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โปรแกรมเดินทาง 
ฮลัโหล คิตต้ี เจจู  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - โชวก์ายกรรม  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัซา 

ป่ันจกัรยาน Real Bike  - ร้านน ้ ามนัสน  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุงโบล  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - 
ชายหาดวอลจองรี - ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร  - ร้านคา้สมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  -       ศูนยเ์คร่ืองส าอาง  -                            

ศูนยโ์สม  -  ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 
 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 28 สิงหำคม – 05 ตุลำคม 2560 
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23.00 น. คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สาย

การบิน EASTAR JET (BOEING 737-800) หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 

.....  โดยมีเจา้หนา้ท่ีจากบริษทัฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร

ของน าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

 

 

 

 

 

 

01:50-03.05 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้ โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE552 นบัเป็นสายการบินนอ้งใหม่

ภายใตก้ารจดทะเบียนประเทศเกาหลีใตท่ี้เพ่ิงเขา้มาบินในตลาดไทยเม่ือปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบินคุณภาพใช้

เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเท่ียวบินทั้งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใชเ้คร่ืองบินท่ีมีระบบเป็นมิตรกบั

ส่ิงแวดลอ้ม มีการพฒันาดา้นระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใชน้ ้ ามนัเช้ือเพลิงอยา่งดีเยีย่ม 

09.00-10.30  น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู เป็นท่าอากาศยานท่ีใหญ่เป็นอนัดบัท่ี 3 ของเกาหลีใต ้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตั้ง เม่ือปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านใหเ้ร็วข้ึน 2 ชัว่โมง 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสัตวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั 

ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

วนัทีส่องของกำรเดนิทำง    ฮัลโหล คติตี ้เจจู  - พพิธิภณัฑ์ชำโอซุลลอค  - โชว์กำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซันบังซำ 
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เพ่ือใหต้รงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่  

เกำะเชจู ซ่ึงไดรั้บการข้ึนทะเบียนมรดกโลก 

 

 

 

 

พาท่านมุ่งหนา้สู่ ฮัลโหลคติตี ้ (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานท่ีจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัคิตต้ี 

หลากหลายเวอร์ชัน่  รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เป็นคิตต้ีทั้งหมดรวบรวมไวท่ี้น่ี พร้อมเร่ืองราวและประวติัความ

เป็นมา ภายในมีร้านขายของท่ีระลึกน่ารักๆ มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือติดไมติ้ดมือ เช่น ท่ีคาดผม ร่ม สมุด หมอน 

ตุก๊ตา และช็อกโกแลต๊ รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยงั คิตต้ีคาเฟ่ ซ่ึงเป็นร้านกาแฟตกแต่ง

อยา่งน่ารักเหมาะส าหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจ าหน่ายเคก้หลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกร์ิต และกาแฟ รสชาติอร่อย

ท่ีไม่ควรพลาดรสชาติ ไอศรีมโยเกร์ิต และกาแฟ รสชาติอร่อยท่ีคุณไม่ควรพลาด 

 พาท่านเดินทางสู่ พพิิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนท่ีไดรั้บของขวญัจากธรรมชาติ ท าใหเ้ป็นท่ีปลูกชา

เขียวคุณภาพสูง ท่ีส่งผลิตภณัฑช์าเขียวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานท่ีจดัแสดงประวติัและวฒันธรรมการชงชา

อนัหลากหลาย รวมถึงผลิตภณัฑแ์ปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรับซ้ือเป็นของ

ฝาก มีคุกก้ีชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นตน้ ภายในยงัมีคาเฟ่ท่ีจ าหน่ายชาเขียวทั้ง

ร้อนและเย็น ไอศรีม  ชาเขียว และโรลชาเขียวท่ีคุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมวิวซ่ึง

นกัท่องเท่ียวจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้รวมทั้งถ่ายภาพท่ีระลึกกบัถว้ย

ชา ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขียวท่ีน่ี 
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อาหารกลางพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้ งเดิม จิมดักจานใหญ่น้ี

ประกอบไปดว้ย ไก่ช้ินโต วุน้เส้นเกาหลีน้ีมีลกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝร่ังท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ

ผดัคลุกเคลา้กบัซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ  การรับประทานใชก้รรไกรตดัเส้นและไก่ให้เป็นช้ิน

เลก็พอดีค า รับรองตอ้งติดใจ 

จากนั้นพาท่านเขา้ชม โชว์กำยกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของนักแสดงในการ

โชวห์วาดเสียวและความยืดหยุน่ของร่างกาย มีการ

แสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนั

ไป เป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของผูช้ม มีทั้ ง แสง สี เสียง 

ท่านจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ

หวาดเสียว ไปพร้อมๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน้ี์

นักกายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ด้วยห่วงท่ีห้อยอยู่กลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลาง

อากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตวัดว้ยท่าทาง สง่างามขณะหอ้ยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพียงผืนเดียว 

เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน้ี์ คือ มอเตอร์ไซคผ์าดโผนในพ้ืนท่ีจ ากดั 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขำซองอัค (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทอ้งทะเล 

ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริม

ทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลบัเป็นหินสีด า น ้ า

ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจุดด าน ้ ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐาน

ภูเขา จะมีช่องท่ีทหารญ่ีปุ่นบงัคบัให้คนเกาหลีขุดเจาะไวต้ั้งแต่สมยั

สงครามโลก  เพ่ือเอาไวจ้อดเรือแอบซ่อนส าหรับท าลายเรือของ

อเมริกา โดยท าเป็นเรือ

ติด ระ เบิ ด เพื่ อพุ่ งชน

แบบพลีชีพ ก่อนน้ีเปิดให้เขา้ชม แต่เคยมีเหตุการณ์ดินถล่มลงมาเลย

ปิด จากนั้ นไม่ให้เขา้ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง 

"แดจงักึม"ตอนท่ีถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลีใต ้
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จากนั้นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซันบังซำ วดัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเขาซนับงัหันหนา้ออกสู่ทะเล  ระหวา่งทางข้ึน
ท่านจะไดย้ินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซ่ึงเป็นพระ ประธานท่ีมีความ
ศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใตท่ี้นับถือศาสนาพุทธ  และรูปป้ันเจา้แม่

กวนอิมซ่ึงหันหนา้ออกสู่ทะเล นอกจากนั้นยงัมีรูปป้ันพระสังกจัจายน์ ซ่ึงหากไดลู้บพุงก็จะร ่ ารวยเงินทอง 
ท่านจะไดพ้บกบัวิธีการท าบุญของชาวเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสาร
เพื่อเป็นอาหารส าหรับพระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็นแสงสวา่งแห่งชีวิต 
นอกจากนั้ นท่ีวดัแห่งน้ีท่านยงัจะได้ช่ืนชมกับวิวทะเลท่ีสวยงามของแหลมมังกรท่ียื่นออกสู่
มหาสมุทร 

อาหารเยน็บริการท่านดว้ย  เมนู คำลบิ ( Kalbi) อาหารเกาหลีแบบป้ิงยา่งท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็น
การน าเน้ือหมูมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แลว้จึงน าไปยา่งบนแผน่โลหะท่ีถูกเผาจนร้อน ตอน
ยา่งเน้ือนั้นจะยา่งเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกลสุ้กก็ตอ้งใชก้รรไกรตดัเป็นช้ินพอดีค า ทานกบัเคร่ือง
เคียงจ าพวกผกั กระเทียม 

                                              จากนั้นพาทุกท่านเเขา้พกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลีประกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ 

กิมจิ      (ผกัดองเกาหลี) ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดีตอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารม้ืออ่ืนๆมากนกั 

แต่จะต่างตรงท่ีจ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ท่ีน้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหันมารับประทานอาหารสไตล์

ตะวนัตกกนัมากข้ึน 

จากนั้ นพาทุกท่ าน เดินทางสู่  REAL BIKE JEJU เป็นแห ล่ง

ท่องเท่ียวรูปแบบใหม่น ับไดว้า่เป็นสถานท่ีพกัผ่อนและออกก าลงั

กาย Rail Bike คือการป่ันจกัรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจักรยาน 4 

ล้อท่ีต้องใช้คนป่ันตั้ งแต่  2-4 คน มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการ

ขับเคล่ือน ไม่ท าให้เหน่ือยเกินไป ส าหรับการป่ันจักรยาน Rail 

วนัทีส่ำมของกำรเดนิทำง    ป่ันจกัรยำน Real Bike  - ร้ำนน ำ้มนัสน  - ยอดเขำ ซองซำน อลิซุงโบล  - หมู่บ้ำนวฒันธรรมซองอบึ  - 
                                            ซอพจโิกจิ- พพิธิภณัฑ์แฮนยอ  - ชำยหำดวอลจองรี 
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Bikeใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเร่ิมสตาร์ทออกจากจุดเดียวกัน จากนั้นเจา้หน้าท่ีจะปล่อยให้ป่ัน

จกัรยานออกไปทีละคนั โดยใหมี้ระยะห่างกนัประมาณ 20 เมตร ระหวา่งเสน้ทางทุกท่านจะไดช้มธรรมชาติท่ีต็ม

ไปดว้ยพนัธ์ุไมแ้ละดอกไมน้านาชนิด 

จากนั้ นพาท่านเดินทางต่อท่ี ร้ำนน ้ำมันสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ      

ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มี

สรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ 

แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้อายยุนืแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิง

ท่ีไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก 

 

 

 

จากนั้ นน าท่านชม ยอดเขำ ซองซำน อิลซุงโบล (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟท่ีดับแล้ว ปาก

ปล่องภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานท่ีโด่งดงัท่ีผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยข้ึ์น เป็นหน่ึงใน 10 

สถานท่ีสวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายงัสามารถด่ืมด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้ าทะเลสีคราม ทิวทศัน์ท่ีสวยงาม

โดยรอบของตวัเมืองเชจู         เป็นสถานท่ีท่ีนักท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสัมผสั จึงถูกยกยอ่งให้เป็น 1 

ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินข้ึนไปยงัปากปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ ระหวา่งทาง

ท่านสามารถหยดุแวะพกัชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวท่ีท่านแวะพกั สามารถสัมผสัวิวทิวทศัน์และ

บรรยากาศท่ีแตกต่างกนั เม่ือข้ึนไปถึงดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศบริสุทธ์ิ และ

ทศันียภาพท่ีสวยงามอยา่งแน่นอน 
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จากนั้นพาท่านเยีย่มชม หมู่บ้ำนวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้นแห่งน้ีไม่ใช่เป็น

แค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายมุากกวา่ 300 ปี ท่ียงัมีชาวบา้นอาศยัอยูจ่ริง เอกลกัษณ์

ของการสร้างบา้นท่ีน่ีคือจะใชดิ้นเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยึดกอ้นหินและกอ้นอิฐเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้าง

ของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเท่ียวเกาหลีใตแ้ลว้เคยเห็นไหต่างๆท่ีอยูต่ามบา้นก็จะเดาไดว้า่เป็นไหส าหรับท า "กิมจิ" 

หรือผกัดองของเกาหลี แต่ส าหรับท่ีเกาะน้ีนั้น ไหท่ีวางเรียงรายกนัอยูต่ามบา้นเรือนท่ีน่ีจะเป็นไหส าหรับหมกั "โอ

มีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ท่ีจะมีเฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบา้นจะน าผลเบอร่ีป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบั

น ้ าผึ้ง และหมกัไวส้ามปี ก่อนท่ีจะน ามารับประทานได ้รสชาดหวานอมเปร้ียว และในสมยัก่อนก็เคยถูกใชใ้นการ

รักษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีก็เป็นสินคา้ท่ีผูม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซ้ือกลบัไปรับประทาน และซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บริการท่านดว้ย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเคร่ืองปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผดั

คลุกเคล้าพร้อมน ้ าซุป นักท่องเท่ียวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เม่ือสุก

รับประทานกบั ผกัสด กิมจิ เคร่ืองเคียงต่าง และขา้วสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษท่ีขอแนะน า 

จากนั้ นพาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากวา้งติด

ทะเล สามารถเพลิดเพลินไปกบัความงามของโขดหินรูปร่างแปลกๆ 

รวมทั้งโบสถ์คาทอลิก ภาพความงดงามจึงเป็นสถานท่ีดึงดูดยอดนิยม

การ ถ่ ายท าละค ร ซี ร่ี ส์ เก าห ลี  เ ร่ื อ ง  F4 เก าห ลี  (BOYS OVER 

FLOWERS) และ IRIS (2010) 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Haenyeo Museum (พพิิธภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คือนกัด าน ้ าท่ีลงไปเก็บอาหารทะเล

บริเวณรอบๆชายฝ่ังของเกาะเชจูดว้ยวิธีการตามแบบฉบบัดั้งเดิมของ

เกาหลี บางคนก็ยกให้แฮนยอเป็นนางเงือกแห่งท้องทะเลซ่ึงได้รับ

ความสนใจอย่างมาก ภายในพิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะได้พบภาพถ่าย

แฮนยอท่ีสะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผูห้ญิงบนเกาะเชจู 

โดยรูปแบบการจัดแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เร่ืองราว วิถี

ชีวติความเป็นอยู ่ ซ่ึงขา้วของ เคร่ืองใชท่ี้น ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็น

ของใชท่ี้เจา้ของบา้นไดใ้ชง้านจริง อาทิ เช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อน

ชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆท่ีดูสบายตา และท่ีส าคญัคือมีกฎหา้มไม่ใหผู้ช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การ
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แต่งกายของแฮนยอยคุปัจจุบนัจะมีชุดท่ีรัดรูปเตม็ตวัคลา้ยกบันกัประดาน ้ าสีด าโดยมีอุปกรณ์คือ แวน่กนัน ้ า เคียว 

ถุงตาข่ายและหินตะกัว่ร้อยเพ่ือถ่วงน ้ าหนกั  ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดท่ีด าลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอก็

ด าลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งใชถ้งัออกซิเจนแสดงให้เห็นวา่พวกเธอนั้นมีความแข็งแกร่งส่วนอาหารท่ีหามาไดน้ั้นก็มี

หลากหลายทั้งสาหร่าย หอยเป๋าฮ้ือ เม่นทะเล หมึกยกัษ ์ฯลฯ อนัสะทอ้งถึงความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเล(หมาย

เหตุ :ขอสงวนสิทธ์ิการเขา้ชมเน่ืองจากสถานท่ีท่องเท่ียวบางแห่งมีวนัหยดุประจ า) 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ Woljeongri Beach (ชำยหำด วอลจองรี) เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดท่ีมีช่ือเสียงบนเกาะเชจู 

หาดทรายสีทองกบัน ้ าทะเลสีฟ้าใสท่ีสะทอ้นแสงอาทิตยใ์ห้

เห็นประกายระยิบระยบันั้ นดูกลมกลืนกันอย่างสวยงาม  

เป็นชายหาดท่ีผูค้นเดินทางมาเท่ียวพกัผ่อนในช่วงฤดูร้อน 

บริเวณรอบชายหาดมีร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร แบบ

น่ารักกับบรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ ให้ทุกท่านได้มา

สมัผสั 

อาหารเยน็พร้อมเสริฟดว้ยเมนู ซัมกยอ็บซัล  เป็นอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมูสามชั้นไปยา่ง

บนแผน่โลหะท่ีถูกเผาจนร้อน   ซมักยอ็บซลัจะเสิร์ฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียงต่างๆ ไดแ้ก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหัน่

บางๆ พริกไทยป่น เกลือ และน ้ ามนังา ถึงแมว้่าซมักยอบซัลจะมีการเตรียมการท่ีสุดแสนจะธรรมดา คือไม่ไดมี้

การหมกัหรือมีส่วนผสมท่ีหลากหลาย แต่วา่ถา้พดูถึงรสชาติแลว้ นบัวา่พลาดไม่ไดเ้ลย 

จากนั้นพาทุกท่านเเขา้พกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลีประกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุ งรสต่างๆ 

กิมจิ (ผกัดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดีตอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารม้ืออ่ืนๆมากนกั แต่

จะต่างตรงท่ีจ านวนจาน (ใส่กับข้าว) ท่ีน้อยกว่าเท่านั้ น แต่ในปัจจุบัน ผูค้นหันมารับประทานอาหารสไตล์

ตะวนัตกกนัมากข้ึน 

วนัทีส่ี่ของกำรเดนิทำง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้ำนค้ำสมุนไพร  - ซุปเปอร์มำร์เกต็  - ศูนย์เคร่ืองส ำอำง  -  

                                        ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ้รี  - ดำวทำวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
 



 
 

 

 

 

 

9 
 

รหสัโปรแกรมทวัร ์   HOT PRO JEJU 4D2N 5OCT-XX-W04 

จากนั้ นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค (หรือ โขดหินมังกร ท่ีมีลกัษณะ

คลา้ยกบัหัวมงักร อีกหน่ึงในมนตเ์สน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซ่ึง

ถือกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยือน ยงดูอมัร็อค เพื่อมาดูโขดหินมงักร 

ถือวา่ยงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมงักรแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการกดักร่อน

ของคล่ืนลมทะเล ท าใหมี้รูปทรงลกัษณะเหมือนหัวมงักร ก าลงัอา้ปากส่งเสียงร้องค ารามและพยายามท่ีจะผุดข้ึน

จากทอ้งทะเล เพ่ือข้ึนสู่ทอ้งฟ้า เป็นประติมากรรมท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรค์มา สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีสนใจของ

นกัท่องเท่ียวเกาหลีเป็นอยา่งมาก 

จากนั้ นน าท่านชม ร้ำนสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด

ลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า 

ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ เมล็ด

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้งหรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือ

ไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ Supermarket ท่ีน่ีมีขนม  พ้ืนเมือง

เกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขา้วพอง ช็อคโกแล็คส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้

เส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผา้  

เคร่ืองส าอางคช์ั้นน า Etude , Skinfood  และของฝากของท่ีระลึกมีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือ

มากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงค์ Midam Cosmetic ประเภทเวช

ส าอางคท่ี์หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภณัฑบ์ ารุงผิวหนา้ 

เครืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมีครีมท่ีโด่งดงั  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัม

พิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน ้ าแตก , BB Cream , etc 

จากนั้ นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งน้ี รัฐบาลรับรอง

คุณภาพวา่ผลิตจากโสมท่ีอาย ุ6 ปี ซ่ึงถือวา่เป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ภายในจะมี

เจา้หน้าท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัโสมพร้อมอธิบายคุณสมบติัและผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจาก
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โสม ใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและ

นบัถือ 

อาหารกลางวนัพร้อมเสริฟดว้ยเมนู ชำบู ชำบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเดง้ 

เน้ือหมูรวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเติมด้วยน ้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แลว้ตม้จนเดือด ก่อนจะเร่ิม

รับประทาน ก็จะน าอุดง้ลงตม้อีกคร้ัง จะทานพร้อมกบัขา้วสวย หรือทานเป็นอุดง้ก็ได ้เมนูชาบูชาบู ถือไดว้า่เป็น

รายการอาหารท่ีขาดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของน ้ าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าให้เป็นท่ีช่ืนชอบ

ของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย ก็สามารถขอน ้ าจ้ิมเกาหลี หรือน ้ าจ่ิมสุก้ี เพื่อเพ่ิมรสชาติ 

จากนั้นน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (Duty Free Shop) ท่ีน่ีมี

สินค้าปลอดภาษีชั้ นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น 

น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดบั หลากหลาย    แบ

รนดด์งั อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดำวทำวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน ช่ือดงั 

บนเกาะเชจู อาทิเส้ือผา้ รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองประดบั NEW 

BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงท่ีเร้าใจท่ีสุดของ

คุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

21:30 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE551  

              เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 

************************************************************* 

 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั*** ในกรณี
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เกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตาม

สถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผู ้

เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแ 

 
 

 

 

 

 

 

 

ราคาโปรลด 3,000  

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่
เสริม
เตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

สงิหาคม : 23-26,26-29,27-30,28-31,29-1ก.ย.,30-2 ก.ย. 
กนัยายน : 3-6,4-7,5-8,10-13,11-14,12-15,17-20,18-21,19-22,24-27,25-28,26-29 

11,900.-/คน 

4,900.- 
สงิหาคม : 24-27,25-28,31-3ก.ย. 
กนัยายน : 2-5,6-9,9-12,13-16,16-19,20-23,23-26,27-30,30-3ต.ค. 
ตุลาคม : 1-4,2-5,3-6 

12,200.-/คน 

กนัยายน : 1-4,7-10,8-11,14-17,15-18,21-24,22-25,28-1ต.ค.,29-2ต.ค., 
ตุลาคม :  4-7,5-8 

12,500.-/คน 
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 เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณสี ำรองที่น่ัง  
   1. ช าระมดัจ าท่านละ 2,000 บาท ช่วงเทศกาลมดัจ าท่านละ 5,000 บาท หรือช าระเตม็จ านวน หลงัจากไดรั้บอินวอย 
   2. ส่วนท่ีเหลือช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด 
รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบัทางบริษทัหรือ
ยกเลิกการจองโดยอตัโนมติั 
  โปรโมชัน่พิเศษ ช าระเตม็จ านวน ภายใน 1 วนัหลงัจากไดรั้บ invoice 
รำคำนีร้วม 
-           ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ กรณีอยูต่่อตอ้งเสียค่าเปล่ียนแปลงตัว๋ 
-           ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี  
-            ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-           ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน) 
-            ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
-           ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
-           ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ กรุณาขอเอกสาร
จากสถานพยาบาลเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น 
รำคำนีไ้ม่รวม 
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-   ค่าทิปคนขบัรถ และไกดท์อ้งถ่ินท่านละ 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึง

ค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) 
ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะ
เป็นผูด้  าเนินการยืน่วซ่ีาใหท้่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทาง
ตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถ
รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
- ทางบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการยกเลิกการเดินทางกรณีนกัท่องเท่ียวเดินทางไม่ถึง 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) 
 (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษ
เช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมำยเหตุ 
    หมายเหตุ 
-           จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 30 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป (หากนอ้ยกวา่ทางบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่ง
นอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง) 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศ
ช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
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 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
ใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง 
หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, 
ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ี
เกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนั
จนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ 
ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท า
การออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง
กรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทาง
บริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัห้องวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้
พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
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-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับใน
เง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 
 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสาย

การบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้

ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้

ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียว

จริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็

จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณี

ลกุค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลกี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่ง

ตวัประเทศไทย      ลูกค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทาง

ทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบั

คณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียว

อย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
 

 


