ผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
และคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือ
เป็นเงินไทย3,500 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข 
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
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