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รหัสโปรแกรม : 14286 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกนัยำยน 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
ดอกหญา้ แซ พยอล โอรมึ  - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี ้เจจ ู - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัซา - รา้นน ้ามนัสน  

- ชมดอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ูลลี ่  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ  - ซอพจโิกจ ิ - ยอดเขา ซองซาน อลิจลุบง  - พพิธิภณัฑ์

แฮนยอ - สวนสนุกลอ็ตเตเ้วลิด ์ - ลอ็ตเต ้โซล สกาย  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - หอคอยกรงุโซล  - ศูนยโ์สม  - ฮงแด ชอ็ปป้ิง

สตรที - พระราชวงัถอ็กซกุูง  - ชอ้ปป้ิงทีย่า่นเมยีงดง  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  - ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์  

  

 

 

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

การบนิ JEJU AIR  

(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้าร

ตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสารของท่าน  

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั 

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

 

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244   เป็นสายการบนิโลว์

คอสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ที่ด ีโดยมพีรเีซน็

เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าที่พฒันาได้อย่างรวดเรว็ที่สุดในประเทศเกาหลใีต ้

หลงัจากการก่อตัง้เมือ่ปี 2005 ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็โดยการปรบัปรงุราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลูกคา้ตามค าเรยีกรอ้ง 

และยงัได้มกีารปฏริูปธุรกิจทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีด้วย สายการบนิเจจูได้ท าให้การท่องเที่ยวเป็นที่แพร่หลายจน

ประสบความส าเรจ็ ซึ่งก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิตั ิจนท าให้ประเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเทีย่ว

ได้ มเีส้นทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสายการบนิเจจู ได้รบัการยอมรบัจากทัว่

โลก ‘ในดา้นความปลอดภยั’ ‘และสมรรถภาพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

วนัทีส่องของการเดินทาง    ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหล คติตี ้เจจู  - ภูเขา
ซองอคั  - วดัซันบังซา  
 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบินเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน ได้ถูกจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์หรอืการจราจรบนท้องฟ้าเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 

2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่

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

เกาะทีเ่กดิใหมจ่ากภเูขาไฟทีด่บัแลว้ 

พาทุกท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม เป็นภูเขาไฟที่มชีื่อเสยีงอกีแห่ง

หนึ่งของเกาะเชจู  เป็นสถานที่มองเห็นดาวประจ าเมอืงที่เปล่งประกายสวยงามบน

ท้องฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรู้จกักันอย่างแพร่หลายในรายการชื่ อดังอย่าง Hyori's 

Home Stay ทุกท่านสามารถขึน้มาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระอาทติยก์นับน

ภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะน าว่าห้ามพลาดเด็ดขาดๆ นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้เป็นที่จดั

เทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึน้ทีบ่รเิวณเนินเขา โดยจะจดัในช่วงประมาณปลาย

เดอืนกุมภาพนัธไ์ปจนถึงต้นเดอืนมนีาคมของทุกปี ทีน่ี่จะมกีารจุดไฟอย่างยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรบัฤดูเกี่ยวเกบ็และ

ยงัเป็นการอวยพรใหม้สีุขภาพดอีกีด้วย ซึ่ เพื่อท าการเตรยีมพืน้ที่ในการปลูกพชืส าหรบัฤดูเกบ็เกี่ยวถดัไป (หมายเหตุ

ไมไ่ดพ้าไปชมงานเทศกาล) 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไป

ดว้ย ไก่ชิ้นโต   วุ้นเส้นเกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบั

ซอสสูตรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเลก็พอดคี า รบัรอง

ตอ้งตดิใจ 



 
 

4 
 
 

พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิท าให้เป็นที่ปลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ที่ส่งผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขาย

ทัว่โลก เป็นสถานที่จดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึ

ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซื้อ

เป็นของฝาก มคีุกกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาส์กหน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น 

ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีว

ทีคุ่ณไมค่วรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบั

ภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีว

ทีน่ี่ 

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานทีจ่ดั

แสดงเรือ่งราวเกี่ยวกบัคติตี้ หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตี้

ทัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ พรอ้มเรื่องราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายในมรีา้นขายของ

ที่ระลึกน่ารกัๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมอื เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด 

หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั 

คติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ ภายในรา้นมี

จ าหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิรอ่ยทีไ่มค่วรพลาด                                                                                         

 

พำท่ำนเดินทำงสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK) เป็นภูเขำไฟท่ีสวยงำมอีก1 ลูกบน

เกำะเชจ ูสำมำรถชมวิวทอ้งทะเล ภูเขำไฟฮลัลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย 

มีชำยหำดหินริมทะเล ชำยหำดท่ีน่ีจะไม่ไดเ้ป็นทรำยสีขำวแตก่ลบัเป็นหินสีด ำ น ำ้ทะเล

สีด ำแปลกตำ เป็นจุดด ำน ำ้ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐำนภูเขำ จะมีช่องท่ีทหำร

ญ่ีปุ่ นบงัคบัใหค้นเกำหลีขดุเจำะไวต้ัง้แตส่มยัสงครำมโลก  เพ่ือเอำไวจ้อดเรือแอบซ่อน

ไวส้  ำหรบัท ำลำยเรือของอเมริกำ โดยท ำเป็นเรือติดระเบิดแลว้พุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี ้

เปิดใหเ้ขำ้ชม แต่มีเหตุกำรณเ์คยดินถล่มลงมำเลยปิดไม่ใหเ้ขำ้ชมอีกเลย และยงัเคย

เป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำเรื่อง "แดจงักึม"ตอนท่ีถกูเนรเทศ ละครโทรทศันย์อดนิยมของเกำหลีใต ้
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จากนั ้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่าง

ทางขึ้นท่านจะได้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์

ใหญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเช

จ ูและชาวเกาหลใีต้ทีน่ับถอืศาสนาพุทธ  และรปูปั้นเจา้แม่กวนอมิซึ่งหนัหน้าออกสู่

ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะร ่ารวยเงนิทอง 

ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรม 

ไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ 

นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกมาสู่มหาสมทุร 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทียมหัน่บางๆ 

พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที่สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมี

ส่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไมไ่ดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน(ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ

ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มี

สรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั 

และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาว

เกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง      ร้านน ้ามนัสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ูลล่ี  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  

- ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ 
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พาทุกท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลล่ี (PINK MUHLY GRASS) 

ณตอนน้ีก าลงัเป็นทีถ่่ายรปูยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหล ีบรรยากาศสุดแสนโรแมน

ตกิบนเกาะเชจ ูสขีองดอกพงิคม์ลูลีส้จีะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบาน

อวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกตดิอกหญ้าสชีมพู พงิคม์ลูลีจ่ะเริม่บานประมาณช่วง

กลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่ทัง้นี้ขึ้นอยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดินทาง )

ท่ามกลางอากาศทีเ่ยน็สบายและทศันียภ์าพที่สวยงามชวนใหทุ้กท่านได้เกบ็รูปความ

ประทบัใจเป็นความทรงจ า 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมูบ่า้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้น

โบราณอายมุากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยูจ่รงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้น

ทีน่ี่คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอฐิเขา้ด้วยกนัเป็น

โครงสร้างของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลใีต้แล้วเคยเหน็ไหต่างๆที่อยู่ตาม

บา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะนี้

นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่นี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื 

แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไว้

สามปี ก่อนที่จะน ามารบัประทานได้ รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้

กลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผัด

คลุกเคล้าพรอ้มน ้าซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มยีื่นออกสู่ท้องทะเล

สวยงามปลายสุดของแหลมมปีระภาคารสีขาว มองดูสะดุดตา ซึ่งเป็นจุดชมววิที่

สวยงามส าหรบันักท่องเที่ยวที่เที่ยวที่แหลมนี้ และยงัมโีขดหนิรูปร่างแปลกตาที่

ใครๆต่างเรยีกกันว่า หินตา หินยาย และระหว่างทางยงัมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มี

อาคาร หรอืโบสถเ์ก่า ประดบัตกแต่งจนสวยงามทีใ่ครผ่านไปต้องแวะเกบ็ภาพเสมอ 

นอกจากนัน้ยงัใช้เป็นฉากถ่ายท าซรีีย่์เกาหลอีกีมากมายหลายเรื่อง ส่วนใครนิยม

ชมชอบการทานปลาหมกึ ย่านนี้ขึน้ชื่อปลาหมกึย่างบนหนิภูเขาไฟ หอมชวนดงึดูด

ใหเ้ขา้ไปลิม้ลองมากๆ 
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จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็น

ภูเขาไฟทีด่บัแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่

ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจ ู

และในจุดนี้เรา ยงัสามารถดื่มด ่ากบัท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงาม

โดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั 

จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถ

เดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภเูขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิ

และถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึ

ดา้นบนสุดของปากปล่องภเูขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอยา่งแน่นอน 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์แฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) 

แฮนยอ คอืนักด าน ้าทีล่งไปเกบ็อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝัง่ของเกาะเชจดูว้ย

วธิกีารตามแบบฉบบัดัง้เดมิของเกาหล ีบางคนก็ยกให้แฮนยอเป็นนางเงอืกแห่ง

ท้องทะเลซึ่งได้ร ับความสนใจอย่างมาก ภายในพิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะได้พบ

ภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงความแขง็แกร่งของผู้หญิงบนเกาะเชจู โดย

รูปแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรื่องราว วถิีชวีติความเป็นอยู ่ 

ซึ่งข้าวของ เครื่องใช้ที่น ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจา้ของบ้านได้ใช้งาน

จรงิ อาท ิเช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆทีดู่สบายตา ภายในมฉีายวดีโีอเรื่องราว

ของอาชพีนี้ใตท้อ้งทะเลใหเ้ราดอูกีดว้ย (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้ชมเน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งมวีนัหยุด

ประจ า) 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึน้ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ 

อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครือ่งเคยีงต่างๆ  

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

ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

เดินทำงจำกสนำมบินนำนำชำติเชจู สู่สนำมบินกิมโป ด้วยเท่ียวบินในประเทศ 

(*สำยกำรบินมีกำรเปลียนแปลงได้ในระดบัเทียบเท่ำกนั และ ไฟล์ทภำยในเวลำตำม

ควำมเหมำะสมของผูจ้ดัท ำ  ) 

พาท่านเดนิทางเขา้สู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD) เป็นสวนสนุกในร่ม
ขนาดใหญ่ ในกรงุโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในรม่ ซึง่จดัไดว้่าเป็นสวนสนุกในรม่ทีม่ ี
ชื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหนึ่งในโลกเลยกว็่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่ร้างเป็นเกาะ
อยูก่ลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรค
คนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งนี้ มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 
โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครือ่งเล่นส่วนใหญ่ของโซนน้ี
จะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็ เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีานส
เกต็น ้าแขง็ไวบ้รกิารพรอ้ม 2.ส่วนอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้น
นอกสู่ Magic Island เตม็ไปดว้ยเครือ่งเล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ ใหไ้ด้
สนุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ู เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็นเครือ่ง
เล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ส าหรบัคนชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไมค่วรพลาด 
 
พาทุกท่านเดนิทางสู่  ลอ็ตเต้ โซล สกาย (LOTTE SEOUL SKY) ตัง้อยูใ่จกลาง
กรงุโซล เป็นตกึทีส่งูทีสุ่ดในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ 
ความสงูอยูท่ีป่ระมาณ 555  เมตร  เรยีกไดว้่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรงุโซล 

ส าหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชมในเดอืน
เมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีสุ่ดในโซลอยา่ง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้ าลาย 
3 สถติขิอง Guinness World Records อยา่งแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยูส่งูทีสุ่ดในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีสุ่ดใน

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง      สนามบินนานาชาติเชจู - สนามบินนานาชาติกมิโป  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์  - 
ลอ็ตเต้ โซล สกาย - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้รี  - หอคอยกรุงโซล  - ศูนย์โสม  - ฮงแด ช็อป
ป้ิงสตรีท 
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โลก” ทีม่คีวามเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสุดทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิตท์ีย่าวทีสุ่ดในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์
ภายใตค้อนเซป็ต ์“The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 
อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู อาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 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) ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่ง

เป็น 1 ใน 18 หอคอยทีสู่งทีสุ่ดในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ที่น่าสนใจต่างๆ เช่น 

ศาลาแปดเหลี่ยมปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รกัชาติ อัน ชุง กุน 

นอกจากนี้โซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกั

หวัใจยยัแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดนิเล่นและถ่ายรูปคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอื

คลอ้งกุญแจคู่รกั (ไมร่วมค่าขึน้ลฟิท)์ 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพ

ว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าที่ให้

ความรู้เกี่ยวกบัโสมพร้อมอธบิายคุณสมบตัิและผลติภณัฑ์ที่ผลติจากโสม ให้ท่านได้

เลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที่

ท่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้พาท่านสู่  ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท (HONGDAE SHOPPING STREET)  ศูนย์

รวมเครือ่งส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า หลากหลายแบ

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

BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

อยา่งมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 
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อาหารเยน็พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จิมดกั  บลโุกกิ  บิบิมบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเขา้พกัที ่Lucebridge Hotel หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

พาท่านเยี่ยมชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOSUGUNG PALACE) ซึ่งแปลว่า 

พระราชวงัแห่งความอายุยนืนานและมัง่คง ที่ได้รบัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุน

จอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง 

กษตัรยิก่์อนองคส์ุดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่ น ใน

ปี 1907 และพระองค์ก็ทรงประทบัอยู่ที่นี่จนสิ้นพระชนม ์ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้

ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม 

คอืประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมพีระที่นัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) 

หนัหน้าไปทางทศิใต้ บรเิวณรอบก าแพงด้านหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักึล และมกีารแสดงพธิี

เปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

จากนัน้น าท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง (MYEONGDONG MARKET) ไดช้ื่อว่าเป็น

แหล่งรวมแฟชัน่แบรนดเ์กาหลชีัน้น า ซึง่ในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกาหลมีาเดนิชอ้ปป้ิง

กนัอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซือ้สนิคา้ได้อย่างหลากหลายทัง้เสือ้ผา้ ,รองเทา้,

กระเป๋า,เครื่องส าอางซึ่งเป็นที่รูจ้กัอย่างดขีองคนไทย อาท ิEtude , Skinfood, 

Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดี

วดีหีนังและซรีีย่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีปูดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสนิคา้มี

วนัทีห้่าของการเดินทาง      พระราชวงัถ็อกซูกงุ  - ช้อปป้ิงทีย่่านเมยีงดง  - ออกเดินทางจากสนามบิน
นานาชาติกมิโป – สนามบินนานาชาติเชจู  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  
- ศูนย์เคร่ืองส าอางค์  - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูมิ 
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ใหเ้ลอืกซือ้อยา่งมากมาย 

พร้อมเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดกัคาลบี ้ ชาบู  คาลบี ้ จิมดกั  บลโุกกิ  บิบิมบบั ฯลฯ 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิกมิโป เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตเิช

จ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ   (*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั 

และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอื

ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มขีนมพื้นเมอืงเกาหลหีลากชนิด 

อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโก

พาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถงึของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า   และยงัมชีุดเครื่องนอน

อนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ที่นุ่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นได้ดเียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีห้ท่านได้

เลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจกุล่องตามเงือ่นไขของรา้น 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ี่

มปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิ

ขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 

7C2243 พรอ้มความประทบัใจ   

01.00-02-00 น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 
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**กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษิัท และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสยีเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรมผู้เดนิทางไม่สามารถเรยีกร้อง

ค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณใีดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใช้จา่ยทีล่กูคา้และบรษิทัจา่ยไปแลว้ 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม WOW JEJU WITH SEOUL IN OCTOBER ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้า

ไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เปน็จ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเปน็นกัท่องเทีย่วจริงๆ เดนิทาง

ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกนันี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้า

เมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 
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‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน าข้ันตอน

และรายละเอียดการนดัหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

3. อาจมกีารเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อปอ้งกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะได้รับ

เงินคนืหลังจากวันทีเ่ดนิทางกลบัภายใน 7-14 วนั 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low Cost เกาหล ี

หลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมช่ันทัวร์ราคานี้ได้ 

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไมน่าน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดนิทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดนิทาง) 

7. นอกจากนี ้การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหล ีอาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหต ุเช่น การ

เปลี่ยนขนาดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน าที่นั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดนิทางเพียง 

2-4 วนัเทา่นัน้ 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะพยายาม

อย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกลเ้คียงที่สุด (ซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืน
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เงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์

ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้ค่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทวัร์เกาหลี ราคา

ปานกลางให้ท่านพจิารณา ซึ่งค่อนข้างแนน่อนในการเดินทางมากกวา่ แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 

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

แน่นอน เรามีให้เปน็ตัวเลือกค่ะ 

 

 

 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
ราคาปกต ิ

ราคาโปรโมช่ัน 
(8 ที่แรกเท่านั้น) 

กันยายน : 1-5, 2-6, 8-12, 9-13, 15-19, 16-20, 22-26, 23-27, 29-3ต.ค., 
30-4 ต.ค.62 

14,100.- 10,600.- 

5900.- กันยายน : 3-7, 7-11, 10-14, 14-18, 17-21, 21-25, 24-28, 28 -2 ต.ค.62 14,400.- 10,900.- 

กันยายน : 4-8, 5-9, 6-10, 11-15, 12-16, 13-17, 18-22, 19-23, 20-24, 
25-29, 26-30, 27 - 1 ต.ค.62 

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

(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้*** 

กรุ๊ปทีเ่ดินทางต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

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

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
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