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รหัสโปรแกรม : 15582 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

เดนิทางวันที ่1 ต.ค.-30 พ.ย. 62 

   โปรแกรมเดนิทาง 
ทุ่งดอกหญา้ แซ พยอล โอรมึ  - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนสม้ไรเ้มลด็  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัซา - รา้น
น ้ามนัสน  - ชมดอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลี ่ - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ  - ซอพจโิกจ ิ - ยอดเขา ซองซาน อลิจลุบง  - 
ชายหาดวอลจองร ี- ป่าไผ่จุกนกวอน  - หมูบ่า้นฝรัง่เศสเมตา โพรวองซ ์ - อุโมงคต์น้สนเมตาเซโคเอยี  - อุทยาน
แห่งชาตแินจงัซาน – หมูบ่า้นชอนจ ูฮนัอก  - ถนนชอ้ปป้ิงชุงจาง - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน  - ศูนย์
เครือ่งส าอางค์ 
 

 

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้

ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  

ใกล้ประตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรบัและอ านวยความ

สะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ขอ้แนะน า ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครื่องใสก่ระเป๋าถอืตดิตวั

จะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุ

ภณัฑด์งักล่าว ควรใสใ่นถุงทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ 

การน าผลิตภัณฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้น าเข้า

ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภมิู- สนามบินอินชอน 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 

ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตว์

ไม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 

7C2244 เป็นสายการบินโลว์คอสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่า

ประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจูเป็นสาย

การบินชัน้น าที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต้  หลังจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้

ขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลูกคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีาร

ปฏริูปธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีด้วย สายการบนิเจจูได้ท าใหก้ารท่องเที่ยวเป็นทีแ่พร่หลายจน

ประสบความส าเรจ็ ซึ่งก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิตัิ จนท าใหป้ระเทศเกาหลใีต้กลายเป็น

ประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก 

‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

  

(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนส้มไรเ้มลด็  - ภเูขาซองอคั -  

วดัซนับงัซา 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที่ 2 
ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์
หรอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่าน
ใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลี) ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้
เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจูทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลั
เกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 
 

  
พาทุกท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็น

ภูเขาไฟที่มีชื่อเสยีงอีกแห่งหนึ่งของเกาะเชจู   เป็นสถานที่มองเห็นดาวประจ าเมืองที่เปล่ง
ประกายสวยงามบนทอ้งฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรู้จกักนัอย่างแพร่หลายในรายการชื่ อดงัอย่าง 
Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึน้มาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระอาทติยก์นับน
ภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะน าว่าหา้มพลาดเดด็ขาดๆ นอกจากนี้สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีจ่ดัเทศกาล Jeju 
Fire Festival จะมขีึน้ทีบ่รเิวณเนินเขา โดยจะจดัในช่วงประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธไ์ปจนถงึ
ตน้เดอืนมนีาคมของทุกปี ทีน่ี่จะมกีารจุดไฟอย่างยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรบัฤดูเกีย่วเกบ็และ
ยงัเป็นการอวยพรใหม้สีขุภาพดอีกีดว้ย ซึ ่เพื่อท าการเตรยีมพืน้ทีใ่นการปลูกพชืส าหรบัฤดูเกบ็

เกีย่วถดัไป (หมายเหตุไม่ไดพ้าไปชมงานเทศกาล) 
 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย 
ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 
 

พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก
ธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็น
สถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชา
นานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุก้กีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว 
แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอ
ศรมีชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีค่ณุไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่
นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต้ รวมทัง้ถ่ายภาพ
ทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวทีน่ี่ 

 จากนัน้พาท่านสู ่สวนส้มไรเ้มลด็ (ORANGE FARM) ความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาติ
สรา้งสรรค ์เกาะเชจเูป็นทีเ่ดยีวในเกาหลทีีส่ามารถปลกูสม้ไดด้แีละอร่อยทีส่ดุในประเทศ ผลไม้
อนัดบั1ของเกาะเชจ ูและเป็นสม้สายพนัธุท์ีไ่รเ้มลด็ รสชาตจิดัจา้น วติามนิซสีงู กนิแลว้แกอ้าการ
หวดัไดด้มีาก ท่านสามารถเขา้ไปเยีย่มชมสวน และชมิสม้สดๆจากสวน รบัรองความอร่อยตดิอกตดิ
ใจ แถมไดถ่้ายภาพความดกของสวนสม้บนเกาะเชจอูกีดว้ย นอกจากนี้สวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่าย

ท าซรีีส่เ์กาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 
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พาท่านเดนิทางสู ่ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอกี1 ลกู
บนเกาะเชจ ูสามารถชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มี
ชายหาดหนิรมิทะเล ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี า
แปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องทีท่หารญีปุ่่ นบงัคบัให้
คนเกาหลขีดุเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอื
ของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนน้ีเปิดใหเ้ขา้ชม แต่มี
เหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าเรื่อง "แด
จงักมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้ส าหรบัใครทีช่ื่นชอบการทาน
อาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ชื่อ ทีอ่าชพีแฮนยอหรอืนกัประดาน ้าหญงิวยั

ชรา. งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชยีว 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN 
BOMUNSA TEMPLE) วดัแหง่นี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะ
ไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวดัจะประดษิฐานพระพทุธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่ี
ความศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  
และรปูปัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หาก
ไดล้บูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบั
วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบรูณ์ 
ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแหง่ชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลที่
สวยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมุทร 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผา
จนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา 
ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ 
นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

 

 

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
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 อาหารเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ
(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวจิยั
มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลใน
กระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมิ
ต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัความนิยมจากคนในประเทศ
เกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆทีท่ าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยมส าหรบัคน
เกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

 

 

 พาทุกท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงคม์ูลล่ี (PINK MUHLY GRASS) ณ 
ตอนนี้ก าลงัเป็นทีถ่่ายรปูยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหลี บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิบนเกาะเช
จ ูสขีองดอกพงิคม์ลูลีส้จีะสวยนุ่มดชูมพอู่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม 
(โดยปกตดิอกหญา้สชีมพู พงิคม์ลูลีจ่ะเริม่บานประมาณช่วงกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่
ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง )ท่ามกลางอากาศทีเ่ยน็สบายและทศันียภ์าพทีส่วยงาม
ชวนใหทุ้กท่านไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า 

 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 
VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการ ธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณ
อายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านทีน่ี่คอืจะใช้ดนิ
เหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเข้าดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถ้า
ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยูต่ามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิ
จ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนที่นี่จะ
เป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะ
น าผลเบอรีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไว้สามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได้ 
รสชาดหวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กเ็ป็นสนิคา้ที่

ผูม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

 

อาหารกลางวนั  บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบก็"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคล้า
พรอ้มน ้าซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง 
และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     รา้นน ้ามนัสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ูลล่ี  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซอง

ซาน อิลจลุบง  - ชายหาดวอลจองรี 
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จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมทีม่ยีื่นออกสู่ทอ้งทะเลสวยงาม
ปลายสุดของแหลมมีประภาคารสีขาว  มองดูสะดุดตา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามส าหรับ
นกัท่องเทีย่วทีเ่ทีย่วทีแ่หลมนี้ และยงัมโีขดหนิรปูร่างแปลกตาทีใ่ครๆต่างเรยีกกนัวา่ หนิตา หนิยาย 
และระหว่างทางยงัมทีุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มอีาคาร หรอืโบสถ์เก่า ประดบัตกแต่งจนสวยงามทีใ่คร
ผ่านไปตอ้งแวะเกบ็ภาพเสมอ นอกจากนัน้ยงัใชเ้ป็นฉากถ่ายท าซรีีย่เ์กาหลอีกีมากมายหลายเรื่อง 
สว่นใครนิยมชมชอบการทานปลาหมกึ ย่านนี้ขึน้ชื่อปลาหมกึย่างบนหนิภูเขาไฟ หอมชวนดงึดูดให้
เขา้ไปลิม้ลองมากๆ 

 

 จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็น
ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่้คนมาขอพร
และชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่า
กับท้องฟ้าและน ้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู  เป็นสถานที่ที่
นักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหม่ทาง
ธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถ
หยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และ

บรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่าง
แน่น 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น 1 ใน 5 ชาด
หาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสีทองกับน ้าทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็น
ประกายระยบิระยบันัน้ดกูลมกลนืกนัอย่างสวยงาม  เป็นชายหาดทีผู่ค้นเดนิทางมาเทีย่วพกัผ่อน
ในช่วงฤดรูอ้น บรเิวณรอบชายหาดมรีา้นกาแฟ คาเฟ่ รา้นอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผ่อนคลาย
สบายๆ ใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั แต่เพื่อความไม่ตกเทรนดต์้องมาถ่ายรูปกบัเกา้อีห้ลากสสีนั ทีต่ัง้
รอวยัรุ่น หนุ่มสาวใหถ่้ายรปูแนว ฮปิสเตอรก์นัมากมาย 

 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง   เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ 
อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
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อาหารเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิชจู เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนิควงัจ ู/ สนามบนิมอูนั /สนามบนิกุนซาน ดว้ยเทีย่วบนิใน

ประเทศ 

(*ไฟลท์ภายใน  เน่ืองดว้ยสายการบนิ  เสน้ทางบนิ และเวลาบนิ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

  

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่  ป่าไผ่จุกนกวอน (JUKNOKWON BAMBOO 

GARDEN) เป็นสวนไผ่ขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของเกาหลใีต้ เมอืงดมัยางมชีื่อเสยีงในเรื่องของ

อาชพีการปลกูไผ่ ซึง่ไผ่ทีไ่ดเ้ป็นไผ่ทีม่คีุณภาพดี ทนทาน เมอืงดมัยางจงึเป็นศูนยก์ลางในการ

ปลกูไผ ่และงานศลิปหตัถกรรมทีท่ าจากไผ่มากมาย ภายในป่าไผ่จะมทีางเดนิชมความงามของ

ต้นไผ่ และระหว่างทางจะมศีาลาไวใ้หน้ัง่พกั ทางเดนินัน้จะมทีางแยกไปหลายเสน้ทาง ใหทุ้ก

ท่านไดเ้ดนิชมบรรยากาศและถ่ายรปูเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

อาหารกลางวนั พร้อมเสรฟิด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบู  คาลบี ้ 

จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่  เมตา โพรวองซ์ หรือ หมู่บ้านฝรัง่เศส (META 

PROVENCE) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีทีห่นึ่งทีเ่ป็นทีน่ิยมของประเทศเกาหลใีต้ ตัง้อยู่ในเมอืง

ทมัยาง หมู่บา้นสลีกูกวาดแห่งนี้ถูกตกแต่งออกมาในแนวฝรัง่เศส รวมไปถงึใชว้สัดุการก่อสรา้ง 

หลงัคา หน้าต่าง และพืน้ ดูมคีวามน่ารกัและออกแนวโรแมนตคิผสมกบักลิน่ไอสไตล์ฝรัง่เศส

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ป่าไผจ่กุนกวอน  - หมู่บา้นฝรัง่เศสเมตา โพรวองซ ์ - อโุมงคต้์นสนเมตาเซโคเอีย  - อทุยานแห่งชาติแนจงัซาน 
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แบบสดใส หมู่บา้นสลีูกกวาดแห่งนี้ เป็นอกีสถานทีท่ีต่้องมาเชค็อนิ มมีุมสวยๆใหถ่้ายรูปเยอะหลากหลายมุมไม่ซ ้ากนั นอกจากนี้ภายใน

หมู่บา้นมรีา้นขายของอาทเิช่นคาเฟ่ รา้นอาหาร ขอแนะน าว่าอย่าพลาด เดด็ขาด กบัหมู่บา้นฝรัง่เศสในเกาหลแีห่งนี้ 

  

พาท่านเดินทางสู่เมืองทัมยาง ชมความงามของ อุโมงค์ต้นสนเมตาเซโคเอีย 

(DAMYANG METASEQUOIA - LINED ROAD)  อุโมงคต์้นไมแ้ห่งนี้เริม่ปลูกตัง้แต่ปี1970 

จนถึงปัจจุบนั ต้นเมตาเซโคเอียมีขนาดค่อนขา้งใหญ่สูงตระหง่านอยู่สองขา้งทางเป็นระยะ

ทางไกลพอสมควร ในฤดูใบไม้ผลใิบจะเปลี่ยนเป็นสสีม้  น ้าตาลสลบักนัไปเป็นอุโมงค์ต้นไม้

เปลี่ยนสทีี่สวยงามแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลีใต้ ความสวยงามของถนนแห่งนี้เรียกว่าเป็น

ไฮไลทอ์ย่างหนึ่งของเมอืงนี้เลยกว็่าได้  ในปี 2002 ไดร้บัรางวลัจาก Korea Forest Service 

ยกใหเ้ป็นเสน้ทางทีส่วยงามทีสุ่ดของเกาหลี มคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร ชาวเกาหลใีต้

นิยมมาพกัผ่อนเดนิเล่น นัง่เล่น ชมบรรยากาศความสวยงามความร่มรื่นของสถานที่แห่งนี้ 

นบัว่าเป็นอกีทีท่ีทุ่กท่านไม่ควรพลาด 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติแนจังซาน (NAEJANGSAN 

NATIONAL PARK)  ภูเขาแนจงัหรอืแนจงัซานอยู่ในจงัหวดัจอลลาโด "แนจงั ในภาษา

เกาหลแีปลว่า มคีวามลบัมากมาย เป็นหนึ่งในจุดชมววิอนัดบัต้นๆของเกาหลใีต้ ความโดด

เด่นของทีน่ี่คอือุโมงคต์้นเมเป้ิลหลากสทีีจ่ะมาชมกนัในช่วงฤดูใบไมผ้ลิ มใีบไมเ้ปลีย่นสทีัง้สี

เขยีว เหลอืง แดง น ้าตาล สลบักนัอย่างสวยงาม   ภายในอุทยานแห่งชาตปิระกอบไปดว้ย 1.

วดัแนจงัซา (Naejangsa Temple)  วดันี้ไดร้บัการสรา้งขึน้โดยพระสงฆใ์นปี พ.ศ.636 ใน

ราชวงศ์แพค็เจ เป็นวดัโบราณตามสถาปัตยกรรมสวยงามแบบเกาหลรีายล้อมดว้ยววิยอด

เขาและล าธารไดบ้รรยากาศสงบร่มเยน็ 2.ศาลาอูฮวาจอง (Uhwajeong Pavilion) ศาลา

หลังคาสีฟ้ากลางทะเลสาบบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยสีแดงส้มของใบเมเป้ิล  ที่นี่จึงเป็นที่นิยมเดินทางมาท่องเที่ยวทัง้คนเกาหลีและ

ชาวต่างชาตอิย่างมากมาย 

อาหารเยน็ อสิระอาหารเยน็ 

จากนัน้พาท่านเขา้พกัที ่BENIKEA GUNSAN RIVER HILL ระดบั 3 ดาว หรอืเทยีบเท่า 

  

 

อาหารเชา้ รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที่

น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง   หมูบ่้านชอนจ ูฮนัอก  - ถนนช้อปป้ิงชุงจาง  รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  - ศนูย์

เครือ่งส าอางค ์  
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จากนัน้พาทุกท่านเดนิสู่ หมูบ่้านชอนจ ูฮนัอก (JEONJU HANOK VILLAGE)  ณ เมอืงชอนจ ู

เป็นหนึ่งในเมอืงท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีงของเกาหล ีเน่ืองจากยงัคงรกัษาอาคารบา้นเรอืนแบบ

โบราณของเกาหลเีอาไวไ้ดจ้นกลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีม่ชีื่อเสยีง ภายในมบีา้นโบราณที่

เรยีกว่า 'ฮนัอก' อยู่ร่วมๆ 800 หลงั ทีย่งัคงเกบ็รกัษาและอนุรกัษ์ไว ้เพื่อรกัษาเสน่หแ์ละประเพณี

อนัเก่าแก่ของเกาหลเีอาไว ้หมู่บา้นชอนจมูขีนาดค่อนขา้งใหญ่สามารถเดนิไดห้ลายซอย อาคาร

บา้นเรอืนถูกดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้และตกแต่งอย่างสวยงาม อาทเิช่น รา้นกาแฟ รา้นบงิซ ู

รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึ  เป็นเมอืงทีท่ ัง้คนเกาหลแีละต่างชาตนิิยมมาใสชุ่ดฮนับก 

เดนิเล่น เดนิถ่ายรปู เป็นคู่เป็นครอบครวั มองแลว้เพลนิตาสมกบัเป็นหมูบ่า้นวฒันธรรมโบราณ

แท้ๆ  (ส าหรบัทวัรบ์รกิารชุดฮนับกใสฟ่ร)ี 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่ถนนช้อปป้ิงชุงจาง(CHUNGJANG - RO STREET)  เป็น

แหล่งชอ็ปป้ิงเปรยีบเสมอืน เมยีดง สนิคา้ยอดนิยม มทีุกแบรนด ์อาทเิช่น PLAYGROUND , 

FOLDER , ETUDE , SKINFOOD , THE FACESHOP , NATURE REPUBLIC  , ABC-MART   

และโลคอลแบรนดใ์หเ้ลอืกซือ้ในราคาย่อมเยาว ์เรยีกไดว้่าใครเป็นนกัชอ็ปเดนิกนัสนุกสนานกนั

เลยทเีดยีว ถนนชอ้ปป้ิงชุงจางเดนิง่ายไม่สลบัซบัซอ้นระหว่างทางเดนิมรีา้นอาหาร รา้นคาเฟ่

น่ารกั รวมไปถงึสตรทีฟู๊ดใหทุ้กท่านไดล้ิม้ลองรสชาตเิกาหลแีบบดัง้เดมิ 

 

อาหารกลางวนั  อสิระอาหารกลางวนั 

 

 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิควงัจู/ สนามบนิมอูนั /สนามบนิกุนซาน  เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตเิชจู ดว้ยเทีย่วบนิใน

ประเทศ 

(*ไฟลท์ภายใน  เน่ืองดว้ยสายการบนิ  เสน้ทางบนิ และเวลาบนิ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 
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จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็

ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับคุคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก 

จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของทา่นแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอ

สขุภาพร่างกายของท่านเอง  รา้นละลายเงินวอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง 

ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไป

ถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีดุเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี

(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านได้

เลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) 

ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไมว่่าจะเป็นสวิ มรีิว้

รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม 

 

 

20.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2243 พรอ้มความ

ประทบัใจ 

23.50 น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 
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โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

***เนือ่งจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น
นักท่องเที่ยว แต่ไปดว้ยวัตถุประสงค์อืน่ เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตัง้แต่วนัที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม WOW JEJU 

WITH JEOLLADO IN AUTUMN ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 
บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถ
ขอรับเงินประกันนี้คืนเตม็จ านวน ดังนั้นจงึใคร่ขอความรว่มมอืจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิประกนักรณีลูกค้า

ไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรอื กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ คา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตวักลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็น      
ผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดนิทางทอ่งเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทวัร์ไมม่ีนโยบายให้คณะรอ ท่าน
ที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้องค่าเดนิทางจากทัวร์

ได้ เพื่อความเป็นระเบยีบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 
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‼ส าคัญ‼ 

เพือ่ประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน าขั้นตอน

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 าทีน่ั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดนิทางเพียง 

2-4 วนัเทา่นัน้ 
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***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะพยายาม

อย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกลเ้คียงที่สดุ (ซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืน

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 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม ราคา
ปกติ 

ราคาโปรโมชัน่  
8 ท่ีแรกเท่านัน้ 

ตุลาคม : 1-5 ,5-9 ,6-10  15,000.- 11,500.- 

5,900.- 

ตุลาคม : 2-6 , 3-7 , 4-8, 7-11  15,300.- 11,800.- 

ตุลาคม : 8-12 15,600.- 12,100.- 

พฤศจกิายน : 3-7 , 4-8 , 10-14 , 11-15 , 17-21 , 18-22 , 24-28 , 25-29 16,100.- 12,600.- 

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

16,400.- 12,900.- 

พฤศจกิายน : 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.- 

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

ตุลาคม : 14-18 , 27-31 , 28-1พ.ย. , 29-2 พ.ย. , 30-3 พ.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 : 9-13 19,000.- 15,500.- 
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 
 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

ตุลาคม : 11-15 22,000.- 18,500.- 

ตุลาคม : 10-14 23,000.- 19,500.- 
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16 
 

 
 
 

ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 1,200 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
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-   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 าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 
ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเอง
เท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 

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

หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 
-           หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 
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-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
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