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รหัสโปรแกรม : 14284 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 1- 30 พฤศจิกำยน 2562 

โปรแกรมเดินทาง 
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค - สวนสม้ไรเ้มลด็ - ภเูขาซองอคั - วดัซนับงัซา - รา้นน ้ามนัสน - 

ชมดอกหญ้าสชีมพ ูพงิคม์ลูลี ่- หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ซอพจโิกจ ิ- ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง - ชายหาดวอลจองร ี

- สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์- ลอ็ตเต ้โซล สกาย - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี- หอคอยกรุงโซล - ศนูยโ์สม - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรที - 

พระราชวงัถอ็กซกูุง - ชอ้ปป้ิงทีย่า่นเมยีงดง - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน – ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์

   

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้

ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์

เชค็อนิ F  ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจ้าหน้าที่จากบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบั

และอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ขอ้แนะน า ถ้าต้องการน าของเหลว

ขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 

มลิลลิิตรต่อชิ้น (รวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและ

สามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัวไ์ม่ว่าเนื้อหมู เนื้อววั 

ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

 

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

 

 

 

 02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JEJU 

AIR เทีย่วบนิที ่ 7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้

สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็

เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ี สายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาได้

อยา่งรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวั

อยา่งรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกรอ้ง 

และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอยา่งต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ า

ใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน า

วธิเีหล่านี้มาปฏบิตั ิ จนท าใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทางบนิมากกวา่ 67 แห่งในเมอืง

ส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’

เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

วนัที่สองของการเดินทาง   เดินทำงถึงสนำมบินเจจู - ทุ่งดอกหญำ้ แซ พยอล โอรึม - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค - สวน
ส้มไร้เมลด็ - ภูเขำซองอคั - วดัซนับงัซำ 

 

 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  -
 วดัซนับงัซำ  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็น

อนัดบัที ่ 2 ของเกาหลใีต ้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบั

จาก OAG วา่มไีฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 

2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของ

ประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่ เมอืง

มรดกโลก เกาะเชจทูีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์

ทางธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิ

ใหม่จากภเูขาไฟทีด่บัแลว้ 

พาทุกท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม เป็นภเูขาไฟทีม่ชี ื่อเสยีงอกี

แห่งหนึ่งของเกาะเชจ ู เป็นสถานทีม่องเหน็ดาวประจ าเมอืงทีเ่ปล่งประกายสวยงาม

บนทอ้งฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรูจ้กักนัอยา่งแพร่หลายในรายการชื่อดงัอยา่ง 

Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึน้มาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระ

อาทติยก์นับนภเูขาไฟแห่งนี้ ขอแนะน าวา่หา้มพลาดเดด็ขาดๆ นอกจากนี้สถานที่

แห่งนี้เป็นทีจ่ดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึน้ทีบ่รเิวณเนินเขา โดยจะจดั

ในช่วงประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธไ์ปจนถงึตน้เดอืนมนีาคมของทุกปี ทีน่ี่จะมี

การจุดไฟอยา่งยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นการตอ้นรบัฤดเูกีย่วเกบ็และยงัเป็นการอวยพรใหม้สีุขภาพดอีกีดว้ย ซึ ่ เพื่อท าการเตรยีม

พืน้ทีใ่นการปลกูพชืส าหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมายเหตุไม่ไดพ้าไปชมงานเทศกาล) 

 อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้

ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุน้เส้นเกาหลีนี้มีลกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผดั

คลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดี

ค า รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนที่

ได้ร ับของขวัญจากธรรมชาติ ท าให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่ง

ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานที่จ ัดแสดงประวตัิและ

วฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด 

อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุก้กีช้าเขยีว ซุป

ชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ที่จ าหน่าย

ชาเขยีวทัง้ร้อนและเยน็ ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขยีวที่คุณไม่ควรพลาด  

ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้ส ัมผัสกับภาพ
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บรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถ้วยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

  จากนัน้พาท่านสู่ สวนส้มไร้เมลด็ (ORANGE FARM) ความ

มหศัจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์เกาะเชจูเป็นที่เดยีวในเกาหลทีี่สามารถ

ปลกูสม้ไดด้แีละอร่อยทีสุ่ดในประเทศ ผลไมอ้นัดบั1ของเกาะเชจ ูและเป็น

สม้สายพนัธุท์ ีไ่รเ้มลด็ รสชาตจิดัจ้าน วติามนิซสีูง กนิแล้วแก้อาการหวดั

ได้ดีมาก ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสวน และชิมส้มสดๆจากสวน 

รบัรองความอร่อยตดิอกตดิใจ แถมได้ถ่ายภาพความดกของสวนส้มบน

เกาะเชจอูกีดว้ย นอกจากนี้สวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีส่เ์กาหลชีื่อดงั

หลายเรื่อง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟ

ทีส่วยงามอกี1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมววิท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลาน

ซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาดที่นี่

จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุด

ด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ปุ่น

บงัคบัใหค้นเกาหลขีุดเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อดเรอื

แอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืตดิระเบดิแล้ว

พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนนี้เปิดให้เขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมา

เลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเรื่อง "แดจงักมึ"

ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ ส าหรบัใครที่ชื่น

ชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สุดขึน้ชื่อ ทีอ่าชพีแฮนยอหรอืนกัประดาน ้าหญงิวยัชรา. งมขึน้มา

ขายกนัอยูร่มิชายฝัง่ สด อร่อยอยา่บอกใครเชยีว 

 จากนั ้นพาท่ านแวะนมัสการพระ  ณ วัดซันบัง โพมุนซา 

(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนั

หน้าออกสู่ทะเล  ระหวา่งทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดั

จะประดษิฐานพระพุทธรปูองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มคีวามศกัดิส์ ิทธิ ์

และเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนา

พุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอมิซึ่งหนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูป

ปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดล้บูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกบัวถิี
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การท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความ

อุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสวา่งแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะได้ชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของ

แหลมมงักรทีย่ ืน่ออกมาสู่มหาสมุทร 

อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่าง

งบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน   ซมักยอ็บซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่

บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้า่ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที่สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ได้มีการหมกั

หรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่วา่ถ้าพดูถงึรสชาตแิลว้ นบัวา่พลาดไม่ไดเ้ลย 

 

 

 น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

 

  

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ 

กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่าง

ตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกวา่เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่ง

ธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศ

เกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิ

เสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทาน

และท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัความนิยมจากคนใน

ประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก และยงัมผีลติภณัฑ์ต่างๆที่ท าจากสนเขม็แดงซึ่ง

เป็นสนิคา้ยอดนิยมส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

วนัที่สามของการเดินทาง  ร้ำนน ้ำมนัสน - ชมดอกหญำ้สีชมพู พิงค์มูลล่ี  - หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ - 

ยอดเขำ ซองซำน อิลจุลบง - ชำยหำดวอลจองรี 
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พาทุกท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ลูล่ี (PINK MUHLY 

GRASS) ณ ตอนนี้ก าลงัเป็นที่ถ่ายรูปยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหล ี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิบนเกาะเชจ ูสขีองดอกพงิคม์ลูลีส้จีะสวยนุ่มดชูมพู

อ่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกตดิอกหญ้า

สชีมพ ูพงิคม์ลูลีจ่ะเริม่บานประมาณช่วงกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่

ทัง้นี้ข ึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง )ท่ามกลางอากาศที่เยน็สบายและ

ทศันียภ์าพทีส่วยงามชวนใหทุ้กท่านไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 

FOLK VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่

ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ย ังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง 

เอกลกัษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้า เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้างของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยว

เกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยูต่ามบา้นกจ็ะเดาไดว้า่เป็นไหส าหรบัท า "กมิ

จ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตาม

บ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมี

เฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะน าผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้าผึ้ง และหมกัไวส้ามปี ก่อนที่จะน ามา

รบัประทานได ้รสชาดหวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กเ็ป็นสนิค้าที่ผู้มาเยีย่ม

เยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั  บรกิารท่านด้วย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผดั

คลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมทีม่ยี ืน่ออกสู่

ทอ้งทะเลสวยงามปลายสุดของแหลมมปีระภาคารสขีาว มองดสูะดุดตา ซึ่งเป็น

จุดชมววิทีส่วยงามส าหรบันกัท่องเทีย่วทีเ่ทีย่วทีแ่หลมนี้ และยงัมโีขดหนิรปูร่าง

แปลกตาที่ใครๆต่างเรยีกกนัว่า หนิตา หนิยาย และระหว่างทางยงัมทีุ่งหญ้า

กวา้งใหญ่ทีม่อีาคาร หรอืโบสถ์เก่า ประดบัตกแต่งจนสวยงามทีใ่ครผ่านไปต้อง

แวะเกบ็ภาพเสมอ นอกจากนัน้ยงัใช้เป็นฉากถ่ายท าซีรี่ยเ์กาหลอีกีมากมาย

หลายเรื่อง ส่วนใครนิยมชมชอบการทานปลาหมกึ ย่านนี้ข ึน้ชื่อปลาหมกึย่าง
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บนหนิภเูขาไฟ หอมชวนดงึดดูใหเ้ขา้ไปลิม้ลองมากๆ 

 จากนั ้นน าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN 

ILCHULBONG ) เป็นภเูขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภเูขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืน

มงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 

สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่ากบัท้องฟ้าและน ้า

ทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่

นกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขา

ไฟทีด่บัแลว้ ระหวา่งทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง 

แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทิวทศัน์และบรรยากาศที่แตกต่างกนั เมือขึน้ไปถึงด้านบนสุดของปาก

ปล่องภเูขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอยา่งแน่น 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI 

BEACH) เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดทีม่ชี ื่อเสยีงบนเกาะเชจ ูหาดทรายสทีองกบัน ้า

ทะเลสฟ้ีาใสทีส่ะทอ้นแสงอาทติยใ์ห้เหน็ประกายระยบิระยบันัน้ดูกลมกลนืกนั

อย่างสวยงาม  เป็นชายหาดที่ผู้คนเดินทางมาเที่ยวพกัผ่อนในช่วงฤดูร้อน 

บรเิวณรอบชายหาดมรี้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผ่อน

คลายสบายๆ ใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั แต่เพื่อความไม่ตกเทรนด์ต้องมาถ่ายรูป

กับเก้าอี้หลากสีส ัน ที่ตัง้รอว ัยรุ่น หนุ่มสาวให้ถ่ายรูปแนว ฮิปสเตอร์กัน

มากมาย 

อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ ดน่ึง เมนูป้ิงย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึน้ชื่อด้วยอาหาร

ทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

 

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
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รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกวา่เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

เดนิทางจากสนามบนินานาชาตเิชจ ูสู่สนามบนิกมิโป ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

(*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟล์ทภายใน

เวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

 

พาท่านเดนิทางเขา้สู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) เป็น

สวนสนุกในร่มขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ที่นี่มที ัง้สวนสนุกในร่ม ซึ่งจดัได้ว่าเป็น

สวนสนุกในร่มที่มชีื่อเสยีงที่สุดแห่งหนึ่งในโลกเลยกว็่าได้ และมโีซนสวนสนุก

กลางแจ้ง ที่สร้างเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)

สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรคคนูทีช่ ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟน

กนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบ่งพื้นที่เป็น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในร่ม Lotte 

World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนักส าหรบัเดก็เล็ก 

เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีานสเกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิาร

พรอ้ม 2.ส่วนอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัด้านนอกสู่ Magic Island เตม็ไปด้วยเครื่องเล่นหวาดเสยีว

แบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สี่ฤดู  เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็นเครื่องเล่นแนว

เอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ส าหรบัคนชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

พาทุกท่านเดนิทางสู่  ลอ็ตเต้ โซล สกาย (LOTTE SEOUL SKY) 

ตัง้อยูใ่จกลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูทีสุ่ดในเกาหลแีละสูงเป็นอนัดบัที่ 5 ของโลก

มทีัง้หมด 123 ชัน้ ความสูงอยู่ที่ประมาณ 555  เมตร  เรยีกได้ว่าเป็นแลนด์

มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึ่งได้ถูกบนัทกึให้

เป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดให้เขา้ชมในเดอืนเมษายน 

2017 ซึ่งตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตึกที่สูงที่สุดในโซลอย่าง “Lotte World 

วนัที่ส่ีของการเดินทาง   ออกเดินทำงจำกสนำมบินนำนำชำติเชจู-สนำมบินนำนำชำติกิมโป - สวนสนุกล็อต

เตเ้วิลด ์- ลอ็ตเต ้โซล สกำย - ล๊อตเต ้ดิวต้ีฟรี - หอคอยกรุงโซล - ศูนยโ์สม - ฮงแด 

ชอ็ปป้ิงสตรีท 
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Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถิตขิอง Guinness World Records อย่างแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าที่อยู่สูงที่สุดใน

โลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ที่สุดในโลก” ที่มคีวามเรว็ถึง 600 เมตรต่อนาท ีและสุดท้ายคอื “ระยะทางของลฟิต์ที่ยาว

ทีสุ่ดในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซป็ต์ “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจ

ของเกาหล)ี 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลโุกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY 

FREE SHOP) ที่นี่มสีนิค้าชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  

น ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลายแบรด์ดงั 

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

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

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

Brown, Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล (N TOWER) ซึง่อยูบ่นภเูขานมัซาน ซึ่งเป็น 1 

ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมสีิง่ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปด

เหลีย่มปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผู้รกัชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากนี้โซล

ทาวเวอร์ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” 

อสิระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคล้องกุญแจคู่รกั (ไม่

รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาล

รบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดี

ทีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าที่ใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสมพร้อมอธบิายคุณภาพและ

ผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคา

ถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนั ้นพาท่านสู่   ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท (HONGDAE SHOPPING 

STREET)  ศูนยร์วมเครื่องส าอางค์ ผลิตภณัฑ์บ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑ์บ ารุง

ผวิหน้า หลากหลายแบรนด์ดงัที่ก าลงัเป็นที่นิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S 

SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC 
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ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

อาหารเยน็  อสิระอาหารเยน็ 

  

พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า  

 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกวา่เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOSUGUNG PALACE) 

ซึง่แปลวา่ พระราชวงัแห่งความอายยุนืนานและมัง่คง ทีไ่ดร้บัการพระราชทาน

ชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง เป็นที่ประทบัของเจ้าชายวอนชาน ระหว่างปี 1454  – 

1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง กษตัรยิก์่อนองค์สุดท้ายของราชวงศ์โชชอนกถ็ูก

บงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่น ในปี 1907 และพระองค์กท็รงประทบัอยู่

ที่นี่จนสิ้นพระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั ศาลาว่า

การเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ที่สวยงาม คอืประตูแทฮนั

มุน (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้า

ไปทางทศิใต ้บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลี่ยนเวร

ยามหน้าประตพูระราชวงั 

 

วนัที่ห้าของการเดินทาง   พระรำชวงัถอ็กซูกุง - ชอ้ปป้ิงท่ียำ่นเมียงดง - ออกเดินทำงจำกสนำมบินนำนำชำติ

กิมโป - สนำมบินนำนำชำติเชจู - ร้ำนคำ้สมุนไพร+ร้ำนละลำยเงินวอน - ศูนย์

เคร่ืองส ำอำงค ์– ออกจำกสนำมบินเจจู - สนำมบินสุวรรณภูมิ 
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จากนั ้นน าท่ าน  ช้อป ป้ิ งที่ย่ าน เ มียงดง  (MYEONGDONG 

MARKET) ไดช้ื่อวา่เป็นแหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชี ัน้น า ซึง่ในแต่ละวนั

จะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิช้อปป้ิงกนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสนิค้า

ได้อย่างหลากหลายทัง้เสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รู้จกั

อย่างดีของคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony 

Moly, The Face Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนังและซรีี่ยฮ์ติ 

ตลอดจนของที่ระลกึที่มรีูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิค้ามใีห้เลอืกซื้อ

อยา่งมากมาย 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่สนามบินกิมโป เพื่อเดินทางไปยงัสนามบิน

นานาชาตเิชจ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

(*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงได้ในระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟล์ทภายใน

เวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ี

โดยมีการจดลขิสทิธิเ์รียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทาง

การแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ 

น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพษิที่ตกค้างหรอืไขมนัที่สะสมอยู่

ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึ่งยงัส่งผลดต่ีอ

สุขภาพร่างกายของท่านเอง  รา้นละลายเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนม

พื้นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็ส้ม ส้มอบแห้ง ส้ม

เคลือบชอ็คโกแลต็ ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ใน

ครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ที่นุ่ม น่าสมัผสั 

พร้อมกบัการกนัไรฝุ่ นได้ดีเยีย่ม ของฝากของที่ระลกึมใีห้ท่านได้เลอืกซื้อมากมาย พร้อมทัง้มบีริการบรรจุกล่องตาม

เงื่อนไขของรา้น 
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จากนั ้นพาท่านเดินทางสู่  ศูนย์รวมเครื่องส าอางค ์ 

(COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลี

ร่วมออกแบบมากมาย มีผลติภณัฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ที่มีปัญหา

ผวิหน้า ไม่วา่จะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า 

อยากผวิขาวสวา่งใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ี

โดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU 

AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พรอ้มความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ควำมรับผดิชอบของบริษทั***  ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำร

นดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ี

จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆ

ทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 
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โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม WOW JEJU WITH SEOUL IN NOVENBER ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้

ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ 

เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้น

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจ

คนเข้าเมือง 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 

พักเดี่ยว 
ราคาปกต ิ

ราคาโปรโมชั่น 
(8 ที่แรกเท่านั้น) 

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 ารองที่น่ัง  
   รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
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ราคานี้รวม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็น
ภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
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ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 1,200 บำท หรือ 35,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป (อปัเดท วนัท่ี 2 ก.ย. 62) 
-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงค่ำอำหำร และ 
เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวีซ่ำส 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
ยืน่วีซ่ำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วีซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถ
รับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทางและผู้เดนิทางได้ในทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดนิทางได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตมีัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเที่ยวบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อนกำร
เดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระ
เพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูม้ีจุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อ
ท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือเดินทำงเหลือนอ้ยกว่ำ 6 เดือนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆ
ทั้งส้ิน) 
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-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำร
ก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก 
เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก 
ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มอี  ำนำจในกำรใหค้  ำสญัญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจขอ
บริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำร
ออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำร
ผดิพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบ
และคืนค่ำใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รับเงินค่ำเขำ้ร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือ
เป็นเงินไทย3,500 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัหอ้งว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่
สำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัหอ้งพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
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