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รหัสโปรแกรม : 14285 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกครั้งที่สอบถาม) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนตุลำคม 2562 

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

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

ซาน อิลจลุบง   -  ชายหาดวอลจองรี - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี - หอคอย

กรงุโซล  - ศนูยโ์สม - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรที -พระราชวงัถอ็กซกูงุ- ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง - ร้านค้าสมนุไพร+ร้าน

ละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์

 
   

 

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์าย

การบนิ JEJU AIR  

(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน  

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิู

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

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C เป็นสายการบนิโลว์

คอสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทบัใจ พร้อมทัง้ภาพลกัษณ์ที่ด ีโดยมพีรเีซน็

เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจูเป็นสายการบนิชัน้น าที่พฒันาได้อย่างรวดเรว็ที่สุดในประเทศเกาหลใีต ้

หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกร้อง 

และยงัได้มกีารปฏริูปธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีด้วย สายการบนิเจจูได้ท าให้การท่องเที่ยวเป็นที่แพร่หลายจน

ประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิตั ิจนท าให้ประเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเที่ยว

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 

 

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

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสายการบนิเจจู ได้รบัการยอมรบัจากทัว่

โลก ‘ในดา้นความปลอดภยั’ ‘และสมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบินเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอิินชอน ได้ถูกจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์หรอืการจราจรบนท้องฟ้าเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 

2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็น

เกาะทีเ่กดิใหม่จากภเูขาไฟทีด่บัแลว้ 

พาทุกท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม เป็นภูเขาไฟที่มชีื่อเสยีงอกี
แห่งหนึ่งของเกาะเชจ ู เป็นสถานทีม่องเหน็ดาวประจ าเมอืงทีเ่ปล่งประกายสวยงาม
บนท้องฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรู้จกักนัอย่างแพร่หลายในรายการชื่ อดงัอย่าง 
Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึ้นมาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระ
อาทติยก์นับนภเูขาไฟแห่งนี้ ขอแนะน าว่าห้ามพลาดเดด็ขาดๆ นอกจากนี้สถานที่
แห่งนี้เป็นที่จดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขึน้ที่บรเิวณเนินเขา โดยจะจดั
ในช่วงประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงต้นเดอืนมนีาคมของทุกปี ที่นี่จะมี
การจุดไฟอยา่งยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นการตอ้นรบัฤดเูกีย่วเกบ็และยงัเป็นการอวยพรให้มี

สุขภาพดอีกีดว้ยเพื่อท าการเตรยีมพืน้ทีใ่นการปลกูพชืส าหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมายเหตุไม่ไดพ้าไปชมงานเทศกาล) 
 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไป

ดว้ย ไก่ชิน้โต   วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบั

ซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยร้อนๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเลก็พอดคี า รบัรอง

ตอ้งตดิใจ 
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พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่ได้รบัของขวญั

จากธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่่งผลติภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไป

ขายทัว่โลก เป็นสถานที่จดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย 

รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะ

ส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มีคุกกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาส์กหน้าชาเขยีว และ

แชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว 

และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่ง

นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพที่ระลกึกบัถ้วยชา ซึ่ง

เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

จากนัน้พาท่านสู่  สวนส้มไร้เมล็ด  (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ที่

ธรรมชาตสิรา้งสรรค ์เกาะเชจเูป็นทีเ่ดยีวในเกาหลทีีส่ามารถปลูกส้มได้ดแีละอร่อย

ทีสุ่ดในประเทศ ผลไมอ้นัดบั1ของเกาะเชจ ูและเป็นส้มสายพนัธุ์ที่ไร้เมลด็ รสชาติ

จดัจ้าน วติามนิซสีูง กนิแล้วแก้อาการหวดัได้ดมีาก ท่านสามารถเขา้ไปเยีย่มชม

สวน และชมิสม้สดๆจากสวน รบัรองความอร่อยตดิอกตดิใจ แถมไดถ่้ายภาพความ

ดกของสวนส้มบนเกาะเชจูอกีด้วย นอกจากนี้สวนส้มยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าซรีี่ส์

เกาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอกี1 ลูก

บนเกาะเชจู สามารถชมววิท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเล

มากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสี

ด า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมี

ช่องที่ทหารญี่ปุ่นบงัคบัให้คนเกาหลขีุดเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก   เพื่อเอาไว้

จอดเรอืแอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืตดิระเบดิแล้วพุ่ง

ชนแบบพลชีพี ก่อนนี้เปิดใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เขา้

ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเรื่อง "แดจงักึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละคร

โทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ ส าหรบัใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮื้อสุดขึน้ชื่อ ที่

อาชพีแฮนยอหรอืนกัประดาน ้าหญงิวยัชรา. งมขึน้มาขายกนัอยูร่มิชายฝัง่ สด อร่อยอยา่บอกใครเชยีว 
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จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมนุซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนั

บงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหวา่งทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวดั

จะประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็น

ทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และรูป

ปั้นเจ้าแม่กวนอมิซึ่งหนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจายน์ 

ซึง่หากไดล้บูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวธิกีารท าบุญของชาวเกาหลี

ใต้ที่แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบั

พระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต 

นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกสู่มหาสมุทร 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ 

พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้า่ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที่สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ได้มกีารหมกัหรอืมี

ส่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่วา่ถ้าพดูถงึรสชาตแิลว้ นบัวา่พลาดไม่ไดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน(ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกวา่เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ

ผ่านผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มี

สรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเส้นเลอืดตบี แตก 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  -  ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลล่ี  - หมู่บ้าน

วัฒนธรรมซองอึบ - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - 

ชายหาดวอลจองรี 
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ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ได้รบั

ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

 

พาทุกท่านเดินทางชม  ทุ่ งดอกหญ้าสีชมพู  พิงค์มูล ล่ี  (PINK MUHLY 

GRASS) ณตอนนี้ก าลงัเป็นทีถ่่ายรปูยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหล ีบรรยากาศสุด

แสนโรแมนตกิบนเกาะเชจู สขีองดอกพงิค์มูลลี้สจีะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพร้อม

เรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกตดิอกหญ้าสชีมพู พงิค์มูลลี่จะเริม่

บานประมาณช่วงกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่ทัง้นี้ข ึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 

ณ วนัเดนิทาง )ท่ามกลางอากาศทีเ่ยน็สบายและทศันียภ์าพทีส่วยงามชวนใหทุ้กท่าน

ไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่ บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้าน

โบราณอายมุากกวา่ 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสร้างบ้าน

ที่นี่คือจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้า เป็นตวัยดึก้อนหินและก้อนอฐิเขา้ด้วยกนัเป็น

โครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆที่อยู่ตามบ้าน

กจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กิมจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะนี้นัน้ 

ไหที่วางเรียงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่นี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบล็

คราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี 

ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลายเป็น

สนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"   เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผดั

คลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มยี ื่นออกสู่ท้องทะเล
สวยงามปลายสุดของแหลมมีประภาคารสขีาว มองดูสะดุดตา ซึ่งเป็นจุดชมววิที่
สวยงามส าหรบันักท่องเที่ยวที่เที่ยวที่แหลมนี้ และยงัมีโขดหนิรูปร่างแปลกตาที่
ใครๆต่างเรยีกกนัว่า หนิตา หนิยาย และระหว่างทางยงัมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มี
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อาคาร หรอืโบสถ์เก่า ประดบัตกแต่งจนสวยงามทีใ่ครผ่านไปตอ้งแวะเกบ็ภาพเสมอ นอกจากนัน้ยงัใช้เป็นฉากถ่ายท าซี
รีย่เ์กาหลอีกีมากมายหลายเรื่อง ส่วนใครนิยมชมชอบการทานปลาหมกึ ย่านนี้ข ึน้ชื่อปลาหมกึย่างบนหนิภูเขาไฟ หอม
ชวนดงึดดูใหเ้ขา้ไปลิม้ลองมากๆ 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็น

ภเูขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภเูขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่

ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและ

ในจุดนี้ เรา ยงัสามารถดื่มด ่ากับท้องฟ้าและน ้าทะเลสีคราม ทิวทศัน์ที่สวยงาม

โดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานทีท่ี่นกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั 

จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถ

เดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภเูขาไฟทีด่บัแลว้ ระหวา่งทางท่านสามารถหยดุแวะพกัชมววิ

และถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถึง

ดา้นบนสุดของปากปล่องภเูขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอยา่งแน่นอน 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น 

1 ใน 5 ชาดหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสทีองกับน ้าทะเลสฟ้ีาใสที่

สะทอ้นแสงอาทติยใ์หเ้หน็ประกายระยบิระยบันัน้ดกูลมกลนืกนัอย่างสวยงาม  เป็น

ชายหาดที่ผู้คนเดนิทางมาเที่ยวพกัผ่อนในช่วงฤดูร้อน บรเิวณรอบชายหาดมรี้าน

กาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ ให้ทุกท่านได้มา

สมัผสั แต่เพื่อความไม่ตกเทรนด์ต้องมาถ่ายรูปกบัเก้าอี้หลากสีสนั ที่ตัง้รอวยัรุ่น 

หนุ่มสาวใหถ่้ายรปูแนว ฮปิสเตอรก์นัมากมาย 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟีู๊ ดนึ่ง เมนูป้ิงย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึน้ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ 

อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ  

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกวา่เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ลอ็ตเต้ โซล สกาย ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - หอคอยกรงุโซล  
- ศนูยโ์สม  - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท 
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เดินทำงจำกสนำมบินนำนำชำติเชจู สู่สนำมบินกิมโป ดว้ยเท่ียวบินในประเทศ 

(*สำยกำรบินมกีำรเปลียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ำกนั และ ไฟลท์ภำยในเวลำตำม
ควำมเหมำะสมของผูจ้ดัท ำ  ) 
  
 

พาท่านเดนิทางเขา้สู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD) เป็นสวนสนุกในร่ม
ขนาดใหญ่ ในกรุงโซล ทีน่ี่มที ัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดัไดว้า่เป็นสวนสนุกในร่มทีม่ี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดแหง่หนึ่งในโลกเลยกว็า่ได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะ
อยูก่ลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรค
คนูทีช่ ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแหง่นี้ มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 
โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในรม่ Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนนี้
จะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็ เชน่ Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีานส
เกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้ม 2.ส่วนอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้น

นอกสู่ Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ู เชน่ Gyro 
Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็นเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ส าหรบัคนชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควร
พลาด 

พาทุกท่านเดนิทางสู่  ลอ็ตเต้ โซล สกาย (LOTTE SEOUL SKY) ตัง้อยูใ่จ
กลางกรุงโซล เป็นตกึทีส่งูทีสุ่ดในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมี
ทัง้หมด 123 ชัน้ ความสงูอยูท่ ีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้า่เป็นแลนด์
มารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึให้
เป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืนเมษายน 
2017 ซึง่ตัง้อยูบ่นชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีสุ่ดในโซลอยา่ง “Lotte World 
Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 3 สถติขิอง Guinness World Records 
อยา่งแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยูส่งูทีสุ่ดในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีสุ่ด
ในโลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสุดทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิต์
ทีย่าวทีสุ่ดในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภายใตค้อนเซป็ต ์“The Beauty and 

Pride of Korea" (ความงามและความภาคภมูใิจของเกาหล)ี 
อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู อาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่นี่มีสินค้าชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  

น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั 
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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) ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่ง

เป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของหอคอยมสีิง่ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น 

ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผู้รกัชาต ิอนั ชุง กุน 

นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกั

หวัใจยยัแม่มด” อสิระให้ทุกท่านได้เดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอื

คลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรอง

คุณภาพวา่ผลติจากโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะ

มเีจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกบัโสมพร้อมอธิบายคุณสมบตัิและผลิตภณัฑ์ที่ผลิต

จากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุง

ร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้พาท่านสู่  ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท (HONGDAE SHOPPING STREET)  

ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวพรรณ  ผลิตภณัฑ์บ ารุงผิวหน้า 

หลากหลายแบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , 

CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ 

มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากให้กบัคนใกล้

ตวัไดอ้กีดว้ย 

 

อาหารเยน็ อสิระอาหารเยน็ 

จากนัน้พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge Hotel or SML หรอืเทยีบเท่า   
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รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกวา่เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

พาท่านเยี่ยมชม พระราชวงัถ็อกซูกงุ (DEOSUGUNG PALACE) ซึ่งแปลว่า 

พระราชวงัแห่งความอายยุนืนานและมัง่คง ที่ไดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุน

จอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหวา่งปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง 

กษตัรยิก์่อนองคส์ุดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัให้สละราชสมบตัทิี่นี่โดยญี่ปุ่น 

ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยูท่ ีน่ี่จนสิน้พระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงั

นี้ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) มีประตูทางเขา้ที่

สวยงาม คอืประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมพีระที่นัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต ้

บรเิวณรอบก าแพงดา้นหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตู

พระราชวงั 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง (MYEONGDONG MARKET) ได้ชื่อว่าเป็น

แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชี ัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิงกนั

อยา่งลน้หลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ไดอ้ยา่งหลากหลายทัง้เสือ้ผา้,รองเทา้,กระเป๋า

,เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รู้จกัอย่างดขีองคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, Laneige, 

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

ซรีี่ย์ฮติ ตลอดจนของที่ระลกึที่มรีูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้ามีให้เลอืกซื้อ

อยา่งมากมาย 

อาหารกลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั และเยน็ 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิกมิโป เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนิ

นานาชาตเิชจ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง     พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง  -  ร้านค้าสมุนไพร+ร้าน
ละลายเงินวอน  - ศนูย ์เครื่องส าอางค ์  
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(*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมนุไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ี โดย

มกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทาง

การแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่ นิยมดื่มเหลา้ ชา 

กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอื

ไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง ร้านละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้ว

พอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่าย

หลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของ

เกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

จากนั ้นพาท่ าน เดินทางสู่  ศูนย์ รวมเครื่ อ งส าอางค์   (COSMETIC 

SHOP) ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย  มี

ผลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไม่วา่จะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้า กระ 

จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิ

แบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

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

ความประทบัใจ   

01.00-02-00 น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 
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**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 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม WOW JEJU WITH SEOUL IN OCTOBER ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้า

ไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงนิ (1 ,    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 และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ 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,   -1 ,    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,   -8,    

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.- 

4,900.- 

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 62 16,800.- 13,300.- 

ตุลาคม : 14-18,27-31,28-01พ.ย,29-02.พ.ย,30-03พ.ย 62 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  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
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ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
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ราคาน้ีไมร่วม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 1,200 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ (อปัเดท 2 ก.ย. 62) 
-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 
และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญั
ถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถ้าม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและ
ด าเนินการยืน่วซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 

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

หมายเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ข ัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
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-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้กอ่นท า
การออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี
เกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ
ไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณ ี
-           ถ้าลกูค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงินค่าเข้าร้านชอ็ปร้านละ 
100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,000บาท 
-           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 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
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