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ก ำหนดกำรเดินทำง  

15,16,17 กรกฎาคม 2562 – 18,20,22,24,สงิหาคม 2562 

   โปรแกรมเดนิทาง 
สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - หอคอยกรงุโซล  - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท -บลเูฮาส ์ - พระราชวงัถอ็กซูกงุ               

คลองชองเกชอน  - จตุรสัควางฮวามุน  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - วดัซนับงัโพมุนซา  - ภเูขาซองอคั พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ                      

ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 

ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน    

ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์ - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

   

 

     

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 

JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เชค็อนิ F  ใกล้ประตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจ้าหน้าที่จากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั

และอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ขอ้แนะน า ถ้าต้องการน าของเหลวขึน้เครื่องใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะต้องบรรจุในบรรจุ

ภณัฑ ์และมปีรมิาณไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้

ด้วย ให้น าถุงขึ้นไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้น าเข้า

ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสยีค่าปรบั 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสวุรรณภมิู- สนามบินอินชอน 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     - สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์ - ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - หอคอยกรงุโซล  - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำ

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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 22:20-02.50 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลี โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2204 / 7C2206  หรือสายการบิน

เทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั EASTAR JET // JIN AIR // T"WAY เป็นสายการบนิโลวค์อส มมีาตราฐานความปลอดภยัระดบัสากล 

สายการบนิโลวค์อสไม่เสรฟิอาหารบนเครื่องบนิ เสรฟิเป็นน ้าเปล่าเท่านัน้ 

(ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิโดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

 

 

 

 

 

 

06:00 - 08.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ซึง่เป็นท่าอากาศยานนานาชาตขิองเกาหลใีต้ 

(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

พาท่านเดนิทางเข้าสู่ สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์ (LOTTE WORLD) เป็นสวนสนุกในร่มขนาด
ใหญ่ ในกรุงโซล ที่น่ีมที ัง้สวนสนุกในร่ม ซึ่งจดัได้ว่าเป็นสวนสนุกในร่มที่มชีื่อเสยีงที่สุดแห่ง
หน่ึงในโลกเลยกว็่าได ้และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็นเกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน 
(Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งน้ี กค็อืแรคคูนที่ชื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็น
แฟนกนั สวนสนุกแห่งน้ี มีการแบ่งพื้นที่เป็น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในร่ม Lotte World 
Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนน้ีจะเน้นหนกัส าหรบัเดก็เลก็ เช่น Lotty’s Air Balloon 
, Wild Jungle ,รวมกับมีลานสเก็ตน ้ าแข็งไว้บริการพร้อม  2.ส่วนอีกโซนนึงจะเป็นโซน 
Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู่ Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวาดเสยีวแบบเอ็กซ์ต
รมีต่างๆ ให้ได้สนุกสนานกนัตลอดทัง้สี่ฤดู  เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็น

เครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ส าหรบัคนชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

พาทุกท่านเดินทางสู่  ลอ็ตเต้ โซล สกาย (LOTTE SEOUL SKY) ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล 
เป็นตึกที่สูงที่สุดในเกาหลีและสูงเป็นอนัดบัที่ 5 ของโลกมีทัง้หมด 123 ชัน้ ความสูงอยู่ที่
ประมาณ 555  เมตร  เรียกได้ว่าเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ส าหรบัหอชมวิว 
“Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก และจะเปิดใหเ้ขา้ชม
ในเดอืนเมษายน 2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีสุ่ดในโซลอย่าง “Lotte World 
Tower”  Seoul Sky นัน้ได้ท าลาย 3 สถิติของ Guinness World Records อย่างแรกเลยคอื 

“ชัน้ลอยฟ้าที่อยู่สูงที่สุดในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิต์ที่เรว็ที่สุดในโลก” ที่มคีวามเรว็ถึง 600 

เมตรต่อนาที และสุดท้ายคือ “ระยะทางของลิฟต์ที่ยาวที่สุดในโลก” Seoul Sky ถูกดีไซน์
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ภายใต้คอนเซป็ต์ “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจของเกาหล)ี 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนัไว้
ในหม้อ และจะเติมด้วยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุด้งลงต้มอีกครัง้ จะทาน
พรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ได้ในโปรแกรมทวัรเ์กาหลี เพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกั
ต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

 
จากนัน้น าท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล (N TOWER) ซึง่อยู่บนภูเขานมัซาน ซึง่เป็น 1 ใน 
18 หอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาล
กัก๊จอง สวนพฤกษชาต ิอาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติ อนั ชุง กุน นอกจากน้ีโซลทาวเวอรย์งัเป็น

สถานทีถ่่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อสิระใหทุ้กท่านได้เดนิ
เล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 
 

 

 

จากนัน้พาท่านสู่  ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท (HONGDAE SHOPPING STREET)  ศูนย์รวม
เครื่องส าอางค์ ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้า หลากหลายแบรนด์ดงัที่
ก าลงัเป็นทีนิ่ยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE 
FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย และยัง
สามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

 

 

 

อาหารกลางเยน็พร้อมเสรฟิด้วยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต   
วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มข้าวสวย
รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองต้องตดิใจ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง
เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่
น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     - บลเูฮาส ์ - พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - คลองชองเกชอน  - จตุรสัควางฮวามุน  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค      

      วดัซนับงัโพมุนซา  - ภเูขาซองอคั 
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น าท่านเข้าชม บลูเฮาส์(BLUE HOUSE) หรอืท าเนียบประธานาธบิดแีห่งเกาหลีใต้  
ได้ชื่อบลูเฮ้าส์เพราะว่าเมื่อมองจากด้านนอกเข้าไปที่อาคารดงักล่าวจะเหน็เป็นสฟ้ีา
อ่อนทัง้หลงั คนกเ็ลยเรยีกตามสขีองอาคารหลงัน้ี ท าเนียบประธานาธบิดแีห่งน้ีไม่เปิด
ให้บุคคลทัว่ไปหรือนักท่องเที่ยวเข้าชมภายใน แต่สามารถชมจากด้านนอกและ
ถ่ายภาพไกล ๆได ้อาคารบลเูฮา้เป็นสถาปัตยก์รรมเกาหลผีสมกบัสถาปัตย์กรรมร่วม
สมยัทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะตวั ดา้นหลงัของบลเูฮา้สเ์ป็นภูเขาทีเ่ชื่อว่าช่วยเสรมิ ฮวง
จุ้ย ด้านหน้าของบลูเฮ้าส์มลีานกว้างและมอีนุสาวรยี์รปูนกฟีนิกซ์ อนัหมายถึงความ

เป็นอมตะ จุดน้ีจะเป็นทีซ่ึง่นกัท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOSUGUNG PALACE) ซึง่แปลว่า พระราชวงั
แห่งความอายุยนืนานและมัง่คง ที่ได้รบัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิ์ชุนจอง เป็นที่
ประทบัของเจ้าชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถึงกษตัรยิ์โกจอง กษตัรยิ์ก่อน
องค์สุดท้ายของราชวงศ์โชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัิที่น่ีโดยญี่ปุ่ น ในปี 1907 และ
พระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงัน้ีตัง้อยู่ตรงขา้มกบั 
ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) มปีระตูทางเข้าที่สวยงาม คอืประตูแทฮนัมุน 
(Daehanmun Gate) ภายในมพีระที่นัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทิศใต้ 
บรเิวณรอบก าแพงด้านหน้าพระราชวงั มชี่างแกะสลกัไม้เป็นตวัอกัษรฮนักึล และมกีาร
แสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

น าท่านสู่ คลองชองเกชอน เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน อายุกว่า 600 ปี 
ความยาวประมาณ 5.84 กโิลเมตร ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล แต่ในช่วงค.ศ.1957 
- ค.ศ.1977 ได้มีการพฒันาประเทศอย่างก้าวกระโดด กระทัง่ปี ค.ศ. 2002 นายลี 
มยองปาก ไดร้บัต าแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล เขาไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเก
ชอน มพีธิเีปิดเมื่อวนัที่ 1 ตุลาคม ใช้งบประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรอื
ราวๆ 1 หมื่นล้านบาท พร้อมกบัฟ้ืนฟูธรรมชาติสองฝัง่คลอง มสีะพานกว่า 22 แห่ง 
และทางเดนิเลยีบคลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่
ส าคญัมากในกรุงโซล 

จากนัน้พาท่านชม จตุรสัควางฮวามุน(GWANGHWAMUN SQUARE) เป็นจตุรัสที่
ตัง้อยู่ตรงศูนย์กลางของเมืองประวตัิศาสตร์ 600 ปีอย่างกรุงโซล ที่กลมกลืนไปกับ
ทัศนียภาพอันสวยงามของพระราชวงัเคียงบก และเทือกเขาพุคกัคซาน ที่น่ีได้ถูก
ออกแบบใหม่เมื่อว ันที่ 1 สิงหาคม 2009 และเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้ ซึ่งที่น่ีได้
กลายเป็นที่พกัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวเมืองโซลตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา  บริเวณ น้ี
ประกอบไปด้วย 1.รูปปั้นของพระเจ้าเซจงมหาราช (statue of King Sejong)  เป็น
กษัตรย์ของเกาหลีที่เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรเกาหลีให้คนเกาหลีได้ใช้แทน อักษรจีน 2.
อนุสาวรยีพ์ลเรอืเอก Yi Sun-Shin   3. สถานทีจ่ดัแสดงประวตัขิองพระเขา้เซจง (Sejong 
Story Exhibition Hall) 4. มตุ๊ีกตา มสัคอตชื่อเจ้า Haechi Madang มปีระวตัิสายน ้าของ
คลองชองเกชอน (Waterways of History) 

อาหารกลางวนั พร้อมเสรฟิด้วยเมนู ข้าวย าเกาหล ีซึ่งในสมยัก่อน บิบิมบบั เป็นตวัแทนอาหารเกาหลตีามธรรมเนียมเก่าแก่ดัง้เดมิ ใน
วนัหยุดที่ส าคญั เช่น เทศกาลชูซอก ในปัจจุบันเป็นอาหารที่รู้จกักนัแพร่หลายมากขึ้น ซึ่งจดัได้ว่าเป็นอาหารที่มีความสมดุลและมี
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สารอาหารครบถ้วน เพราะมนัมผีกัต่างๆ พรอ้มกบัเน้ือสตัวห์มกั มพีรกิเกาหลปีรุงพเิศษเพิม่เขา้ไปเพื่อเพิม่รสชาตแิละท าใหส้่วนผสมต่างๆ 
เขา้กนัอย่างลงตวั 

ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตกิมิโป - สนามบนินานาชาตเิชจ ู

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่สนามบินกิมโป เพื่อเดินทางไปยงัสนามบินนานาชาติเชจู ด้วย
เทีย่วบนิในประเทศ 

(*สายการบินมกีารเปลยีนแปลงได้ในระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟล์ทภายในเวลาตามความ
เหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

 

พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาติ 

ท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดั

แสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด 

อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคุีกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว             

แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีว ทัง้รอ้นและเยน็ 

ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ่ง

นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต้รวมทัง้

ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถ้วยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

จากนั ้นพาท่ านแวะนมัสการพระ  ณ วัดซันบังโพมุนซา(SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระ

สวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มคีวามศกัดิส์ ิทธิ ์

และเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีต้ที่นบัถอืศาสนาพุทธ  และรปูปัน้เจ้า

แม่กวนอิมซึ่งหนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะ

ร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีต้ทีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดย

นิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสง

สว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ที่วดัแห่งน้ีท่านยงัจะได้ชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมงักรที่

ยื่นออกมาสู่มหาสมุทรอาหารเยน็ 

พำท่ำนเดนิทำงสู ่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภเูขำไฟท่ีสวยงำมอีก1 ลกูบนเกำะเชจู 

สำมำรถชมววิท้องทะเล ภเูขำไฟฮลัลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มีชำยหำดหินริมทะเล 

ชำยหำดท่ีน่ีจะไมไ่ด้เป็นทรำยสีขำวแตก่ลบัเป็นหินสีด ำ น ำ้ทะเลสีด ำแปลกตำ เป็นจดุด ำน ำ้ยอด

นิยมของกลุม่แฮนยอ  ตรงฐำนภเูขำ จะมีช่องท่ีทหำรญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกำหลีขดุเจำะไว้ตัง้แตส่มยั

สงครำมโลก  เพ่ือเอำไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส ำหรับท ำลำยเรือของอเมริกำ โดยท ำเป็นเรือตดิระเบดิ

แล้วพุง่ชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้ำชม แตมี่เหตกุำรณ์เคยดนิถลม่ลงมำเลยปิดไมใ่ห้เข้ำชมอีก
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เลย และยงัเคยเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำเร่ือง "แดจงักึม"ตอนท่ีถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกำหลีใต้ ส ำหรับใครท่ีช่ืนชอบกำรทำนอำหำร

ทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋ำฮือ้สดุขึน้ช่ือท่ีอำชีพแฮนยอหรือนกัประดำน ำ้หญิงวยัชรำงมขึน้มำขำยกนัอยู่ริมชำยฝ่ัง สด อร่อยอย่ำบอกใคร

เชียว 

 อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวเกาหล ี  โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผา

จนรอ้น ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่า

ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้าพดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่า

พลาดไม่ไดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 
รบัประทานอาหารเชา้ที่โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี 

ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัข้าว) ที่น้อย

กว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์แฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ คอืนักด า

น ้าที่ลงไปเกบ็อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝัง่ของเกาะเชจูด้วยวธิกีารตามแบบฉบบัดัง้เดิม

ของเกาหล ีบางคนกย็กให้แฮนยอเป็นนางเงอืกแห่งท้องทะเลซึ่งได้รบัความสนใจอย่างมาก 

ภายในพิพิธภัณฑ์ทุกท่านจะได้พบภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ

ผู้หญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรื่องราว วิถีชีวติ

ความเป็นอยู่  ซึง่ขา้วของ เครื่องใชท้ีน่ ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ทีเ่จ้าของบ้านไดใ้ช้งาน

จรงิ อาท ิเช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที่ดูสบายตา 

ภายในมฉีายวดีโีอเรื่องราวของอาชพีน้ีใต้ท้องทะเลใหเ้ราดูอกีด้วย (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิ ์

การเขา้ชมเน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งมวีนัหยุดประจ า) 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติผ่านผลงานการ

วจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลใน

กระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมิ

ต้านทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี

เป็นอย่างมาก 

  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง          พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  -               
    ชมดอกไฮเดรนเยีย  -พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 
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จากนั ้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้านแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 

300 ปี ทีย่งัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสร้างบ้านที่น่ีคอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบั

มูลม้า เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอิฐเขา้ด้วยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ว

เกาหลใีต้แล้วเคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบ้านกจ็ะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดอง

ของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะน้ีนัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่น่ีจะเป็นไหส าหรบั

หมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบ้านจะน าผลเบอรร์ี่ป่า

มาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอม

เปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นสนิค้าทีผู่้มาเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อ

เป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคล้าพร้อมน ้าซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่

ดบัแล้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่ผู้คนมาขอพรและชม

พระอาทติยข์ึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่มด ่ากบั

ท้องฟ้าและน ้ าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่

นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหม่

ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบัแลว้ ระหว่างทางท่าน

สามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิ

ทวิทศัน์และบรรยากาศที่แตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้

สมัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

พาทุกท่านเดินทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) ความหมายของ

ดอกไฮเดรนเยยี บ้างกว็่าหมายถงึ “ดอกไม้เยน็ชา” เพราะสามารถทนกบัอากาศหนาวได้

เป็นอย่างด ีแต่อกีความหมายหน่ึงกค็อื “แทนค าขอบคุณ” หรอื  ขอบคุณทีเ่ขา้ใจ และคอย
อยู่เคยีงข้างกนัมาตลอด ดอกไฮเดรนเยยีบนเกาะเชจูส่วนมากดอกเป็นสฟ้ีา ม่วงอมชมพู 
กลิน่อายความหอมอ่อนๆ แบบธรรมชาติของดอกไฮเดรนเยยีจะช่วยท าให้บรรยากาศอบ
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อวนไปด้วยควาสุข ความเพลดิเพลนิ มชีวิติชวีาและไม่ควรพลาดถ่ายรูปเกบ็ความประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบานสวยในช่วงเดอืน
พฤษภาคม-มถุินายน ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 
 

จากนัน้พาท่านเข้าชม พิพิธภณัฑ์สตัว์น ้ า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรือ    

อควาเรยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต้และมตีู้ปลาใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี เป็นสถานทีอ่กีหน่ึงแห่งที่

ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่น่ีเป็นทัง่ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล 

ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตแิละมสีิง่มชีวีติใต้ทะเลทีจ่ดัแสดงได้น่าสนใจและสวยงาม มตีู้ปลา

จ านวนมากตัง้แต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ทหมึาอลงัการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ท้อง

ทะเล ชมการให้อาหารนกเพนกวนิตวัน้อย ที่ต่างกรูกนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั และปลา

กระเบนว่ายขา้มหวัไปมาท าใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านได้

ลิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ  

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยข้าวสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหน่ึงในมนต์เสน่ห์

ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร 

กถ็ือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึ้นจากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้มี

รูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงร้องค ารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้อง

ทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาติไดส้รา้งสรรค์มา สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีส่นใจของ

นกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิ

ธารลาวาทีต่อนน้ีกลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

วนัทีห้่าของการเดินทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร +สะพานข้ามทะเลยงยอน   - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน    
                                       - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  - ศูนย์โสม  - ลอ็ตเต้ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู   
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จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์

เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรส

เปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการล้าง

สารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางค์ที่

หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่า

จะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้า

เบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม  

                                                                                                                           

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แค

รอท เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิ

เสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งน้ีรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลิตจาก

โสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกบัโสม

พร้อมอธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากโสม ให้ท่านได้เลอืกซื้อโสมที่มคุีณภาพดทีี่สุดและ

ราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิค้า

ชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า 

นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลายแบรด์ดงั 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 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกาะเชจ ูอาทิ

เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 
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21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2243 พรอ้มความประทบัใจ 

                                                             เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 
***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์) 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกติ 
ราคา

โปรโมชัน่ 
กรกฎำคม : 15-19 
สิงหำคม : 18-22 

13,800.- 10,300.- 

4,900.- 
กรกฎำคม : 16-20 
สิงหำคม : 20-24,24-28 

14,100.- 10,600.- 

กรกฎำคม : 17-21 
สิงหำคม : 22-26 

14,400.- 10,900.- 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม EXCLUSIVE SEOUL&JEJU 

SUMMER ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้า

เป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็น      

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ
ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ทอ้งถิน่ 1,000 บาท หรอื 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 
ส าเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้าม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซ่ีาดว้ยตนเอง
เท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางต้องท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง  
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิ่มท่านละ 
3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
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-           หนงัสอืเดนิทาง ต้องมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องท าในวนัท าการของบรษิทัดงัน้ี วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ได้แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถ้าลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 
กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 


