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รหัสโปรแกรม : 14281 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนตุลำคม 2562 

โปรแกรมเดินทาง 
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภณัฑ์ชาโอซลุลอค  - สวนส้มไร้เมลด็  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมนุซา                                         

ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  -ชมดอกหญ้า สีชมพ ูพิงคม์ลูล่ี  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซอง

ซาน อิลจลุบง    พิพิธภณัฑ์แฮนยอ - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน- สะพานเดินทะเล  - นัง่กระเช้าลอยฟ้า 

ศนูยโ์สม - เอเปค เฮ้าส ์ - ลอ็ตเต้ พรีเม่ียม เอาท์เลท -  ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟร-ี ปซูานทาวเวอร ์ -ถนนช้อปป้ิง นัมโพดง                                                                                                  

ร้านค้าสมนุไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์

 

   

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำย

กำรบนิ JEJU AIR  

(BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตทูำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำร

ตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำรของท่ำน  

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหม  เน้ือววั ผกั 

ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต้ โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C เป็นสำยกำรบนิโลวค์อ

สอนัดบั1 ของประเทศเกำหลใีต ้สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ที่ด ีโดยมพีรเีซน็เตอร์

เป็นดำรำชื่อดงัของเกำหลี สำยกำรบนิเจจูเป็นสำยกำรบินชัน้น ำที่พฒันำได้อย่ำงรวดเร็วที่สุดในประเทศเกำหลีใต ้

หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอยำ่งรวดเรว็โดยกำรปรบัปรุงรำคำใหม้คีวำมยตุธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกร้อง 

และยงัได้มกีำรปฏริูปธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำงต่อเนื่องอกีด้วย สำยกำรบนิเจจูได้ท ำให้กำรท่องเที่ยวเป็นที่แพร่หลำยจน

ประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิจนท ำให้ประเทศเกำหลใีต้กลำยเป็นประเทศท่องเที่ยว

ได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสำยกำรบนิเจจู ได้รบักำรยอมรบัจำกทัว่

โลก ‘ในดำ้นควำมปลอดภยั’ ‘และสมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    สนามบินเจจู  - ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  -
 สวนส้มไร้เมลด็  -  ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา 

 

 

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

นำนำชำตอิินชอน ได้ถูกจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลท์หรอืกำรจรำจรบนท้องฟ้ำเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 

2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก เกำะเชจ ูทีอ่งคก์ำร UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่

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

เกำะทีเ่กดิใหม่จำกภเูขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม เป็นภูเขำไฟที่มชีื่อเสยีงอกี
แห่งหนึ่งของเกำะเชจ ู เป็นสถำนทีม่องเหน็ดำวประจ ำเมอืงทีเ่ปล่งประกำยสวยงำม
บนท้องฟ้ำยำมพลบค ่ำและเป็นรู้จกักนัอย่ำงแพร่หลำยในรำยกำรชื่อดงัอย่ำง 
Hyori's Home Stay ทุกท่ำนสำมำรถขึ้นมำสมัผสับรรยำกำศอนัสดใส ชมพระ
อำทติยก์นับนภเูขำไฟแห่งนี้ ขอแนะน ำว่ำห้ำมพลำดเดด็ขำดๆ นอกจำกนี้สถำนที่
แห่งนี้เป็นที่จดัเทศกำล Jeju Fire Festival จะมีขึน้ที่บรเิวณเนินเขำ โดยจะจดั
ในช่วงประมำณปลำยเดอืนกุมภำพนัธ์ไปจนถึงต้นเดอืนมนีำคมของทุกปี ที่นี่จะมี
กำรจุดไฟอยำ่งยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นกำรตอ้นรบัฤดเูกีย่วเกบ็และยงัเป็นกำรอวยพรให้มี

สุขภำพดอีกีดว้ยเพื่อท ำกำรเตรยีมพืน้ทีใ่นกำรปลกูพชืส ำหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมำยเหตุไม่ไดพ้ำไปชมงำนเทศกำล) 
 

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไป

ดว้ย ไก่ชิน้โต   วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ำกบั

ซอสสตูรเฉพำะเสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยร้อนๆ  กำรรบัประทำนใช้กรรไกรตดัเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเลก็พอดคี ำ รบัรอง

ตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซลุลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจำก

ธรรมชำต ิท ำใหเ้ป็นทีป่ลกูชำเขยีวคุณภำพสงู ทีส่่งผลติภณัฑ์ชำเขยีวส่งออกไปขำย

ทัว่โลก เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถึง

ผลติภณัฑแ์ปรรปูจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะส ำหรบัซื้อ

เป็นของฝำก มคีุกกีช้ำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น 

ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีว

ทีคุ่ณไม่ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมัผสั

กบัภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต ้รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถ้วยชำ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำ

เขยีวทีน่ี่ 
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จำกนัน้พำท่ำนสู่  สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ควำมมหัศจรรย์ที่

ธรรมชำตสิรำ้งสรรค ์เกำะเชจเูป็นทีเ่ดยีวในเกำหลทีีส่ำมำรถปลกูส้มได้ดแีละอร่อย

ทีสุ่ดในประเทศ ผลไมอ้นัดบั1ของเกำะเชจ ูและเป็นส้มสำยพนัธุ์ที่ไร้เมลด็ รสชำติ

จดัจ้ำน วติำมนิซสีูง กนิแล้วแก้อำกำรหวดัได้ดมีำก ท่ำนสำมำรถเขำ้ไปเยีย่มชม

สวน และชมิสม้สดๆจำกสวน รบัรองควำมอร่อยตดิอกตดิใจ แถมไดถ่้ำยภำพควำม

ดกของสวนส้มบนเกำะเชจูอีกด้วย นอกจำกนี้สวนส้มยงัเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำซรีี่ส์

เกำหลชีื่อดงัหลำยเรื่อง อำทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขำไฟที่สวยงำมอกี1 ลูก

บนเกำะเชจู สำมำรถชมววิท้องทะเล ภูเขำไฟฮลัลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเล

มำกมำย มชีำยหำดหนิรมิทะเล ชำยหำดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรำยสขีำวแต่กลบัเป็นหนิสี

ด ำ น ้ำทะเลสดี ำแปลกตำ เป็นจุดด ำน ้ำยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐำนภูเขำ จะมี

ช่องที่ทหำรญี่ปุ่นบงัคบัให้คนเกำหลขีุดเจำะไวต้ัง้แต่สมยัสงครำมโลก   เพื่อเอำไว้

จอดเรอืแอบซ่อนไวส้ ำหรบัท ำลำยเรอืของอเมรกิำ โดยท ำเป็นเรอืตดิระเบดิแล้วพุ่ง

ชนแบบพลชีพี ก่อนนี้เปิดใหเ้ขำ้ชม แต่มเีหตุกำรณ์เคยดนิถล่มลงมำเลยปิดไม่ให้เขำ้

ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำเรื่อง "แดจงักมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกำหลใีต้ ส ำหรบั

ใครทีช่ ื่นชอบกำรทำนอำหำรทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋ำฮือ้สุดขึน้ชื่อ ทีอ่ำชพีแฮนยอหรอืนักประดำน ้ำหญิงวยัชรำ. 

งมขึน้มำขำยกนัอยูร่มิชำยฝัง่ สด อร่อยอยำ่บอกใครเชยีว 

จำกนั ้นพำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยูบ่นเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำง

ขึน้ท่ำนจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่ง

เป็นพระประธำนที่มคีวำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และ

ชำวเกำหลใีต้ที่นับถือศำสนำพุทธ  และรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอมิซึ่งหนัหน้ำออกสู่ทะเล 

นอกจำกนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจำยน์ ซึง่หำกไดล้บูพุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะได้

พบกบัวธิกีำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่แตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำย

ขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆแ์สดงถงึควำมอุดมสมบรูณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ที่

วดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงำมของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกสู่มหำสมุทร 

อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรที่เป็นที่นิยมของชำวเกำหล ี โดยกำรน ำหมูสำมชัน้ไปย่ำงบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผำจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ 



 
 

5 
 
 

พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ ถงึแมว้ำ่ซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรที่สุดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ได้มกีำรหมกัหรอืมี

ส่วนผสมทีห่ลำกหลำย แต่วำ่ถ้ำพดูถงึรสชำตแิลว้ นบัวำ่พลำดไม่ไดเ้ลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปด้วยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ     

(ผกัดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อย 

รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปด้วยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ     

(ผกัดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน(ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกวำ่เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชำติ

ผ่ำนผลงำนกำรวิจยัมำกมำยจำกมหำวิทยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มี

สรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั 

และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิ่มภูมติ้ำนทำนและท ำให้อำยุยนืแบบชำว

เกำหล ีซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลเีป็นอยำ่งมำก 

พำทุกท่ำนเดินทำงชม  ทุ่ งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูล ล่ี  (PINK MUHLY 

GRASS) ณตอนนี้ก ำลงัเป็นที่ถ่ำยรูปยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกำหล ีบรรยำกำศ

สุดแสนโรแมนตกิบนเกำะเชจู สีของดอกพิงค์มูลลี้สีจะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุน

พรอ้มเรยีงกนัเบ่งบำนอวดสสีนัฉูดฉำดสวยงำม (โดยปกตดิอกหญ้ำสชีมพ ูพงิคม์ลูลี่

จะเริม่บำนประมำณช่วงกลำงเดอืนกนัยำยน - พฤศจกิำยน แต่ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภำพ

อำกำศ ณ วนัเดนิทำง )ท่ำมกลำงอำกำศที่เยน็สบำยและทศันียภ์ำพที่สวยงำมชวน

ใหทุ้กท่ำนไดเ้กบ็รปูควำมประทบัใจเป็นควำมทรงจ ำ 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ร้านน ้ามนัสนเข็มแดง -  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลล่ี  - หมู่บ้าน
วัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -
 พิพิธภณัฑ์แฮนยอ 
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จำกนั ้นพำท่ำนเยี่ยมชม หมู่ บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บ้ำน

โบรำณอำยมุำกกวำ่ 300 ปี ที่ยงัมชีำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำน

ที่นี่คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้ำ เป็นตวัยดึก้อนหินและก้อนอฐิเขำ้ด้วยกนัเป็น

โครงสรำ้งของตวับำ้น ถ้ำท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่ำงๆทีอ่ยูต่ำมบำ้นก็

จะเดำไดว้ำ่เป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัทีเ่กำะนี้นัน้ ไหที่

วำงเรยีงรำยกนัอยูต่ำมบำ้นเรอืนที่นี่จะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำสเบอร์รี่ ที่จะมเีฉพำะบนเกำะแห่งนี้ 

โดยชำวบำ้นจะน ำผลเบอรร์ีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้ำผึ้ง และหมกัไวส้ำมปี ก่อนที่จะน ำมำรบัประทำนได้ รสชำติ

หวำนอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลำยเป็นสินค้ำที่ผู้มำเยี่ยมเยอืนมกัจะซื้อ

กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

อำหำรกลำงวนั บริกำรท่ำนด้วย "แทจีพลูแบ็ก"   เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผดั

คลุกเคลำ้พรอ้มน ้ำซุป นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้พำท่ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มยี ื่นออกสู่ท้องทะเล
สวยงำมปลำยสุดของแหลมมีประภำคำรสขีำว มองดูสะดุดตำ ซึ่งเป็นจุดชมววิที่
สวยงำมส ำหรบันักท่องเที่ยวที่เที่ยวที่แหลมนี้ และยงัมีโขดหนิรูปร่ำงแปลกตำที่
ใครๆต่ำงเรยีกกนัว่ำ หนิตำ หนิยำย และระหว่ำงทำงยงัมีทุ่งหญ้ำกว้ำงใหญ่ที่มี
อำคำร หรอืโบสถ์เก่ำ ประดบัตกแต่งจนสวยงำมทีใ่ครผ่ำนไปตอ้งแวะเกบ็ภำพเสมอ 
นอกจำกนัน้ยงัใช้เป็นฉำกถ่ำยท ำซีรี่ยเ์กำหลอีีกมำกมำยหลำยเรื่อง ส่วนใครนิยม
ชมชอบกำรทำนปลำหมกึ ยำ่นนี้ข ึน้ชื่อปลำหมกึยำ่งบนหนิภูเขำไฟ หอมชวนดงึดูด
ใหเ้ขำ้ไปลิม้ลองมำกๆ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) 

เป็นภเูขำไฟทีด่บัแลว้ ปำกปล่องภเูขำไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่ง

ดงัทีผู่ค้นมำขอพรและชมพระอำทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเช

จ ูและในจุดนี้เรำ ยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบัทอ้งฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ทีส่วยงำม

โดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำ

สมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำน

สำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภเูขำไฟทีด่บัแลว้ ระหวำ่งทำงท่ำนสำมำรถหยดุแวะ

พกัชมววิและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิ
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ทวิทศัน์และบรรยำกำศทีแ่ตกต่ำงกนั เมื่อขึน้ไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สมัผสักบัอำกำศบรสิุ ทธิ ์

และทศันียภำพทีส่วยงำมอยำ่งแน่นอน 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑ์แฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ 
คอืนกัด ำน ้ำทีล่งไปเกบ็อำหำรทะเลบรเิวณรอบๆชำยฝัง่ของเกำะเชจูด้วยวธิกีำรตำม
แบบฉบบัดัง้เดิมของเกำหลี บำงคนก็ยกให้แฮนยอเป็นนำงเงือกแห่งท้องทะเลซึ่ง
ได้รบัควำมสนใจอย่ำงมำก ภำยในพิพิธภณัฑ์ทุกท่ำนจะได้พบภำพถ่ำยแฮนยอที่
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำมแขง็แกร่งของผูห้ญงิบนเกำะเชจ ูโดยรปูแบบกำรจดัแสดง เป็น
อำคำรและวตัถุบอกเล่ำ เรื่องรำว วถิีชวีติควำมเป็นอยู่  ซึ่งขำ้วของ เครื่องใช้ที่น ำมำ
แสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้ำของบ้ำนได้ใช้งำนจรงิ อำทิ เช่นกำรแต่งกำย ใน
สมยัก่อนชุดแต่งกำยของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที่ดูสบำยตำ ภำยในมฉีำยวดีโีอ

เรื่องรำวของอำชพีนี้ใตท้อ้งทะเลใหเ้รำดอูกีดว้ย  
(หมำยเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ำรเขำ้ชมเนื่องจำกสถำนทีท่่องเทีย่วบำงแห่งมวีนัหยดุประจ ำ)  
 

อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟีู๊ ดนึ่ง เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูขึน้ชื่อด้วยอำหำรทะเลสดๆ 

อยำกใหทุ้กท่ำนไดล้ิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครื่องเคยีงต่ำงๆ  

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั
ดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงที่
จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกวำ่เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้   

 
เดนิทำงจำกสนำมบนินำนำชำตเิชจ ูสู่สนำมบนิกมิแฮ เมอืงปซูำน ดว้ยเทีย่วบนิใน
ประเทศ 

(*สำยกำรบินมกีำรเปลียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ำกนั และ ไฟลท์ภำยในเวลำตำมควำม
เหมำะสมของผ จ้ดัท ำ  ) 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      สนามบินนานาชาติเชจู-สนามบินกิมแฮ  - หมูบ่า้นวฒันธรรมคมั
ชอน  - สะพานเดินทะเล  - นัง่กระเช้าลอยฟ้า  - ศนูยโ์สม  - เอเปค 
เฮ้าส ์ - ลอ็ตเต้ พรีเม่ียม เอาท์เลท  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี 
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จำกนัน้พำท่ำนสู ่หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (GAMCHOEN CULTURE 
VILLAGE) หรอืเรยีกวำ่ “Korea’s Santorini (ซำนโตรนิี่เกำหล)ีโดยชื่อเรยีกนี้มำจำก
ลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บำ้นทีต่ ัง้อยูบ่นเนินเขำ เรยีงตวั
สลบักนัไปมำสสีนัสดใส ในอดตีหมู่บำ้นนี้เคยเป็นทีอ่ยูอ่ำศยัของของผูล้ีภ้ยัสงครำม
เกำหล ีจนในปี 2009 รฐับำลเกำหล ีไดส้ง่เสรมิกำรท่องเทีย่วมกีำรพฒันำปรบัปรุง
ทศันียภำพ ใหน่้ำอยูม่ำกยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลีย่นหมู่บำ้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ย
กำรทำส ีวำดภำพ ตำมก ำแพงและตวับำ้น ใหด้สูดใส น่ำรกั บำ้นเรอืนหลำยหลงั
เปลีย่นเป็นสตดูโิอและแกลลอรีบ่ำงจุดกเ็ป็นรำ้นขำยสนิคำ้ ทัง้สนิคำ้พืน้เมอืง สนิคำ้

สมยัใหม่ รวมไปถงึรำ้นกำแฟ และไดโ้ด่งดงัจำกซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่ำถ่ำยท ำทีน่ี่ จงึท ำใหห้มู่บำ้นวฒันธรรมคมั
ชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัมนีกัท่องเทีย่วชำวเกำหลแีละต่ำงประเทศมำเทีย่วกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนชม สะพานเดินทะเล (SKY WALKWAY ) อยูใ่นบรเิวณของ 
ชำยหำดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นัน้แปลวำ่เกำะสน เพรำะ
ชำยหำดนี้มป่ีำสนอยูบ่รเิวณปลำยสุดของหำด สะพำนเดนิทะเล เป็นสถำนที่
ท่องเทีย่วแห่งใหม ่ซึง่ถอืวำ่เป็นแลนดม์ำรค์ของหำดซองโดเลยทเีดยีว ตวั
สะพำนยืน่ออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืนเรำเดนิอยูบ่นทะเล สะพำนทอดยำวยำว
ประมำณ 104 เมตร ในส่วนพืน้ของสะพำนสำมำรถมองเหน็น ้ำทะเลผ่ำนกระจก
นิรภยั สกำยวอรค์จะมลีำนหนิใหญ่ๆ ใหถ่้ำยรปูบรรยำกำศและสองขำ้งทำง

มองเหน็ววิทวิทศัน์สวยงำม  นอกจำกนี้ยงัเป็นทีถ่่ำยท ำรำยกำร เช่น We Got Married ท ำใหเ้ป็นทีน่ิยมอยำ่งมำกส ำหรบั
คนเกำหล ี

จำกนัน้พำท่ำนนัง่ กระเช้าลอยฟ้า (BUSAN AIR CRUISE) ซึง่จะพำทุกท่ำนได้
สมัผสักบัทวิทศัน์ชำยฝัง่ทะเลใตท้ีส่วยงำมของประเทศเกำหลใีตแ้บบ 360 องศำ
กบักระเชำ้ลอยฟ้ำ Busan Air Cruise  นบัวำ่เป็นแลนดม์ำรค์ใหม่ล่ำสุดในเมอืงปู
ซำน เปิดบรกิำรเมื่อวนัที ่21 มถุินำยน 2560 ทีผ่่ำนมำ ทีบ่รเิวณหำด Songdo 
ระยะทำงของ Busan Air Cruise มรีะยะทำงยำวถงึ 1.62 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลำ
ขำ้มฝัง่ตะวนัออกมำยงัฝัง่ตะวนัตก จำก Songnim Park มำ Amnam Park ได้
ภำยใน 8 นำทเีท่ำนัน้ และมคีวำมสงูจำกพืน้ถงึ 86 เมตร ท ำใหม้องเหน็ววิของ
หำดซองโดไปถงึเกำะยองโดไดอ้ยำ่งสวยงำม 

 
(หมำยเหตุ นัง่กระเชำ้ลอยฟ้ำ หรอื Cable Car ขึน้อยูก่บัสภำพอำกำศในแต่ละวนั) 
 
อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู อำหำรเกำหล ีอำทเิช่น ดกัคำลบี ้ ชำบ ู คำลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 
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จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับำลรบัรอง

คุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มีคุณภำพดีที่สุด 

ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกบัโสมพร้อมอธิบำยคุณสมบัติและ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจำกโสม ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภำพดทีี่สุดและรำคำ

ถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

พำท่ำนแวะชม เอเปค เฮ้าส์ (NURIMARU APEC  HOUSE)เคยเป็นสถำนที่จดักำร

ประชุม APEC  เมื่อปี 2005 ค ำว่ำ (Nuri) ในภำษำเกำหลแีปลว่ำ "โลก" ส่วนค ำว่ำ 

(Maru) แปลว่ำ "กำรประชุมสุดยอด" และ APEC House กห็มำยถึง "บ้ำนที่สุดยอด

ผู้น ำของ โลกมำรวมตัวกัน เพื่ อประชุม เอเปค"  ที่นี่ ต ั ้งอยู่บน เกำะทงแบค 

(Dongbaekseom) มภีมูทิศัน์ทีส่วยงำมตำมธรรมชำต ิรำยล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน 

เป็นอำคำร 3 ชัน้ ผสมผสำนระหวำ่งสถำปัตยกรรมสมยัใหม่ และสถำปัตยกรรมแบบ

ดัง้เดมิของเกำหล ีทีค่งควำมงดงำมของธรรมชำต ิและควำมทนัสมยัที่ผสมผสำนกนั

อยำ่งกลมกลนื ถูกจดัเป็นหอ้งประชุมทีม่ชี ื่อเสยีงระดบันำนำชำต ิ

ระเบยีงของอำคำรเป็นจุดชมววิชมควำมงดงำมของสะพำนกวำงฮนัเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรยีบเสมอืน 

“สะพำนโกลเดน้ทเ์กท” นบัเป็นสะพำนทีส่รำ้งขำ้มทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกำหล ีมคีวำมยำวประมำณ 7.4km  ถ่ำยรูปเกบ็

ควำมประทบัใจได ้ณ จุดนี้ (หมำยเหตุ :สถำนทีท่่องเทีย่วบำงแห่งขึน้อยูก่บัวนัหยดุประจ ำ) 

 

จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิง ล็อตเต้ พรีเม่ียม เอาท์เลท  (LOTTE PREMIUM 
OUTLET ) แห่งใหม่ในเมอืงปูซำน ซึ่งมรี้ำนค้ำหลำกหลำยกว่ำ 150 ร้ำนค้ำ
และมสีนิคำ้รำคำถูกหลำยหลำยแบรนด ์ไม่วำ่จะเป็นเสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ 
เครื่องใช้ในบ้ำน นำฬิกำ แว่นตำ ฯลฯ ทัง้แบรนด์เกำหล ีและแบรนด์ดงัๆ 
มำกมำยอำทเิช่น Adidas , Nike , New Balance , MCM , Armani, Calvin 
Klein, Diesel, DKNY, Guess, Escada ฯลฯ 
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จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่นี่มสีนิค้ำชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลอืกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม 

เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรด์ดงั อำทเิช่น 

Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, 

Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face 

Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, 

Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 

อาหารเยน็พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จิมดกั  บลโุกกิ  บิบิมบบั ฯลฯ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเขำ้พกัที ่Hotel The Mark Haeundae // Or SMLหรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

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 สวน
ยองดูซำน (Yongdusan Park) เป็นอุทยำนแห่งชำต ิตัง้อยู่บนเนินเขำใจกลำงเมอืง 
เป็นสถำนที่พกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมำณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark 
ส ำคญัของเมือง ส ำหรบัชัน้แรกของหอคอย เป็นบริเวณขำยของที่ระลกึ และงำน
หตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกำหล ีเช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปัน้ดนิเผำ, ตุ๊กตำ และอื่นๆ
อกีมำกมำยคนที่มำเที่ยวที่นี่ส่วนมำกจะเป็นคู่รกั ทัง้ชำวเกำหลแีละนักท่องเที่ยว
ต่ำงชำติ คู่ร ักส่วนมำกจะเตรียมกุญแจมำคล้องตรงที่รำวระเบียงรอบฐำนของ
หอคอย  เพรำะมีควำมเชื่อว่ำคู่ร ักที่ได้มำคล้องกุญแจที่นี่ จะร ักกันยำวนำน

ตลอดไป (รำคำไม่รวมค่ำกุญแจ , ไม่รวมค่ำขึน้ลฟิต)์ ส่วนดำ้นบนสุดของหอคอยเป็นจุดส ำหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปู
ซำนแบบพำโนรำม่ำ 360 องศำ 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง     ปซูานทาวเวอร ์ - ถนนช้อปป้ิง นัมโพดง - ร้านค้าสมุนไพร+ร้าน
ละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์  
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จ ำ ก นั ้ น พ ำ ทุ ก ท่ ำ น เ ดิ น ท ำ ง สู่  ถ น น นั ม โ พ ด ง  (DOWNTOWN 
NAMPODONG)  เ ป็ น ถ นน ช้ อ ป ป้ิ ง ที่ โ ด่ ง ดั ง แ ล ะ คึ ก ม ำก อีก แห่ ง ใ น ปู
ซำน  นกัท่องเทีย่วนิยมจะมำเดนิชอ้ปป้ิงและเดนิเที่ยวเล่นกนัยงัถนนแห่งนี้ เป็น
ยำ่นทีไ่ม่เคยหลบัใหลและคกึคกัมำก จนไดร้บัฉำยำวำ่เป็น ยำ่นเมยีงดง แห่งเมอืง
ปซูำนเลยทเีดยีว เพรำะไม่เพยีงแต่จะเป็นยำ่นชอ้ปป้ิงแต่ยงัเตม็ไปด้วย คลบั บำร ์
รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ และที่ส ำคญัยงัเป็นย่ำนที่ส ำคญัในปูซำนที่เตม็ไปด้วยโรง

ภำพยนตรแ์ละโรงละครซึง่ปซูำนไดเ้ป็นเป็นเจำ้ภำพจดังำนเทศกำลภำพยนตรน์ำนำชำตปิซูำนในเดอืนตุลำคมของทุกปี 
 

อาหารกลางวนั  อิสระอาหารกลางวนั และเยน็ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่สนำมบนิกมิแฮ เดนิทำงไปสนำมบนินำนำชำตเิชจ ู

ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศโดยสำยกำรบนิ  (*สำยกำรบนิมกีำรเปลยีนแปลงไดใ้น

ระดบัเทยีบเท่ำกนั และ ไฟลท์ภำยในเวลำตำมควำมเหมำะสมของผูจ้ดัท ำ) 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมนุไพร (K0REA HERB) ใหมล่่ำสุดของเกำหล ีโดยมกีำร

จดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทย์

เรยีกวำ่ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม 

ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพษิทีต่กคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ำยใน

ผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภำพ

ร่ำงกำยของท่ำนเอง ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนม

พืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้

เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผำ้ 

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่ำสมัผสั พรอ้มกบักำรกนัไรฝุ่นไดด้ี

เยีย่ม ของฝำกของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น 

จำกนั ้นพำท่ ำน เดินทำงสู่  ศูนย์ รวมเครื่ อ งส าอางค์   (COSMETIC 

SHOP) ประเภทเวชส ำอำงค์ที่หมอศลัยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย  มี

ผลติภณัฑต่์ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผูท้ ีม่ปัีญหำผวิหน้ำ ไม่วำ่จะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้ำ กระ 

จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิ

แบบสำวเกำหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 
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21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เที่ยวบนิที่ 7C2243 พร้อม

ควำมประทบัใจ   

01.00-02-00 น. เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 

                                      

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอย น่อกเหนือ

ควำมรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำร

นดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของส ญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอย เ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ี

จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผ เ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆ

ทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีล กคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 
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โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN OCTOBER ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับ

พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ 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 ซึ่งค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า 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) 

ตุลาคม : 01-05 ,05-09 ,06-10  15,000.- 11,500.- 

5,900.- 

ตุลาคม : 02-06,03-07,04-08,07-11  15,300.- 11,800.- 

ตุลาคม : 08-12 15,600.- 12,100.- 

ตุลาคม : 31-04 พ.ย  16,800.- 13,300.- 

ตุลาคม : 14-18 ,27-31 ,28-01พ.ย ,29-02.พ.ย ,30-03พ.ย  17,100.- 13,600.- 

ตุลาคม : 13-17 ,15-19 ,20-24 ,21-25 ,26-30 17,400.- 13,900.- 

ตุลาคม : 12-16 ,16-20 ,17-21 ,18-22 ,19-23 ,22-26 ,23-27 
,24-28 ,25-29 

17,700.- 14,200.- 

ตุลาคม : 09-13 19,000.- 15,500.- 

ตุลาคม : 11-15 22,000.- 18,500.- 

ตุลาคม : 10-14 23,000.- 19,500.- 
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เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงนิเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
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ราคาน้ีรวม 
-   ค่ำตัว๋เครื่องบนิ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่ำภำษสีนำมบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำทีพ่กัระดบัมำตรฐำน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรบั-ส่ง และน ำเทีย่วตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่ำหวัหน้ำทวัรผ์ูช้ ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเทีย่วตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้ำทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหวำ่งเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็น
ภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
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ราคาน้ีไมร่วม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 1,200 บำท หรอื 35,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทรปิ (อปัเดท 2 ก.ย. 62) 
-   ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำท ิค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำโทรศพัทส์่วนตวั, ค่ำซกัรดี, มนิิบำรใ์นหอ้ง, รวมถงึค่ำอำหำร 
และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพิม่ กรุณำตดิต่อหวัหน้ำทวัรแ์ลว้จ่ำยเพิม่เองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นกัเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่ำวซี่ำส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1) พำสปอรต์ 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญั
ถิน่ทีอ่ยู ่4) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น(ถ้ำม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝำก(ถ้ำม)ี 6) รปูถ่ำยส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรและ
ด ำเนินกำรยืน่วซี่ำดว้ยตนเองเท่ำนัน้  (ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรื่องแจง้เขำ้-ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซี่ำ) 
-  ค่ำอำหำรทีล่กูคำ้รบัประทำนทำนนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจำกทีโ่ปรแกรมก ำหนด หำกลกูคำ้ไมส่ำมำรถ
รบัประทำนอำหำรทีท่ำงทวัรจ์ดัให ้กรณุำเตรยีมอำหำรส ำเรจ็รปูส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทกุกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 

กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผูเ้ดนิทำง ข ัน้ต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 5 วนั
ก่อนกำรเดนิทำง 
-           รำคำนี้เป็นรำคำส ำหรบันกัท่องเทีย่วชำวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ (นกัท่องเทีย่วต่ำงประเทศ
ช ำระเพิม่ท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เทีย่วบนิ รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดย
ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
-           หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยเุหลอืใชง้ำนไม่น้อยกวำ่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทำงเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ (หำกหนงัสอืเดนิทำงเหลอืน้อยกวำ่ 6 เดอืนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงไดท้ำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุ
งำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำต ิหรอืกรณทีีท่่ำนถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื
เจำ้หน้ำทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทยและต่ำงประเทศซึง่อยูน่อกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
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-           ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกทำ่นใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, 
ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอยำ่ง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออก เดนิทำงแลว้ 
-           ทำงบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจำก ควำมประมำทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีทีท่่ำนไม่เดนิทำงพรอ้มคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ี
อ ำนำจขอบรษิทัก ำกบัเท่ำนัน้ 
-           หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กครัง้กอ่นท ำ
กำรออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหำเทีย่วบนิล่ำชำ้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ กำรยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงกรณี
เกดิกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัจะ
ไม่รบัผดิชอบและคนืค่ำใชจ้่ำยใหใ้นทุกกรณ ี
-           ถ้าลกูค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงินค่าเข้าร้านชอ็ปร้านละ 
100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมท่ี
เข้าพกั ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลกูค้ามีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงินวนัละ 5,000 
บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัห้องพกัส าหรบัผู้ท่ีไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
ในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 
 
 
 
 
 



 
 

20 
 
 

 
 


