
 
 
 

 

 

 

 
 

รหัสโปรแกรม : 15591 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

เดนิทางวันที ่20 พฤศจกิายน 2562 – 31 มกราคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสาร

ขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกล้

ประตูทางเข้าหมายเลข 3 โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ านวยความ

สะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ขอ้แนะน า ถ้าต้องการน าของเหลวขึน้เครื่องใส่กระเป๋าถือ

ตดิตวัจะต้องบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมปีรมิาณไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกนิ 1 

ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใสใ่นถุงทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีง

ใบเดียวเท่านัน้ การน าผลิตภัณฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อววั ผกั ผลไม้สด ไม่

อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 
 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสุวรรณภมิู - สนามบินเจจ ู

 

โปรแกรมการเดินทาง 

อทุยานแหง่ชาตฮิลัลาซาน – ทุง่หญา้ แซ พยอล โอรมึ – พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนสม้ไรเ้มล็ด 

ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย  - วดัซนับงัซา - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์  า้ 

รา้นน า้มนัสน  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ - ลานสกี  - ซมัยงัฟารม์  - อทุยานแหง่ชาตซิอรคัซาน 

วดัชินฮนัซา - ยงดอูมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงินวอน 

ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์ - ศนูยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวนเ์มืองเชจ ู
 

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 

 



 
 
 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2244 
เป็นสายการบินโลว์คอสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทบัใจ 
พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสาย การบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้
น าที่พนันาได้อย่างรวดเรว็ที่สุดในประเทศเกาหลใีต้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้ขยายตวัอย่าง
รวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลูกค้าตามค าเรยีกร้อง  และยงัได้มกีารปฏริูปธุรกจิ
ทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบินเจจูได้ท าให้การท่องเที่ยวเป็นที่แพร่หลายจนประสบ
ความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิตัิ จนท าใหป้ระเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศ
ท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูได

รบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

  
 09:20-10.20 น.เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลี
ใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจร
บนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง 
เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่าน
เดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจูที่องค์การ UNESCO ให้รางวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) 

เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของ
ประเทศเกาหล)ี และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    เดินทางถึงสนามบินเจจ ู - อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  -  

   พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  -  สวนส้มไรเ้มลด็  - ชมดอกทงแบค หรอื ดอกคามิลเลีย  - วดัซนับงัซา 
 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

 

 อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่
ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ  เสริฟ์พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

 
 พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน (HALLASAN NATIONAL 
PARK) เป็นภูเขาทีส่งูทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต้ ประกอบดว้ยภูเขาไฟทีด่บัไปนานแล้ว
ซึง่เป็นต้นก าเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมคีวามสงู 1,950 เมตร และ
ไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงามล าดบัที่  182 
ของเกาหล ีและจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาติตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลาไดร้บัการขึน้
ทะเบยีนเป็นพืน้ทีส่งวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอกีหา้
ปีต่อมากไ็ดร้บัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) 
ใหท้่านไดส้มัผสัความงามของภูเขาฮลัลาซานทีม่หีมิะปกคลุม สขีาวของหมิะปกคลุมอยู่
นัน้ดูราวกบัปุยเมฆ ที่ตดักบัสนี ้าเงนิของท้องฟ้า  เหมาะส าหรบัการถ่ายรูปเพื่อเกบ็ไว้
เป็นที่ระลกึ //   พาทุกท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL 
OREUM) เป็นภูเขาไฟที่มชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของเกาะเชจู  เป็นสถานทีม่องเหน็ดาว

ประจ าเมอืงทีเ่ปล่งประกายสวยงามบนทอ้งฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดงัอย่าง Hyori's Home Stay 
ทุกท่านสามารถขึน้มาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระอาทติยก์นับนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะน าว่าหา้มพลาดเดด็ขาดๆ นอกจากนี้
สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีจ่ดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึน้ทีบ่รเิวณเนินเขา โดยจะจดัในช่วงประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธไ์ปจนถงึ
ต้นเดอืนมนีาคมของทุกปี ทีน่ี่จะมกีารจุดไฟอย่างยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรบัฤดูเกี่ยวเกบ็และยงัเป็นการอวยพรใหม้สีุขภาพดอีกี
ดว้ย ซึ ่เพื่อท าการเตรยีมพืน้ทีใ่นการปลกูพชืส าหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมายเหตุไม่ไดพ้าไปชมงานเทศกาล)    
**หมายเหต ุขอสงวนสิทธ์ิการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวขึน้อยู่กบัผูจ้ดัท าเท่านัน้** 
  

พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก
ธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลูกชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่่งผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก 
เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวนันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรูป
จากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขยีวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มีคุ้กกี ้       
ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่าย
ชาเขียวทัง้ร้อนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายใน              
ยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีว          
ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต้ รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถ้วยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีว
ทีน่ี่ 

 
จากนัน้พาท่านสู่ สวนส้มไร้เมลด็ (ORANGE FARM) ความมหศัจรรย์ที่ธรรมชาติ

สร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็นที่เดียวในเกาหลีที่สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที่สุดในประเทศ 
ผลไมอ้นัดบั1ของเกาะเชจ ูและเป็นสม้สายพนัธุท์ีไ่รเ้มลด็ รสชาตจิดัจา้น วติามนิซสีงู กนิแลว้
แก้อาการหวดัได้ดมีาก ท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมสวน และชิมส้มสดๆจากสวน รบัรอง
ความอร่อยตดิอกตดิใจ แถมไดถ่้ายภาพความดกของสวนสม้บนเกาะเชจูอกีดว้ย นอกจากนี้
สวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีส่เ์กาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยั
กะล่อน) 
 
 
 พาทุกท่านเดนิทางชม ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย (DONGBAEK FLOWER) 
คอื ดอกไม้ที่สื่อได้ถึงอุดมคติ หรอื ความรกัในอุดมคติ และความถ่อมตน ดอกทงแบคมีรู



 
 
 

 

ปร่างคลา้ยดอกกุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทว่ากลบีเป็นมนัลื่นจงึท าใหด้อกทงแบคมคีวามโดเด่นเฉพาะตวั บนเกาะเชจูดอกทงแบคจะอ
อกสชีมพอู่อนและชมพเูขม้ตดักบัใบไมส้เีขยีวมองแลว้เพลนิตา และไม่ควรพลาดทีถ่่ายรปูเกบ็ความสวยงาม (ดอกทงแบคจะบานและ
ใหญ่เตม็ทีส่วยงามในเดอืนธนัวาคม - เดอืนมกราคม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 
 
 

 
 

จากนั ้นพาท่ านแวะนมัสการพระ  ณ วัดซันบัง โพมุนซา  (SANBANGSAN 
BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะ
ไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานที่มี
ความศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีต้ทีน่ับถอืศาสนาพุทธ  
และรปูปัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากได้
ลูบพุงก็จะร ่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิถีการท าบุญของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกับ
วนันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบูรณ์ 
ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลที่
สวยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมุทร 

 อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างงบนแผ่น
โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื 
และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้า
พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 
 
จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
 
 
 
 
 
รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กิมจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว)  
ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) 
เป็นภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้น
มาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้เรายงั
สามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็น
สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแล้ว 
ระหว่างทางท่านสามารถหยดุแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมมุสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั 
สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่อง
ภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่น 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า  - รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - 

        ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจ ู– สนามบินยางยาง 

 



 
 
 

 

 

 

 จากนัน้พาท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  

หรอื อควาเรยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต้และมตีู้ปลาใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี เป็นสถานทีอ่กีหนึ่ง

แห่งทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อไดม้าเยอืนเกาะเชจู เพราะทีน่ี่เป็นทัง่ศูนยก์ลางการเรยีนรูท้างทะเล 

ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตแิละมสีิง่มชีวีติใต้ทะเลทีจ่ดัแสดงไดน่้าสนใจและสวยงาม มตีู้ปลา

จ านวนมากตัง้แต่ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่ทหมึาอลงัการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ทอ้ง

ทะเล ชมการใหอ้าหารนกเพนกวนิตวัน้อย ทีต่่างกรูกนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั และปลา

กระเบนว่ายขา้มหวัไปมาท าใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

 

 

 อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรส สตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดั

คลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิ

เครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้น ๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงาน

การวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและ

น ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย 

เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนใน

ประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑ์ต่างๆทีท่ าจากสนเขม็แดงซึ่งเป็นสนิคา้ยอดนิยม

ส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 
 

 

 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมูบ่้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้น

แห่งนี้ไมใ่ช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมี

ชาวบา้นอาศยัอยูจ่รงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็

ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่

เกาะนี้นัน้  ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแหง่นี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ 

และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใช้

ในการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่เยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 
 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิชจู เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนิ  ยางยาง ดว้ยเทีย่วบนิใน

ประเทศ  (*ไฟลท์ภายใน  เน่ืองด้วยสายการบิน  เส้นทางบิน และเวลาบิน สามารถเปล่ียนแปลง

ได้ตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

 

 



 
 
 

 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จิมดกั  บลุโกกิ  บิบิมบบั ฯลฯ 

 

น าทุกท่านเดนิทางเขท้ีพ่กั AIPENSIA SKI RESORT หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 
 

 รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่าง ๆ  กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว)           

ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ลานสกี (SKI) ระหว่างทางท่านจะไดช้ื่นชมบรรยากาศ

สองขา้งทางในช่วงฤดูหนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีีส่วยทีสุ่ดเมื่อถงึสกรีสีอร์ท

อสิระใหทุ้กท่านไดส้มัผสัหมิะและสถานทีท่ี่งดงาม พรอ้มถ่ายรูปเป็นทีร่ะลกึและเล่นสกซีึ่ง

ลานสกแีห่งนี้มคีวามทา้ทายใหท้่านไดส้มัผสัดว้ยเนินหมิะทีม่คีวามสงูไม่ต ่ากว่า 1 กโิลเมตร

ขึ้นไป และเป็นที่กล่าวขวญัถึงว่าเป็นสวรรค์ของนักสกีมือใหม่  แต่ก็มีทางวิ่งส าหรบัมือ

อาชีพเช่นกนั มีเนินรูปตัวเอสเป็นตัวเชื่อมระหว่างยอดเนินและพื้นด้านล่างมาท้าทาย

ความสามารถของท่านตามอธัยาศยัพรอ้มเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดู

หนาวและท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง  (ราคาไม่รวมอุปกรณ์สกี) ลานสกีจะเปิด
ใหบ้รกิารขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและปรมิาณหมิะในขณะนัน้   

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ซมัยงัฟารม์ ( SAMYANG GREEN FARM) 

ส าหรบัคนเกาหลีคงไม่ใครไม่รู้จกั บริษัทซมัยงั เป็นบรษิัทยกัษ์ใหญ่ด้านอาหารจาก

เกาหล ีเช่นผลติภณัฑจ์ากนม ซอสปรุงรส ผงปรุงรส ขนมธญัพชื และทีข่ ึน้ชื่อที่สุดคอื 

มาม่าเผด็เกาหลี หรอื มาม่าเกาหลซีองด าฮติเป็นเทรนดไ์ปทัว่โลก นอกจากนี้ซมัยงัมี

ฟารม์ที่มชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีต้ ซมัยงัฟารม์เป็นฟารม์ขนาดใหญ่ตัง้อยู่

ท่ามกลางหุบเขาพรอ้มบรรยากาศธรรมชาติ ภายในฟารม์ประกอบไปดว้ย สวนดอกไม้

นานาพรรณตามฤดูกาลอวดสสีนัสวยงามสะดุดตา ระหว่างทางท่านจะได้พบเจอสตัว์

หลากหลายประเภท เช่น แกะ นกกระจอกเทศ ววั และกระต่าย และไฮไลท์ที่ไม่ควร

พลาดคือลานกงัหันลมสามารถมองเห็นวิวได้แบบพาโนรามา 360 องศา พร้อมกับ           

มภีูเขาตัง้อยู่เป็นฉากหลงัอย่างสวยงาม อกีทัง้สถานทีแ่ห่งนี้ยงัเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตร์

และมวิสคิวดีโีอหลายเรื่อง อาทเิช่น ซรีีย่เ์รื่อง "Cinderella " หรอื "Yong Pal " และ เอม็ว ีNEWTON ของ MONSTA X  ใหอ้สิระทุกท่าน

เดนิชมและเกบ็ภาพความประทบัใจ 

อาหารกลางวนั พร้อมเสริ์ฟดว้ยเมนู โอซมัพลุโกกิ อาหารขึน้ชื่อของเกาหลเีหมอืนกนั มสี่วนผสมของหมูและปลาหมกึ โดยน าลงไปผดั

ปรุงรสใหห้วานเลก็น้อย มนี ้าขลุกขลกิ รบัประทานพรอ้มขา้วสวย รอ้นๆ เสริฟ์พรอ้มเครื่อง

เคยีง และซุปรอ้นๆ 

 

จากนัน้น าท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (SEORAKSAN NATIONAL 

PARK) โดยรถจะวิง่ลดัเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขา และล าธาร เพื่อชมธรรมชาติอนั

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    ลานสกี  - ซมัยงัฟารม์  - อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน  - วดัชินฮนัซา  - ออกเดินทางจากสนามบินยางยาง -
สนามบินนานาชาติเชจ ู
 



 
 
 

 

สวยงามของจงัหวดัคงัวอนโดสู่ภูเขาซอรคัซาน หรอื สวสิเซอร์แลนดข์องเกาหลี ที่จดัได้ว่าเป็นแนวเขาที่สวยงามมากที่สุดแห่งหนึ่งใน

ประเทศเกาหลใีต้ ตัง้อยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถงึเทอืกเขาคมึคงัของประเทศเกาหลเีหนือ โดยมเีทอืกเขา หุบเขา  ป่าไม ้

สายน ้า ทะเลสาบ หนิรปูร่างสวยงามซึง่เกดิจากธรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่ (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าขึน้กระเชา้) 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิยางยาง  เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบินนานาชาติเชจู ด้วยเที่ยวบนิใน

ประเทศ(*ไฟลท์ภายใน  เน่ืองด้วยสายการบิน  เส้นทางบิน และเวลาบิน สามารถเปล่ียนแปลงได้

ตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 
 

อาหารเยน็ พร้อมเสรฟิทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ ดน่ึง เมนูป้ิงย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึน้ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ 

อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 
 

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆกมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อย

กว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหนิมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน

ข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งใน             

มนตเ์สน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึง่ถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดู

โขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลม

ทะเล ท าใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผุด

ขึน้จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ท้องฟ้า เป็นประตมิากรรมที่ธรรมชาตไิด้สรา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้

เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเล           

ยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (KOREA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีาร

จดลขิสทิธิเ์รยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก 

จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บั

หรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงิน

วอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง 

ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ 

รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั 1

วนัท่ีห้าของการเดินทาง    ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  -  

ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์ - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู - ออกจากสนามบินเจจ ู- 

สนามบินสวุรรณภมิู 

  



 
 
 

 

ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มี

บรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า 

ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้า

เบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (GINSENG CENTER) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพ

ว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่้ให้ความรู้

เกีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพ

ดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 
อิสระอาหารกลางวนั 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มี

สนิค้าชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผ้า เครื่องส าอางค ์

กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั 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 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW 

BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, 

SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ 

เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศเกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ 

มากมาย 
 

 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พรอ้ม

ความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผู ้

เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่อง
ผู้แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อืน่ เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตัง้แต่วันที ่1 มีนาคม 
2561 โปรแกรม WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้
ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ 

เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเตม็จ านวน ดงันั้นจึงใคร่
ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ กรมแรงงานทั้งทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตวัและส่งตัวกลับประเทศไทย
ลูกค้าจะต้องเป็น      ผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มี
นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทวัร์ดว้ยตนเอง 
และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่

สะดวก 

 

 



 
 
 

 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพือ่ประกอปการตัดสินใจ 

ทัวร์เกาหลีนี้เป็นโปรโมชัน่ราคาพิเศษ มีเงื่อนไขและข้อจ ากัดเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพือ่ผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซ้ือทัวร์เกาหลีโปรโมชัน่ 

1. ทัวร์เกาหลี Super save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจัดทัวร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวร์ลีดเดอร์ที่เดินทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าท่ีส่งทัวร์ที่สนามบิน เพือ่แนะน าขั้นตอนและ

รายละเอียดการนัดหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

3. อาจมีการเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะได้รับเงินคืน

หลังจากวันที่เดินทางกลับภายใน 7-14 วัน 

4. ทัวร์เกาหลีนี้เป็นโปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเครื่องบินกับสายการบิน Low Cost เกาหลี หลายสาย

การบิน เช่น T Way, East star และอื่นๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมชัน่ทัวร์ราคานี้ได้ 

5. จากสัญญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบินที่แตกต่างกัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการ

แจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไม่นาน ซ่ึงอาจมีผลท าให้ 

**เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายที่สนามบินได้ 2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบิน / เมืองที่เครื่องบินลงจอด** 

กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดินทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดินทาง) 

7. นอกจากนี้ การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหลี อาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหตุ เช่น การเปลี่ยน

ขนาดเครื่องบิน หรือเพือ่น าที่นั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึง่สายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดินทางเพียง 2-4 วันเท่านั้น 

***เหตุการณ์ไม่สะดวกเหล่านี้ ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวข้ึน ทางบริษัทจะพยายามอย่างสุด

ความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึง่อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดขึ้น) หรือ คืนเงินเต็มจ านวน เรา

ไม่สามารถรับผิดชอบในเรื่องของ "การแลกเงินคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้

ค่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทัวร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทัวร์เกาหลี ราคาปานกลาง

ให้ท่านพิจารณา ซ่ึงค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 บาท เนื่องจากใช้สาย

การบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เป็นต้นคะ ส าหรับลูกค้าต้องการความแน่นอน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 

 

 



 
 
 

 

 

 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั (เชค็ราคากบัเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง)*** 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ผูใ้หญ่/ 

เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 

พฤศจกิายน : 24-28 , 25-29 16,100.- 12,600.- 

5,900.- 

พฤศจกิายน : 23-27 , 26-30 , 30-4 ธ.ค. 16,400.- 12,900.- 

พฤศจกิายน : 21-25 , 22-26 , 27-1 ธ.ค. , 28-2 ธ.ค. , 29-3 ธ.ค. 16,700.- 13,200.- 

ธนัวาคม : 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 10-14, 14-18, 15-19, 16-20 28-3 ม.ีค. 18,000.- 14,500.- 

ธนัวาคม : 11-15 , 12-16 , 13-17 , 17-21 18,300.- 14,800.- 

มกราคม : 5-9 , 6-10 ,12-16 , 13-17 , 19-23 , 20-24 , 26-30 , 27-31 18,700.- 15,200.- 
ธนัวาคม : 3-7 
มกราคม : 4-8 , 7-11 , 11-15 , 14-18 , 18-22 , 21-25 , 25-29 , 28-1 ก.พ. , 

19,000.- 15,500.- 

ธนัวาคม : 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-28 
มกราคม : 3-7 , 8-12 , 9-13 ,10-14 , 15-19 , 16-20 ,  17-21 , 
22-26 , 23-27 ,  24-28 , 29-2 ก.พ. , 30-3 ก.พ. , 31-4 ก.พ. 

19,300.- 15,800.- 

ธนัวาคม : 7-11 19,400.- 15,900.- 
ธนัวาคม : 22-26 , 23-27 
มกราคม : 2-6 

20,300.- 16,800.- 

ธนัวาคม : 24-28 
มกราคม : 1-5 

21,300.- 17,800.- 

ธนัวาคม : 25-29 22,300.- 18,800.- 

ธนัวาคม : 4-8 , 5-9 , 6-10 22,400.- 18,900.- 

ธนัวาคม : 26-30 , 31-4 ม.ค. 63 24,300.- 20,800.- 

ธนัวาคม : 27-31 26,300.- 22,800.- 

ธนัวาคม : 30-3 ม.ค. 63 27,300.- 23,800.- 

ธนัวาคม : 29-2 ม.ค. 63 28,300.- 24,800.- 

ธนัวาคม : 28-1 ม.ค. 63 29,300.- 25,800.- 

เดก็ต า่กว่า 2 ปี (INF) : 6,900.-  // จอยทวัร ์(JOINTOUR)  9,900.-  



 
 
 

 



 
 
 

 



 
 
 

 

 
 
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) 
-   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 าเนินการยื่นวซีา่ดว้ย
ตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูค้าไม่สามารถรบัประทานอาหารที่
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 เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           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 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 



 
 
 

 

-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 



 
 
 

 

 

 


