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 โดยสายการบนิ    JEJU AIR  
 
ก าหนดการเดนิทาง 

วนัที ่ 1-5, 8-12,15-19,17-21 สงิหาคม                ราคา 14900  บาท 
 
 

 

 
ชอ้ปป้ิง HYUNDAI OUTLET  ท าอาหารสขุภาพ BIBIMPUB  

   สดุเหวีย่งสวนสนกุเอเวอรแ์ลนด ์ ชมิกาแฟชือ่ดงั พรอ้มชงดว้ยตวัเอง 
สดุโรแมนตคิ ปั่น Railbike รมิทะเลสาป 

ชอ้ปป้ิงกบัตุก๊ตา ของใชน้า่รกัๆ รา้น LINE FRIEND  
ตามรอยพระราชวงัเคยีงชางด็อค  

คลอ้งกญุแจคูร่กั ณ โซลทาวเวอร ์ ชมพพิธิภณัฑส์าหรา่ยและท าคมิพพั 
ชอ้ปกระจายที ่DUTY FREE ตลาดเมยีงดง  ฮงอคิ 

ถา่ยรปูเก ๋TRICK EYES MUSEUM  
NEW !!! สะพานแขวนยาวทีส่ดุในเกาหล ี WUNGYE BRIDGE 

สดุชลิลย์ามเย็น สวนลอยฟ้า SEUOLLO 7017 
นอนซูวอน 1 คนื โซล 2 คนื  
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วันแรก   กรุงเทพฯ - กรุงโซล 

        ส ำหรับสำยกำรบิน JEJU AIR  
         21.30 น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ L ประตู 6 โดยมีเจ้าหน้าที่รอต้อนรับพร้อม   
                            อ านวยความสะดวกและเดินทางสู่ประเทศเกาหลีโดยสายการบิน JEJU Air (เจจูแอร์) 

  01.00 น.        บินลัดฟ้าสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR (7C) เที่ยวบินที่ 7C2204  ไม่มีบริกำรอำหำรและ   
                       เครื่องดื่มบนเครื่อง (ใช้เวลาในการเดินทางไปประเทศเกาหลีใต้ประมาณ 5 ช่ัวโมงครึ่ง) 
 

 

วันที่สอง                             HYUNDAI OUTLET - ท ำบิบมิพัพ-สะพำนแขวน Wungye - ปั่นเรียลไบท ์

08.45   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลีใต้  หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากรแล้ว น ำท่ำน
เดินทำงสู่  HYUNDAI PREMIUM  OUTLET  อิสระให้ท่านเลือกซ้ือสินค้าแบรนด์เนม ราคาถูก  ลดราคา 30-70 % เลย
ทีเดียว 

 จากนั้นน าท่านเดนิทางสู่ กิจกรรมท า BIBIMBAP  หรือ ข้ำวย ำเกำหลี เป็นอาหารเกาหลีประเภทข้าวชนิดหนึง่ ประกอบด้วยค า
ว่า "พีบิม" (비빔) แปลว่า "ย า" หรือ "คลุกเคล้า" และ "พับ" (밥) แปลว่า "ข้าว" โดยอาหารชนิดนีจ้ะเสิร์ฟมาเป็นชามข้าว
สวยร้อน โรยหน้าด้วยนามุล (ผักที่ผัดและปรุงรสแล้ว), โคชูจัง (น้ าพริก) และ/หรือทเว็นจัง (เต้าเจี้ยว) นอกจากนี้ยังนิยมใส่ไข่ดบิ 
ไข่ดาว หรือไข่ลวก และเนื้อสัตว์ที่หั่นบาง ๆ เช่นกัน จากนั้นคลุกส่วนผสมต่าง ๆ ให้เข้ากันดีก่อนรบัประทาน 

กลำงวัน อิ่มอร่อยกับเมนู บบิิมพพั หรือ ขำ้วย ำเกำหลี ด้วยฝีมือของท่ำนเอง 

บ่ำย น าท่านเดนิทางสู่  สะพำน WUNGYE BRIDGE  ซ่ึงเปน็สะพานแขวนคนเดนิเท้าใน
ภูเขาที่ยาวที่สุดในเกาหลี ถูกเรียกช่ือว่า Wungye Hanging Bridge ตั้งอยู่ในภูเขากามัก
ซาน เพื่อเป็นการรักษาผืนป่าธรรมชาติ ถือเป็นโครงการพัฒนาร่วมระหว่างเมืองใกล้เคียง 
ใช้เงินกว่า 2.8 พันล้านวอน ($ 2.5 ล้านยูเอสดอลล่าร์) โดยมคีวามยาวของสะพานที่ 150 

เมตรและความกว้างที่ 1.5 เมตร และ สูงจากพื้นประมาณ 170 เมต รองรบัคนเดนิได้ 900 คนต่อครัง้ (เฉลี่ยน้ าหนักที่ 70 

กิโลกรัมต่อคน) และยังเปน็สร้างเพื่อเปน็อนุสรณ์สงครามการตอ่สู้ของกองก าลังพันธมิตรและวีรบุรุษสงครามชาวกลอสเตอร์
จากสหราชอาณาจักรอังกฤษในชว่งสงครามเกาหลี ที่สละชีพกว่า 1,901 คน เพื่อชาวเกาหลี นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสอากาศที่
บริสุทธิ์ ธรรมชาติของผืนป่าเกาหลีที่เปลี่ยนสีตามฤดูกาล และไดล้งนั่งผ่อนคลายทีศ่าลาโบราณเกาหลี 

 น าท่านเดนิทางสู่ กิจกรรม ปั่นเรยีลไบท์ หรือ จักรยำนบนรำงรถไฟ ใหท้่านสนุกสนานกับการปัน่จักรยาน 4 ล้อ โดยนั่งคนละ 
2-4 ท่าน ระหว่างทางใหท้่านชมบรรยากาศ ริมทะเลสาปสุดโรแมนติค 

ค่ ำ                     รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  โอซัมพลุโกกิ ประกอบด้วยปลาหมึกสด และหมูสไลด์ที่ผ่านการหมักด้วยเครื่องปรุงจนได้ที่    
น ามาผัดรวมกับผักสดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รับประทานพรอ้มเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกล่ินหอมน่าลิ้มลอง 
 น าท่านเข้าสู่ที่    NEW  M   HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 
 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B8%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%8A%E0%B8%B9%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%97%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87&action=edit&redlink=1
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วันที่สำม   โรงงำนกำแฟ  ฝึกท ำกำแฟ - สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC SHOP - N SEOUL TOWER 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
น าท่านเยี่ยมชม โรงงำนกำแฟ โรงงานกาแฟเพียงหนึง่เดียวที่มีความช านาญด้านกาแฟในเกาหล ี
ให้ท่านได้สัมผัสถึงรสกาแฟอันอ่อนนุ่มและหอมกรุน่ของเมล็ดกาแฟ ซ่ึงน าเข้ามาจาก
โคลัมเบีย บราซิล เคนย่า โดยตรง และยังให้ท่านได้เพลิดเพลินกับการปรุงกาแฟรูปแบบบา
รีสต้า และยังใหท้่านเลือกซ้ือกาแฟหลากหลายรูปแบบและถ่ายรูปเปน็ที่ระลึก ใหท้่านชม
กรรมวิธีการผลิตกาแฟ ตั้งแต่คัดพันธ์ุเมล็ดกาแฟ การอบเมล็ดกาแฟ จนถึงวิธีการเก็บรักษา 
จากนั้น ใหท้่าน ได้ฝึกการชงกาแฟ และ ฝึกแต่งหน้ากาแฟ เป็นรปูต่างๆด้วยตัวท่านเอง  

 กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร คำลบี้ หมูย่างเกาหลี เปน็อาหารพ้ืนเมืองเกาหลีเลื่อง
ช่ือและเป็นที่รู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวานกลมกล่อม โดยน าหมูส่วนที่ติดกบักระดูก น าไปย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม 
เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ และเครื่องเคียงต่างๆ น้ าจิ้มเต้าเจี้ยวและน้ าซุปสาหร่าย มีวิธีการรับประทานคล้ายกับเมี่ยงค าของไทย 

บ่าย                   เดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลางแจ้งทีใ่หญท่ี่สุดของประเทศซ่ึงตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ 
“FESTIVALWORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอนัตระการตา สนุกสุดมันกับบตัรFREE PASS ทีท่่านสามารถเลือกเล่นเครื่อง
เล่นได้ทุกชนดิไม่จ ากัดจ านวนครัง้ พบกับเครื่องเลน่ใหมท่ี่ทุกท่านไม่ควรพลาด T-EXPRESS พร้อมเก็บภำพควำมประทับใจ
กับสวนดอกไม้ซึ่งเตม็สะพรัง่กลำงลำนโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตำมฤดูกำล (มีนำคม-เมษำยน:สวนดอกทิวลิป / พฤษภำคม-
มิถุนำยน:สวนดอกกุหลำบ / สิงหำคม-กันยำยน:สวนดอกลลิลี่ / ตุลำคม-พฤศจิกำยน:สวนดอกเบญจมำศ) นอกจากนี้ยังสามารถ
ท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ     ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นบัเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรก
ในโลกนอกจากนัน้ให้ท่านได้ต่ืนตาในสวนสัตว์ซาฟารี ชมความนา่รักของสัตว์ต่างๆ และไดเ้พลิดเพลินกับการให้อาหารหมทีี่
ทุกท่านไม่ควรพลาด 

ค่ ำ                     รับประทำนอำหำรค่ ำ ณ ภัตตำคำร  พุลโกกิ ประกอบด้วยหมูสไลด์ทีผ่่านการหมักดว้ยเครื่องปรุงจนได้ที่    น ามาผัดรวมกับผัก
สดนานา ชนิดบนกระทะร้อนๆ รบัประทานพร้อมเครื่องเคียง และข้าวสวยร้อนๆ มีกลิ่นหอมน่าลิ้มลอง 

 จากนั้นและน าท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องส ำอำงแบรนด์ดังเกำหลี เชน่ ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้
เลือกซ้ือเครื่องส าอางแบรนด์เกาหลีสุดฮอตฮิตในราคาแบบพิเศษๆ  น าท่านสู่ NAMSAN VIEW POINT ใหท้่านได้ถ่ายรูปและ
สัมผัสความน่ารักของวัยรุ่นเกาหลี นิยมมาคล้องกุญแจไว้ด้วยกันระเบียงทุกด้านของ SEOUL TOWER จึงเต็มไปด้วยกุญแจ
หลากหลาย    

  น าท่านเข้าสู่ที่    GALAXY  HOTEL หรือเทียบเท่ำ 
 

วันที่ส่ี  ศูนย์โสม –  น้ ำมันสน - พระรำชวังชำงด็อค –พิพธิภณัฑ์สำหร่ำย+ท ำข้ำวห่อสำหร่ำย -สวนลอยฟ้ำ SEOULLO 7017 - 
 DUTY FREE - เมียงดง  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านสู่ ศูนย์โสมรัฐบำล ซ่ึงรับรองคุณภาพจากรัฐบาล เป็นโสมที่อายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่ามีคุณภาพดีทีสุ่ด ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสม

คุณภาพและราคาถูกกว่าไทย 2 เท่า โสมเกาหลีถือเป็นยาบ ารุงร่างกาย หรือสามารถซ้ือเป็นของฝากจากประเทศเกาหลี จากนั้น
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น าท่านเดนิทางสู่ร้านสมุนไพร RED PINE เปน็ผลิตภัณฑ์ ที่สกัดจากน้ ามันสน ที่มีสรรคุณช่วยบ ารุงร่างกาย ลดไขมัน ช่วย
ควบคุมอาหารและรักษาสมดุลในร่างกาย   

 จากนั้นน าทุกท่านสู ่ พระรำชวังชำงด็อดคุง   เปน็หนึง่ในห้าพระราชวังที่ส าคัญที่สุดของเกาหล ีสร้างขึน้ในรัชสมัยของพระ
เจ้าแทจงแห่งราชวงศ์โชซ็อนเมื่อปี พ.ศ. 1948 (ค.ศ. 1405) แล้วเสรจ็ในปี พ.ศ. 1955 (ค.ศ. 1412) ด้วยเหตทุี่พระราชวังแห่งนี้
ตั้งอยู่ทางทศิตะวนัออกของพระราชวังคย็องบก(Kyeongbok Palace) ผู้คนจึงเรียกพระราชวังแห่งนี้ว่าพระราชวังตะวันออก 
(East Palace) ซ่ึงต่อมาในรัชสมัยของพระเจ้าซอนโจ กษัตริย์องคท์ี ่14 แหง่โชซ็อนได้โปรดเกล้าฯ ให้ขยายสนามหญ้าของ
พระราชวังเป็น 500,000 ตารางเมตร 

กลำงวัน รับประทำนอำหำรกลำงวนั ณ ภตัตำคำร ซัมเคทัง หรือ ไก่ตุ๋นโสม อาหารต าหรับชาววังบ ารุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุ
อยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบ ารุงต่างๆ อาทิ เม็ดพทุราแห้ง รากโสม เก๋าก้ี ปรุงรสด้วย
พริกไทยด า และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงทีเ่รียกว่า กักตกุี(ท าจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจนีหนานุ่มแบบเกาหลี
พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือเหล้าดองโสม 

บ่าย           น าท่านสู่ พิพิธภัณฑ์สำหร่ำย  ใหท้่านชมขั้นตอนการผลิตสาหร่าย ตั้งแต่ขัน้ตอนการ
เพาะสาหร่าย จนถึง การอบสาหรา่ย ให้ท่านได้ชิมสาหร่ายอบสดๆ รสชาดต่างๆ 
รวมถึงให้ท่านสนุกสนานกบั เรียนรู้การท า ข้ำวห่อสำหร่ำยหรอืคิมบัพ ซ่ึงเป็นอาหาร
ที่ชาวเกาหลีมักจะท าเป็นประจ าในการให้เด็กไปทานที่โรงเรียน ไปปคินิค หรือ 
ออกไปแคมปป์ิ้ง   

 จากนั้นน าท่านสู่ แหลง่ช้อปปิง้ปลอดภาษี DUTY  FREE    ช้อปปิ้งสินค้าแบรนดเ์นม มากมาย อาทิ นาฬิกา,แว่นตา,
เครื่องส าอางค์,กระเป๋า,กล้องถ่ายรูป หรือจะเป็นโทรศัพท์มือถือ ให้ท่านอิสระได้
เลือกซ้ืออย่างเต็มที่   

 จากนั้น น าท่านสู่ แหล่งท่องเท่ียวแห่งใหมข่อง กรงุโซล SEOULLO 7017  
สะพานลอยฟ้า แลนด์มาร์กแห่งใหม่กรุงโซล ถือเป็นอีกหนึ่งสถานที่เที่ยวใหม่ของ
เกาหลีใต้ ทีเ่กิดจากการปรบัปรุงทัศนียภาพ รื้อสะพานบางจดุ แล้ว  ปรับใหเ้ปน็ถนน
ลอยฟ้า แถวบริเวณสถานีรถไฟโซล (Seoul Station) ให้กลายเปน็สถานที่พักผ่อน
ส าหรับประชาชน และนักทอ่งเทีย่วซ่ึงสะพานนี้จะเป็นพื้นที่สีเขียว (Seoul’s 

Botanical Skyline Park) ที่เต็มไปด้วยต้นไม่และดอกไม้กว่า 200 สายพันธ์ุ ทุกคน
สามารถมาพกัผ่อนหย่อนใจ รวมถึงจะเป็นอีกหนึ่งสถานที่ที่เป็นศนูย์กลางในการท า
กิจกรรมและจัดเทศกาล นิทรรศการต่างๆ อีกทั้งมีให้บริการ Wifi ด้วย มาตอนเช้าก็จะได้อารมณ์นึง หรือจะมาช่วงตอนดึกบน
สะพานก็จะเปดิไฟ ท าให้ได้ฟีลอกีอย่าง เรียกได้ว่ามาเที่ยวได้ทุกเวลาเลย .. 

 น าท่านสู่ เมียงดง หรือ สยำมสแควร์เกำหลี ท่านสามารถเลือกสินค้าเทรนด์แฟช่ันล่าสุดของเกาหลไีด้ที่นี่โดยเฉพาะสินค้าวัยรุ่น 
เช่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องประดบั ทั้งแบรนด์เนม เช่น EVISU, GAP, ONISUKA TIGER และสินค้าจากแบรนด์เกาหลี
โดยเฉพาะ เครื่องส าอาง เช่น ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อีกทัง้ยัง
มีร้านกาแฟ ร้านอาหารต่างๆ  

ค่ ำ อิสระอำหำรให้ท่ำน เพื่อที่ท่ำนไดช้้อปปิ้งอย่ำงจุใจ ท่ำนสำมำรถ อิม่อร่อยกบั Street Food ตลอดท่ัวทั้งตลำดเมียงดง 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B9%8C%E0%B9%82%E0%B8%8A%E0%B8%8B%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1948
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._1955
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9A%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%88
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 น าท่านเข้าสู่ที่   GALAXY  HOTEL หรือเทียบเทำ่ 

วันทีห้่ำ  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนำมู – TRICK EYES MUESEUM - พลอยอะเมทิส - ซุปเปอร์มำร์เก็ต–กรงุเทพ ฯ  

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำ ณ ห้องอำหำรของโรงแรม  
 น าท่านเดนิทางสู่  ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนำมู ต้นไม้ชนิดนี้เจรญิเติบโตในป่าลึกบนภูเขาที่ปราศจากมลภาวะและระดับสูง

เหนือน้ าทะเล 50-800 เมตร เมล็ดพันธ์ุของสมุนไพรออ๊ตเกตนามนูี้ เป็นทีน่ิยมของคนเกาหลีรุ่นใหม่ เพราะมีผลช่วยดูแลตับ
ให้แขง็แรง ป้องกันโรคตบัแขง็ไม่ถูกท าลายจาการดื่มแอลกอฮอล์ กาแฟ บุหรี่ สารตกค้างจากอาหารและยา   จากนั้นน าท่าน
น าท่านชม โรงงำนพลอยสีม่วง(Amethyst) คนเกาหลีเชื่อว่าเปน็พลอยแห่งสุขภาพและน าโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตา
จนถึงสีม่วงไวน์ มีความงดงาม ทัง้ แหวน จี้ ต่างหู และสร้อยคอ สร้อยข้อมือ ใหท้่านเลือกมากมาย จากนั้นน าท่านสู่ น ำท่ำน
อิสระชม TRICK EYE MUSEUM & ICE MUSEUM  ผลงำนกำร  สร้ำงสรรค์ศิลปะแนวใหม่ภำพวำดลวงตำสำมมติ ิ

โดยท่ำนจะได้สนุกสนำนกบักำรถ่ำยรูปแอ็คชัน่ท่ำทำงต่ำงๆ กับภาพแนวมิติที่เกิดจากความคิดสร้างสรรค์และจนิตนาการ
ของการสร้างภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษจากภาพสามมิติที่รวมทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์และการซ้อนภาพโดยกระตุ้นความ
เคลื่อนไหวของภาพให้มีมติิเหมือนจริงโดยใหผู้้ชมเข้าไปมีส่วนร่วมถ่ายภาพ เมื่อผ่านเข้าไปในภาพนั้นๆ ภาพทุกภาพจะ
ออกมาดูประหนึ่งเหมือนจริงในเหตุการณ์ จนท่านจะอทุานว่ามันเหมือนจริงมากจนแทบจะแยกไม่ออกเลยว่าอันไหน
ภาพวาดและของจริง โดยผลงานของท่าน จะสวยงามและสามมิติสมค าร่ าลือหรือไม่ก็ต้องให้เพือ่นติดชมกันเองโปรแกรม
ใหม่ ล่ำสุด !!  ICE MUSEUM  เป็นโซนน  ำแขง็แกะสลักรปูต่ำงๆ ก่อนเข้ำจะมีผ้ำห่มให้ยืมฟรี หยิบได้ ท่ำนละ  1 ผืน 
อุณหภูมิข้ำงใน ประมำณ  - 4 องศำ  

กลำงวัน    เมนูใหม่ล่ำสุด จิมดัก  JIM DAK  (9)เป็นไก่ผัดกับวุ้นเส้นและผักอร่อยมำกมำย 
                  น าท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางใหทุ้กท่านได้แวะ SUPER MARKET (ร้านละลายเงินวอน) ให้ท่านได้เลือกซ้ือสินค้า

เกาหลไีดอ้ีกรอบ เช่น บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช๊อคโก้พาย น้ าจิ้มปรุงรสหมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสม
ส าเร็จรูป  ผลไมต้ามฤดูกาล ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย 

17.30 น.       เดินทางถึงสนามบิน อินชอน เพื่อเตรียมตัว Check in โหลดกระเป๋ากลับกรุงเทพฯ 

BY JEJU AIR 
20.35 เดินทางกลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบินJEJU AIR (7C) เที่ยวบินที่ 7C2205 ไม่มีบริการอาหารและเครื่องดื่มบน เครื่อง 
00.35        สำยกำรบิน JEJU AIR   ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ 
 

 (รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยว ค่าทัวร์ที่จ่ายให้กับผู้จัด เป็นการช าระแบบจ่ายช าระขาด และผู้จัด
ได้ช าระให้กับสายการบินและสถานที่ต่าง ๆ แบบช าระขาดเช่นกันก่อนออกเดินทาง ฉะนั้นหากท่านไม่ได้ร่วม
เดินทางหรือใช้บริการตามรายการไม่ด้วยสาเหตุใดหรือได้รับการปฏิเสธการเข้าหรือออกนอกเมืองจากประเทศ
ในรายการ (ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)  ทางผู้จัด ขอสงวนสิทธิการคืนเงินสดส่วนใด ๆ รวมทั้งค่าตั๋ว
เคร่ืองบินให้แก่ท่าน) 
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                    หากมีเพื่อนหรือญาติของท่านต้องการร่วมเดินทางท่องเที่ยวระหว่างท่องเที่ยวในประเทศเกาหลี หรือปัญหาต่าง 

ๆ ตลอดจนข้อแนะน ากรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ  หากท่านมีความจ าเป็นต้องรับฝากของจากผู้อ่ืน
เพื่อที่จะน าไปยังประเทศนั้น ๆ  หรือน ากลับประเทศไทย ควรตรวจสิ่งของนั้นว่าต้องไม่เป็นสิ่งของผิดกฎหมาย 
ซึ่งของผิดกฎหมายบางประเภท อาจมีโทษถึงขั้นประหารชีวิต เจ้าหน้าที่จะไม่รับฝากกระเป๋าหรือสิ่งของใดใด 

     อัตรำค่ำบริกำร    
 

 

 

 

 

 

       

 
 
 
อัตรำค่ำบริกำรนี้รวม 
 ค่าตั๋วเคร่ืองบินไป-กลับ พร้อมคณะ     ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 15 กก.  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน   ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ  
 ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ    ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 

อัตรำค่ำบริกำรนี้ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าท าหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต 
ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณำสอบถำมจำกหัวหน้ำทัวร์ก่อนกำรใช้
บริกำร) 
 ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 50,000 วอนหรือ 1500 บาท /ทริป/ต่อท่าน 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ตต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1)พาสปอร์ต 2)ใบประจ าตัวคนต่างด้าว 3)ใบส าคัญถิ่นที่อยู่ 4)
ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5)สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6)รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน 
โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะ
ยื่นวีซ่า) 
 

วันเดินทำง สำยกำรบิน 

ห้องเตียงคู่ 

นอน 2 ท่ำน 

เด็ก 1 ท่ำน  

พักกับ 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(เตียงเสริม) 

เด็ก 1 ท่ำน 

 พักกบั 

ผู้ใหญ่ 2 ท่ำน 

(ไม่เสริมเตียง) 

พักเดี่ยว 

1-5 สิงหำคม 14900 14900 14900 14900 4,500 

8-12 สิงหำคม 14900 14900 14900 14900 4,500 

15-19 สิงหำคม 14900 14900 14900 14900 4,500 

17-21 สิงหำคม 14900 14900 14900 14900 4,500 
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• หมำยเหตุท่ีประเทศเกำหลีใต้มีช่ำงภำพมำถ่ำยรูปแล้วมำจ ำหน่ำยวันสุดท้ำยลูกทัวร์ท่ำนใดสนใจสำมำรถซื้อได้ แต่ถ้ำ
ท่ำนใดไม่สนใจก็ไม่ต้องซื้อ โดยไม่มีกำรบังคับลุกทัวร์ท้ังสิน แต่เป็นกำรบอกกล่ำวล่วงหน้ำ 

• โรงแรมท่ีพักท่ีประเทศเกำหลีใต้อำจะมีกำรสลับปรับเปลี่ยนขึ้นอยู่กับควำมเหมำะสมเป็นหลักโดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ลูกค้ำเป็นหลัก 

• ทัวร์คร้ังนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อกำรท่องเท่ียวเป็นหมู่คณะเท่ำนั้น ถ้ำลุกค้ำต้องกำรแยกตัวออกจำกกรุปทัวร์ ทำงบริษัท
จะคิดค่ำด ำเนินกำรในกำรแยกท่องเท่ียวเองท่ำนละ 300 USD ต่อท่ำน  

 
เงื่อนไขกำรช ำระค่ำบริกำร 
1. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินมัดจ าเป็นเงินจ านวน 5,000 บาทต่อท่านเพื่อส ารองที่นั่ง ช่วงวันหยุดเทศกาล

มัดจ าท่านละ 10,000 บาทต่อที่นั่ง 
2. นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องช าระเงินค่าบริการส่วนที่ เหลือทั้งหมดก่อนวันเดินทางอย่างน้อย 21 วัน กรณี

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ไม่ช าระเงิน หรือช าระเงินไม่ครบภายในก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่านักท่องเที่ยวสละสิทธิการเดินทางในทัวร์นั้นๆ 

3. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 

ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต

ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

เงื่อนไขกำรยกเลิกกำรเดินทำง 
1. กรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอยกเลิกการเดินทาง หรือเลื่อนการเดินทาง นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่(ผู้มีชื่อ

ในเอกสารการจอง) จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการยกเลิกที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อแจ้ง
ยกเลิกการจองกับทางบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร ทางบริษัทไม่รับยกเลิกการจองผ่านทางโทรศัพท์ไม่ว่ากรณีใดๆ 

2. กรณีนักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ต้องการขอรับเงินค่าบริการคืน นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ (ผู้มีชื่ อในเอกสารการจอง) 
จะต้องแฟกซ์ อีเมล์ หรือเดินทางมาเซ็นเอกสารการขอรับเงินคืนที่บริษัทอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อท าเร่ืองขอรับเงิน
ค่าบริการคืน โดยแนบหนังสือมอบอ านาจพร้อมหลักฐานประกอบการมอบอ านาจ หลักฐานการช าระเงินค่าบริการ
ต่างๆ และหน้าสมุดบัญชีธนาคารที่ต้องการให้น าเงินเข้าให้ครบถ้วน โดยมีเงื่อนไขการคืนเงินค่าบริการดังนี้ 
2.1 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 30 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 100 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.2 ยกเลิกก่อนวันเดินทางไม่น้อยกว่า 15 วัน คืนเงินค่าบริการร้อยละ 50 ของค่าบริการที่ช าระแล้ว 
2.3 ยกเลิกก่อนวันเดินทางน้อยกว่า 15 วัน ไม่คืนเงินค่าบริการที่ช าระแล้วทั้งหมด 
ทั้งนี้ ทางบริษัทจะหักค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายจริงจากค่าบริการที่ช าระแล้วเนื่องในการเตรียมการจัดการน าเที่ยวให้แก่
นักท่องเที่ยว เช่น การส ารองที่นั่งตั๋วเคร่ืองบิน การจองที่พักฯลฯ 
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3. การเดินทางที่ต้องการันตีมัดจ าหรือซื้อขาดแบบมีเงื่อนไข หรือเที่ยวบินเหมาล า Charter Flight หรือ Extra Flight กับ
สายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศหรือต่างประเทศ  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ าหรือค่าบริการทั้งหมด   

4. การติดต่อใดๆ กับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมล์ หรือจดหมายฯ ต้องท าในวันเวลาท าการของทางบริษัท ดังนี้ วันจันทร์ 
ถึงศุกร์ เวลา 9.00 น. – 18.00 น. และวันเสาร์ เวลา 9.00 น. – 14.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าวและวันหยุดนักขัต
ฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆถือว่าเป็นวันหยุดท าการของทางบริษัท 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางกรณีมีนักท่องเที่ยวเดินทางไม่ถึง 15 คน  

 
เงื่อนไขและข้อก ำหนดอื่นๆ 
1. ทัวร์นี้ส าหรับผู้มีวัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเท่านั้น 
2. ทัวร์นี้เป็นทัวร์แบบเหมา หากท่านไม่ได้ร่วมเดินทางหรือใช้บริการตามที่ระบุไว้ในรายการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมด หรือ

ถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมืองด้วยเหตุผลใดๆ ทางบริษัทจะไม่คืนเงินค่าบริการไม่ว่าบางส่วนหรือทั้งหมดให้แก่ท่าน 
3. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีนักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่า 15 ท่าน โดยจะแจ้งให้กับ

นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่ไม่มีวีซ่า  และอย่างน้อย 10 วัน
ก่อนการเดินทางส าหรับประเทศที่มีวีซ่า  แต่หากทางนักท่องเที่ยวทุกท่านยินดีที่จะช าระค่าบริการเพิ่มจากการที่มี
นักท่องเที่ยวร่วมเดินทางน้อยกว่าที่ทางบริษัทก าหนดเพื่อให้คณะเดินทางได้  ทางเรายินดีที่จะให้บริการต่อไป 

4. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบค่าเสียหายจากความผิดพลาดในการสะกดชื่อ นามสกุล ค าน าหน้าชื่อ เลขที่หนังสือ
เดินทาง และอ่ืนๆ เพื่อใช้ในการจองตั๋วเคร่ืองบิน ในกรณีที่นักท่องเที่ยวหรือเอเจนซี่มิได้ส่งหน้าหนังสือเดินทางให้กับ
ทางบริษัทพร้อมการช าระเงินมัดจ า 

5. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายการการเดินทางตามความเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
ภูมิอากาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริงของประเทศที่เดินทาง ทั้งนี้ บริษัทจะค านึงถึงความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่เป็นส าคัญ 

6. ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความเสียหายหรือค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวที่มิได้เกิดจาก

ความผิดของทางบริษัท เช่น ภัยธรรมชาติ การจลาจล การนัดหยุดงาน การปฏิวัติ  อุบัติเหตุ ความเจ็บป่วย ความสูญหาย

หรือเสียหายของสัมภาระ ความล่าช้า เปลี่ยนแปลง หรือการบริการของสายการบิน เหตุสุดวิสัยอ่ืน เป็นต้น 

7. อัตราค่าบริการนี้ค านวณจากอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทางบริษัทเสนอราคา ดังนั้น ทางบริษัทขอสงวน
สิทธิ์ในการปรับราคาค่าบริการเพิ่มขึ้น ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 
ค่าภาษีเชื้อเพลิง ค่าประกันภัยสายการบิน การเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินฯลฯ  
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8. มัคคุเทศก์ พนักงาน หรือตัวแทนของทางบริษัท ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษัท  เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอ านาจของบริษัทก ากับเท่านั้น  

 
 
ข้อแนะน ำก่อนกำรเดินทำง 
1. กรุณาแยกของเหลว เจล สเปรย์ ที่จะน าติดตัวขึ้นเคร่ืองบิน ต้องมีขนาดบรรจุภัณฑ์ไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น และรวมกัน

ทุกชิ้นไม่เกิน 1,000 มิลลิลิตร โดยแยกใส่ถุงพลาสติกใสซึ่งมีซิปล็อคปิดสนิท และสามารถน าออกมาให้เจ้าหน้าที่ตรวจได้
อย่างสะดวก ณ จุดเอ็กซ์เรย์ อนุญาตให้ถือได้ท่านละ 1 ใบเท่านั้น ถ้าสิ่งของดังกล่าวมีขนาดบรรจุภัณฑ์มากกว่าที่ก าหนด
จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝากเจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

2. สิ่งของที่มีลักษณะคล้ายกับอาวุธ เช่น กรรไกรตัดเล็บ มีดพก แหนบ อุปกรณ์กีฬาฯ จะต้องใส่กระเป๋าใบใหญ่และฝาก
เจ้าหน้าที่โหลดใต้ท้องเคร่ืองบินเท่านั้น  

3.ประเทศเกาหลี มีกฎหมายห้ามน าผลิตภัณฑ์ที่ท ามาจากพืช และเนื้อสัตว์ทุกชนิดเข้าประเทศ เช่น ผัก ผลไม้           สด ไข่ 
เน้ือสัตว์ ไส้กรอกฯ เพื่อเป็นการป้องกันโรคติดต่อที่จะมาจากสิ่งเหล่านี้ หากเจ้าหน้าที่ตรวจพบ จะต้องเสียค่าปรับในอัตรา
ที่สูงมาก  


