
 
 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน             

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 17720 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 25 มีนำคม - 15 เมษำยน  2563  

  โปรแกรมเดินทาง  
ฮลัโหล คติตี ้เจจ-ู  พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - น ้าตกชอนจยีอน  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - รา้นน ้ามนัสน  - 

ทุ่งดอกยเูช หรอื ทุ่งดอกเรป  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ  - ชายหาดควงัชกิ ี - ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า - 

ชมซากุระบาน ณ เมอืงจนิแฮ / สะพานเดนิทะเล&นัง่กระเชา้ลอยฟ้า  - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  - วดัแฮดอง ยงกุงซา - 

เอเปค เฮา้ส ์ - ปซูานทาวเวอร ์ - ถนนชอ้ปป้ิง นมัโพดง  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์ - 

ศนูยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ออกจากสนามบนิเจจ ู- สนามบนิสวุรรณภูม ิ

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัทีท่่าอากาศยานสวุรรณภูมบิรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก 

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

หมายเลข 3  โดยมเีจ้าหน้าที่จากบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของ

เอกสาร 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 



 
 

 

 

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

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 

7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้ สะดวกสบาย การดแูลเอา

ใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ี

สายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้

หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวาม

ยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตาม    ค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่อง

อกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่

ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิตัจินท าใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศ

ท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แหง่ในเมอืงส าคญั ๆ เครือ่งบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบัการยอมรบั   จากทัว่โลก

ในดา้นความปลอดภยัและสมรรถภาพเป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 2 ของ

เกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์

หรอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของ

ท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ู ทีอ่งคก์าร 

UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิหง่ใหมข่องโลก    

(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้         

วนัท่ีสองของการเดินทาง       เดินทางถึงสนามบินเจจ ู - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - น ้าตกชอนจียอน  - 

ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัซา 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

 

           อาหารกลางวนั พร้อมเสิรฟ์ด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบ
ไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุ้นเสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตร
เฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

 

           พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที่จดั
แสดงเรื่องราวเกี่ยวกบัคติตี้ หลากหลายเวอร์ชัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใช้ที่เป็นคติตี้ทัง้หมด
รวบรวมไว้ที่นี่ พร้อมเรื่องราวและประวตัิความเป็นมา ภายในมรี้านขายของที่ระลกึน่ารกัๆ 
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็คโกแลต 
รบัรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คาเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่าง
น่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ ภายในรา้นมจี าหน่ายเค้กหลายรสชาต ิไอศรมีโยเกริต์และกาแฟ 
รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลาด 

 
         พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่ได้รบัของขวญัจาก

ธรรมชาติ ท าให้เป็นที่ปลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัว่โลก      

เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัิและวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรูปจาก

ชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุก้กีช้าเขยีว ซุปชา

เขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและ

เย็นไอศรีมชาเขยีวและโรลชาเขยีวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วยหอชมวิวซึ่ง

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้  รวมทัง้ถ่ายภาพที่ระลึกกบัถ้วยชา ซึ่งเป็น

สญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

                                                         จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่น ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น ้าตกทีไ่หลลง

จากหน้าผาหนินี้ท่านสามารถมองและจนิตนาการเหน็ออกเป็นรูปต่างๆ ท าใหเ้กดิเสยีงราวกบั

ฟ้าคะนอง สายน ้าตกไหลลงสู่แอ่งน ้ารวมกบัแสงสะท้อนเปรียบได้กบัการรวมทัง้ผืนฟ้าและ

พืน้ดนิเขา้ดว้ยกนั ดว้ยความงดงามนี้ ท าใหเ้ป็นสถานทีย่อดนิยมของนกัทอ่งเทีย่ว เพื่อถ่ายภาพ 

โดยมนี ้าตกซอนจยีอนเป็นฉากหลงัภาพถ่ายทีส่วยงาม 

 

       พาท่านเดนิทางสู ่ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอกี1 ลูกบนเกาะเช

จู สามารถชมววิท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิ

ทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสีด า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด าน ้า

ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องทีท่หารญี่ปุ่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีุดเจาะไวต้ัง้แต่           

สมัยสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็น         

เรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี้ เปิดให้เข้าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมา          

เลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ         

ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ ส าหรบัใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮื้อสุดขึน้ชื่อที่อาชีพ   

แฮนยอหรอืนกัประดาน ้าหญงิวยัชรา. งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชยีว 



 
 

 

            จากนั ้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบัง โพมุนซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะ

ไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่ี

ความศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ที่นับถือศาสนา

พุทธ  และรปูปัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่

หากไดล้บูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีต้ทีแ่ตกต่างกบั

วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบูรณ์ 

ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสู่

มหาสมุทร 

            อาหารเยน็  พรอ้มเสริฟด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น 

เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่

ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

น าเข้าพกัท่ี Sea & Hotel  หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน          

(ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

           จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงาน
การวจิยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและ
น ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย 
เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนใน
ประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑ์ต่างๆทีท่ าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยม
ส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 
                                           

                                    จากนัน้พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป (YUCHAE FLOWER) ดอกเรปถือเป็น

สญัลกัษณ์ของเกาะเชจู “ยูแช  หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรียกทางการเป็น

ภาษาองักฤษว่า “คาโนล่า มดีอกสเีหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกาะเชจูโดยเริม่ใน

เดอืนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรัง่เหลอืงอร่ามเตม็เนินเขา 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       รา้นน ้ามนัสน  - ทุ่งดอกยูเช หรอื ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  -    ชายหาดควงัชิกี      

- ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 



 
 

 

เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยงามเหมาะส าหรบัเกบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า (ปรมิาณของดอก

เรปบานอาจขึน้อยู่กบัภูมอิากาศค่ะ) 

 

    จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 

300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบั

มลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมาเทีย่ว

เกาหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดอง

ของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่นี่จะเป็นไหส าหรบั

หมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่า

มาใสล่งไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้น

การรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซื้อกลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

            อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการน าเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผัด

คลุกเคล้าพรอ้มน ้าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาติออกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิ

เครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 

                  จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็น

ชายหาดทีส่วยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพืน้หลงัเป็น

ปากปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจบูงซึง่เป็นไฮไลทข์องเกาะเชจ ู ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของ

ธรรมชาตทิีย่งัคงความอุดมสมบรูณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ าคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติย์

ตกทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู 

        จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) 

เป็นภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้น

มาขอพร  และชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา

ยงัสามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู  

เป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะ

พกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของปาก

ปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิแ์ละทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอนหมาย

เหตุ: ส าหรบัท่านทีต่อ้งการขึน้ปากปล่อง    ภูเขาไฟ สามารถช าระค่าตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทางขึน้เขา 

 



 
 

 

              จากนัน้พาท่านเขา้ชม พิพิธภัณฑส์ัตวน์ ้ำ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรือ 

อควาเรยีมที่ใหญ่ที่สดุในเกาหลีใตแ้ละมีตูป้ลาใหญ่ที่สดุในเอเชีย เป็นสถานที่อีกหนึ่งแห่งที่ไม่ควร

พลาดเมื่อไดม้าเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทั่งศูนยก์ลางการเรียนรูท้างทะเล ความรูเ้ก่ีย วกับ

ธรรมชาติและมีสิง่มีชีวิตใตท้ะเลท่ีจดัแสดงไดน้า่สนใจและสวยงาม มีตูป้ลาจ านวนมากตัง้แตข่นาด

เลก็จนถึงขนาดใหญ่ทหมึาอลงัการชวนตื่นตาตืน่ใจในโลกใตท้อ้งทะเล ชมการใหอ้าหารนกเพนกวิน

ตวันอ้ย ที่ต่างกรูกันมารบัอาหารอย่างคึกคัก และปลากระเบนว่ายขา้มหัวไปมาท าใหคุ้ณและ

ครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้วั 

อำหำรเย็น  พร้อมเสริฟทุกท่ำนด้วยเมนู ซีฟู๊ดน่ึง   เมนป้ิูงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขึน้ช่ือดว้ยอาหารทะเลสดๆ 

อยากใหท้กุทา่นไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนเูสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครือ่งเคียงตา่งๆ  

น าเข้าพกัท่ี Sea & Hotel  หรอืเทียบเท่า 

 

  

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

    ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตเิชจ-ูสนามบนิกมิแฮ 

 

 

ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดินทะเล&นัง่กระเช้าลอยฟ้า 

 

 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจ-ูสนามบินกิมแฮ  - ชมซากรุะบาน ณ เมืองจินแฮ / สะพานเดิน 
                                           ทะเล&นัง่กระเช้าลอยฟ้า  - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  - วดัแฮดอง ยงกงุซา 

 



 
 

 

          พาทุกท่านเดินทาง ชมดอกซำกุระ ณ เมืองจินแฮ (CHERRY BLOSSOM IN 

JINHAE) “ซากุระ” เป็นอกีหนึ่งสญัลกัษณ์ของฤดูใบไมผ้ล ิเมอืงเลก็ๆแห่งนี้ท่านจะไดพ้บกบั

เมอืงแห่งสชีมพู จากต้นซากุระมากกว่าสองแสนต้นทีพ่ากนัผลดิอกบานสะพรัง่ไปทัว่ทุกแห่ง

หนในเมอืงแห่งนี้ จนท าให ้“จนิแฮ” ถูกขนานนามว่าเป็นจุดชมซากุระทีใ่หญ่ทีสุ่ดและสวยทีสุ่ด

ในเกาหลใีต้ อกีทัง้ซากุระทีจ่นิแฮยงัเป็นเพยีงแห่งเดยีวในเกาหลทีีเ่ป็นซากุระแท้ๆ จากญี่ปุ่ น

อกีดว้ย และยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าของฉากโรแมนตดิในหนังและละครยอดนิยมอกีดว้ย  เมอืง

จนิแฮมนีักท่องเทีย่วแห่แหนกนัมาชมในแต่ละปีมากกว่าสองลา้นคน ไม่เวน้แมแ้ต่ชาวเกาหลี

เอง   (หมายเหต ุวนัที่ 1-10 เมษายายน มีจดัเทศกาล“Jinhae Gunhangje Festival” หรือ 

เทศกาลชมดอกซากุระบานท่ีเมืองจินแฮ  ขอสงวนสิทธ์ิไม่เข้าร่วมงานเทศกาล และ ความ

สวยงามของซากรุะบานหรอืCherry Blossom ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะปี )  

หมายเหตุ (สงวนสทิธิก์ารเขา้ชม ซากุระ ณ เมอืงจนิแฮ หรอื กระเชา้ลอยฟ้า  อย่างใดอย่าง

หนึ่ง ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ และช่วงทีอ่อกดอกเท่านัน้) 

         จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางชม สะพำนเดินทะเล หรือ (SKY WALKWAY) อยู่ใน

บรเิวณของ ชายหาดซองโด (Songdo Beach) ซองโด (Songdo)นัน้แปลว่าเกาะสน เพราะ

ชายหาดน้ีมป่ีาสนอยู่บรเิวณปลายสดุของหาด สะพานเดนิทะเล เป็นสถานทีท่่องเทีย่วแห่งใหม่ 

ซึง่ถอืว่าเป็นแลนดม์ารค์ของหาดซองโดเลยทเีดยีว ตวัสะพานยื่นออกไปในทะเลเปรยีบเสมอืน

เราเดนิอยู่บนทะเล สะพานทอดยาวยาวประมาณ 104 เมตร ในส่วนพื้นของสะพานสามารถ

มองเหน็น ้าทะเลผ่านกระจกนิรภยั สกายวอร์คจะมลีานหนิใหญ่ๆ ให้ถ่ายรูปบรรยากาศและ

สองขา้งทางมองเหน็ววิทวิทศัน์สวยงาม และพาทุกท่านนัง่ กระเช้าลอยฟ้า (BUSAN AIR 

CRUISE)  ซึง่จะพาทุกท่านไดส้มัผสักบัทวิทศัน์ชายฝัง่ทะเลใตท้ีส่วยงามของประเทศเกาหลใีต้

แบบ 360 องศากบักระเชา้ลอยฟ้า Busan Air Cruise  นับว่าเป็นแลนดม์ารค์ใหม่ล่าสุดใน

เมอืงปซูาน เปิดบรกิารเมื่อวนัที ่21 มถุินายน 2560 ทีผ่่านมา ทีบ่รเิวณหาด Songdo ระยะทางของ Busan Air Cruise มรีะยะทาง

ยาวถงึ 1.62 กโิลเมตร ใชร้ะยะเวลาขา้มฝัง่ตะวนัออกมายงัฝัง่ตะวนัตก จาก Songnim Park มา Amnam Park ไดภ้ายใน 8 นาที

เท่านัน้ และมคีวามสงูจากพืน้ถงึ 86 เมตร ท าใหม้องเหน็ววิของหาดซองโดไปถงึเกาะยองโดไดอ้ย่างสวยงาม (หมายเหต ุนั่งกระเชา้

ลอยฟา้ หรอื Cable Car ขึน้อยูก่บัสภาพอากาศในแตล่ะวนั) 

 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 

 

 



 
 

 

          จากนัน้พาท่านสู่ หมู่บ้ำนวัฒนธรรมคัมชอน (GAMCHOEN CULTURE 

VILLAGE) หรอืเรยีกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตรนิี่เกาหล)ีโดยชื่อเรยีกนี้มาจากลกัษณะ

อนัโดดเด่นของหมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นทีต่ัง้อยู่บนเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมา

สสีนัสดใส ในอดตีหมู่บา้นนี้เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของของผูล้ีภ้ยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 

รฐับาลเกาหล ีไดส้่งเสรมิการท่องเทีย่วมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ใหน่้าอยู่มากยิง่ขึน้ 

โดยปรบัเปลีย่นหมู่บา้นคมัชอนใหม้สีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตวั

บา้น ใหดู้สดใส น่ารกั บา้นเรอืนหลายหลงัเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจุดกเ็ป็นรา้น

ขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม่ รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่าถ่ายท าทีน่ี่ จงึท าให้

หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัมนีกัท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

จ ากนั ้นพ าท่ า นนมัสก า รพร ะที่  วั ดแฮดอง  ย ง กุ งซ ำ  (HAEDONG 

YONGGUNGSA TEMPLE ) เป็นวดัทีส่รา้งบนเหล่าโขดหนิรมิชายหาดทีแ่ตกต่างไป

จากวดัสว่นใหญ่ในประเทศเกาหล ีทีม่กัจะสรา้งอยู่ตามเชงิเขา วัดแห่งนี้ถูกสรา้งขึน้โดย

พระอาจารย์ Naong เมื่อปี 1376 ในช่วงรชัสมยัของกษัตรยิ์ Uwang แห่งราชวงศ ์

Goryeo จากนัน้ในปี 1970 ถูกฟ้ืนฟูและปรบัปรุงอกีครัง้ ดว้ยความพถิพีถินัเพื่อใหค้งไว้

ซึง่เอกลกัษณ์และความงดงามแบบดัง้เดมิ จากประตูซุม้มงักรสทีองอร่าม เดนิผ่านอุโมงค์

ขนาดเลก็ ไปสูท่างเดนิและบนัไดหนิ 108 ขัน้ เป็นจุดส าหรบัชมววิและความงดงามของ

ทะเล ก่อนจะเดนิต่อลงไปสู่บริเวณที่ประดิษฐานพระพุทธรูปศกัดิส์ทิธิอ์งค์สดี า ซึ่งตัง้

ตระหง่านอยู่บนโขดหนิ และเมื่อเดนิไปตามสะพานทีท่อดเขา้สู่บรเิวณตวัวดั ทีป่ระกอบ

ไปดว้ยวหิารและศาลาเรยีงรายลดหลัน่กนัไปตามโขดหนิ โดยบรเิวณดา้นหน้าของวหิาร

หลกั มเีจดยีส์งู 3 ชัน้ และสงิโต 4 ตวั เป็นสญัลกัษณ์ของความสนุก, ความโกรธ, ความ

เศรา้ และความสุข นอกจากนี้ ภายในวดัยงัมอีงคเ์จา้แม่กวนอมิ , พระสงักจัจายน์องคส์ทีองอร่าม, ศาลเจา้ และอื่นๆ วดัแห่งนี้เป็น

สถานทีศ่กัดิส์ทิธิแ์ละสวยงาม เหมาะส าหรบัการมาชมพระอาทติยข์ึน้ในยามเชา้ และมกัเป็นสถานทีท่ีเ่หล่าพุทธศาสนิกชนในเกาหล ี

พากนัมาอธษิฐานขอพรในวนัขึน้ปีใหม่ 

อาหารเยน็ พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

น าท่านเข้าสู่ท่ีพกั  ระดบั 3ดาว หรอืเทียบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง      เอเปค เฮ้าส ์ - ปูซานทาวเวอร ์ - ถนนช้อปป้ิง นัมโพดง  - ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ -    
   สนามบินนานาชาติเชจ ู - ร้านค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์ - ศนูยโ์สม  -        
ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  -    ออกจากสนามบินเจจ ู- สนามบินสุวรรณภมิู 

 



 
 

 

พาท่านแวะชม เอเปค เฮ้ำส ์(NURIMARU APEC  HOUSE)เคยเป็นสถานทีจ่ดัการประชุม 

APEC  เมื่อปี 2005 ค าว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลแีปลว่า "โลก" สว่นค าว่า (Maru) แปลว่า "การ

ประชุมสุดยอด" และ APEC House กห็มายถงึ "บา้นทีสุ่ดยอดผูน้ าของโลกมารวมตวักนัเพื่อ

ประชุมเอเปค" ทีน่ี่ตัง้อยู่บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มภีูมทิศัน์ทีส่วยงามตามธรรมชาต ิ

รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชัน้ ผสมผสานระหว่างสถาปัตยกรรมสมยัใหม่ 

และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีทีค่งความงดงามของธรรมชาต ิและความทนัสมยัที่

ผสมผสานกนัอย่างกลมกลนื ถูกจดัเป็นหอ้งประชุมทีม่ชีื่อเสยีงระดบันานาชาติ   

ระเบียงของอาคารเป็นจุดชมวิวชมความงดงามของสะพานกวางฮันเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรียบเสมือน           

“สะพานโกลเด้นท์เกท” นับเป็นสะพานทีส่ร้างขา้มทะเลที่ใหญ่ทีสุ่ดของเกาหล ีมคีวามยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรูปเกบ็ความ

ประทบัใจได ้ณ จุดน้ี (หมายเหตุ :สถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งขึน้อยู่กบัวนัหยุดประจ า) 

จากนัน้พาท่านชมววิเมอืง ณ ปูซำนทำวเวอร ์(BUSAN TOWER) ตัง้อยู่ใน สวนยองดูซาน 

(Yongdusan Park) เป็นอุทยานแห่งชาต ิตัง้อยู่บนเนินเขาใจกลางเมอืง เป็นสถานที่พกัผ่อน

หย่อนใจ หอคอยนี้สงูประมาณ 120 เมตร ถอืเป็น Landmark ส าคญัของเมอืง ส าหรบัชัน้แรกของ

หอคอย เป็นบรเิวณขายของทีร่ะลกึ และงานหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของเกาหล ีเช่น  พวงกุญแจ , 

เครื่องปัน้ดนิเผา, ตุ๊กตา และอื่นๆอกีมากมายคนทีม่าเทีย่วทีน่ี่สว่นมากจะเป็นคู่รกั ทัง้ชาวเกาหลี

และนักท่องเที่ยวต่างชาติ คู่รกัส่วนมากจะเตรยีมกุญแจมาคลอ้งตรงที่ราวระเบยีงรอบฐานของ

หอคอย  เพราะมคีวามเชื่อว่าคู่รกัทีไ่ดม้าคลอ้งกุญแจทีน่ี่จะรกักนัยาวนานตลอดไป (ราคาไม่รวม

คา่กญุแจ , ไมร่วมคา่ขึน้ลฟิต)์ สว่นดา้นบนสดุของหอคอยเป็นจดุส าหรบัชมวิวทิวทศันข์องเมืองปซูานแบบพาโนรามา่ 360 องศา 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่ ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN NAMPODONG) เป็น     

ถนนชอ้ปป้ิงทีโ่ด่งดงัและคกึมากอกีแห่งในปูซาน  นักท่องเทีย่วนิยมจะมาเดนิชอ้ปป้ิงและเดนิ

เทีย่วเล่นกนัยงัถนนแห่งนี้ เป็นย่านทีไ่ม่เคยหลบัใหลและคกึคกัมาก จนไดร้บัฉายาว่าเป็น ย่าน

เมยีงดง แห่งเมอืงปซูานเลยทเีดยีว เพราะไม่เพยีงแต่จะเป็นย่านชอ้ปป้ิงแต่ยงัเตม็ไปดว้ย คลบั 

บาร ์รา้นอาหาร รา้นกาแฟ และทีส่ าคญัยงัเป็นย่านทีส่ าคญัในปซูานทีเ่ตม็ไปดว้ยโรงภาพยนตร์

และโรงละครซึง่ปซูานไดเ้ป็นเป็นเจา้ภาพจดังานเทศกาลภาพยนตรน์านาชาตปิซูานในเดอืนตุลาคมของทุกปี 

 

อิสระอาหารกลางวนั 

ออกเดินทางจากสนามบินกิมแฮ – สนามบินนานาชาติเชจ ู

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิกมิแฮ เดนิทางไปสนามบนินานาชาตเิชจ ูด้วย

เทีย่วบนิในประเทศโดยสายการบนิ  (*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบั

เทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า)  



 
 

 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไม้ทอง มรีส

เปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้ง

สารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่าน

แข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ 

สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ใน

ครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนั

ไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น  

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ที่มีปัญหา

ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย 

แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

 

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับาลรบัรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าที่ใ้ห้

ความรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่

มคีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) 

ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์

กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทิเช่น 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 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2243 พรอ้ม

ความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.  เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 



 
 

 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรือ่งผู้แอบแฝง

มาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU 

SUPER SAVE IN SEPTEMBER ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน เป็นจ านวนเงิน 

(10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่

ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันน้ีคืนเต็มจ านวน ดังน้ันจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่

คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลบัประเทศไทยลูกค้า

จะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะ

รอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพือ่ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 

 

 

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 

การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบให้

เสยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยี

โอกาส และค่าใชจ้่าย ทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสินใจ 

ทัวร์เกาหลีน้ีเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีเง่ือนไขและข้อจ ากัดเป็นกรณีพิเศษดังน้ี 

กรุณาอ่านเงือ่นไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น 

1. ทัวร์เกาหลี Super save น้ี เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจัดทัวร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวร์ลีดเดอร์ที่เดินทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบนิ เพื่อแนะน าขั้นตอนและ

รายละเอียดการนัดหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

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

หลังจากวันที่เดินทางกลับภายใน 7-14 วัน 

4. ทัวร์เกาหลีน้ีเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาตั๋วเคร่ืองบินกับสายการบิน Low Cost เกาหลี หลายสายการ

บิน เช่น T Way, East star และอื่นๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมชั่นทัวร์ราคาน้ีได้ 

5. จากสัญญาของสายการบนิ แต่ละกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางอาจจะใช้สายการบินที่แตกต่างกัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้ง

และเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไม่นาน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายที่สนามบินได้ 2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปล่ียนเที่ยวบิน / เมืองที่เคร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด 

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

7. นอกจากน้ี การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหลี อาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนขนาด

เคร่ืองบิน หรือเพ่ือน าที่น่ังไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดินทางเพียง 2-4 วันเท่าน้ัน 

***เหตุการณ์ไม่สะดวกเหล่าน้ี ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทางบริษัทจะพยายามอย่างสุด

ความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดขึ้น) หรือ คืนเงินเต็มจ านวน เราไม่

สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ค่ะ*** 

 

 



 
 

 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 
 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ 

ราคาโปรโมชัน่ 
(8 ท่ีแรกเท่านัน้) 

มีนาคม : 25-29   
เมษายน : 15-19 

21,400.- 17,900.- 

5,900.- 

มีนาคม: 26-30 21,900.- 18,400.- 

มีนาคม : 27-31 , 28-1 เม.ย , 29-2 เม.ย , 30-3 เม.ย , 31-4 เม.ย 
เมษายน : 5-9 , 6-10 , 7-11 , 14-18 

22,400.- 18,900.- 

เมษายน : 1-5 , 4-8 , 8-12 , 13-17 23,400.- 19,900.- 

เมษายน : 2-6 , 3-7 , 9-13 , 12-16  26,400.- 22,900.- 

เมษายน : 11-15 27,400.- 23,900.- 

เมษายน : 10-14 28,400.- 24,900.- 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
              (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 1,200 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่
เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 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 าเนินการยื่นวซี่า
ดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
หมายเหต ุ
- จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (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 รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 

(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
- ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 

ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

- 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 และวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท า
การของบรษิทั 

- มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 

- หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีท่กุครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจาก
สายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่าย
ใหใ้นทุกกรณี 

- 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 ้



 
 

 

- ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
- ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
- ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
- เมื่อท่านตกลงช าระเงินไมว่่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 

ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 
-  

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 



 
 

 

 


