
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง  

 เดนิทาง  15,16,17 กรกฎาคม 2562    //    เดนิทาง  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 ู

ขอสงวนสิทธ์ิการเปล่ียนแปลงสายการบินโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) 

(ไฟท์บินจะคอนเฟิมก่อนเดินทาง 1-3 วัน) 

(เน่ืองจากราคาทวัร์ราคาประหยัดทางบริษัทเป็นผู้กําหนดไฟต์บินขาไป-กลับ 
ให้ลูกค้าเม่ือทาํการออกตั๋วไปแล้วไม่สามารถยกเลิกหรือ 

เปล่ียนแปลงได้ทกุกรณี ลูกค้าจะต้องบินไป-กลับตามไฟต์บิน/สายการบินที่บริษัทกําหนดเท่านัน้) 

 

     

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ  บรเิวณชัน้  4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก  เคาน์เตอรส์ายการบนิ  

JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข  3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั

และอํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ขอ้แนะนํา ถ้าต้องการนําของเหลวขึน้เครื่องใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะต้องบรรจุในบรรจุ

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

ดว้ย ใหนํ้าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้  การนําผลติภณัฑข์องสดทีท่าํจากสตัวไ์ม่ว่าเน้ือหมู  เน้ือววั  ผกั ผลไมส้ด  ไม่อนุญาต  ใหนํ้าเขา้

ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสยีค่าปรบั 

 

 

 

 

 

 22:20-02.50 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลี  โดยสายการบนิ  JEJU AIR เทีย่วบนิที่  7C2204 / 7C2206  หรอืสายการบนิ

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

สายการบนิโลวค์อสไม่เสรฟิอาหารบนเครื่องบนิ เสรฟิเป็นน้ําเปล่าเท่านัน้ 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสวุรรณภมิู- สนามบินอินชอน 

 

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

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน า

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสัตวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 



 
 

 

(ขอสงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงสายการบนิ เทีย่วบนิโดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

06:00 - 08.40 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ซึง่เป็นท่าอากาศยานนานาชาตขิองเกาหลใีต้ 

(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหลี ) และ
ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

พาท่านเดนิทางเขา้สู่  สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด์  
(LOTTE WORLD) เป็นสวนสนุกในร่มขนาดใหญ่  ใน
กรุงโซล  ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม  ซึง่จดัไดว้่าเป็นสวน
สนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีสุ่ดแห่งหน่ึงในโลกเลยกว็่าได้ และมโีซนสวนสนุกกลางแจง้ ทีส่รา้งเป็น
เกาะอยู่กลางทะเลสาบซอกชน (Seokchon Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งน้ี  กค็อืแรคคนู
ทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุกแห่งน้ี  มกีารแบ่งพืน้ทีเ่ป็น  2 โซนใหญ่ๆ  1.
สวนสนุกในร่ม Lotte World Adventure เครื่องเล่นส่วนใหญ่ของโซนน้ีจะเน้นหนกัสาํหรบัเดก็
เลก็ เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีานสเกต็น้ําแขง็ไวบ้รกิารพรอ้ม  2.
ส่วนอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดา้นนอกสู่ Magic Island เตม็ไปดว้ยเครื่อง

เล่นหวาดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่างๆ  ใหไ้ดส้นุกสนานกนัตลอดทัง้สีฤ่ดู   เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็นเครื่องเล่นแนว
เอก็ซต์รมีของทีน่ี่ สาํหรบัคนชอบความหวาดเสยีวและทา้ทายไม่ควรพลาด 

พาทุกท่านเดนิทางสู่   ลอ็ตเต้  โซล สกาย  (LOTTE SEOUL SKY) ตัง้อยู่ใจกลางกรุงโซล  
เป็นตกึทีส่งูทีสุ่ดในเกาหลแีละสงูเป็นอนัดบัที่  5 ของโลกมทีัง้หมด  123 ชัน้ ความสงูอยู่ที่
ประมาณ  555  เมตร   เรยีกไดว้่าเป็นแลนดม์ารค์แห่งใหม่ของกรุงโซล  สาํหรบัหอชมววิ  
“Seoul Sky” ซึง่ไดถู้กบนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสามของโลก  และจะเปิดใหเ้ขา้
ชมในเดอืนเมษายน  2017 ซึง่ตัง้อยู่บนชัน้  117-123 ของตกึทีส่งูทีสุ่ดในโซลอย่าง  “Lotte 
World Tower”  Seoul Sky นัน้ไดท้าํลาย  3 สถติขิอง  Guinness World Records อย่างแรก

เลยคอื “ชัน้ลอยฟ้าทีอ่ยู่สงูทีสุ่ดในโลก ” บนชัน้ 118, “ลฟิต์ทีเ่รว็ทีสุ่ดในโลก ” ทีม่คีวามเรว็

ถงึ 600 เมตรต่อนาท ีและสุดทา้ยคอื “ระยะทางของลฟิต์ทีย่าวทีสุ่ดในโลก ” Seoul Sky ถูก
ดไีซน์ภายใต้คอนเซป็ต์  “The Beauty and Pride of Korea" (ความงามและความภาคภูมใิจ

ของเกาหล)ี 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการนําผกัหลากหลาย
ชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้  เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้  และจะเตมิดว้ยน้ําซุปรอ้นๆ  สตูรเฉพาะ
ของแต่ละรา้น แลว้ต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะนําอุดง้ลงต้มอกีครัง้  จะทานพรอ้ม
กบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด้  เมนูชาบูชาบู  ถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรม
ทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน้ําซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ทาํใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน  หาก
ท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน้ําจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

 
จากนัน้นําท่านเทีย่วชม หอคอยกรงุโซล  (N TOWER) ซึง่อยู่บนภูเขานมัซาน  ซึง่เป็น  1 ใน 

18 หอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลีย่มปาลกัก๊จอง  สวนพฤกษชาติ  อาคารอนุสรณ์ผูร้กั



 
 

 

ชาต ิอนั ชุง กุน นอกจากน้ีโซลทาวเวอรย์งัเป็นสถานทีถ่่ายทาํละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ  เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด ” อสิระใหทุ้กท่านได้
เดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 
จากนัน้พาท่านสู่   ฮงแด  ชอ็ปป้ิงสตรีท  (HONGDAE SHOPPING STREET)  ศนูยร์วม
เครื่องสาํอางค์  ผลติภณัฑบ์ํารุงผวิพรรณ   ผลติภณัฑบ์ํารุงผวิหน้า  หลากหลายแบรนดด์งัที่
กาํลงัเป็นทีนิ่ยมในเกาหลี  เช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE 
FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้อย่างมากมาย  และยงั
สามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

อาหารกลางเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊  เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ  
จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต    วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํ
จากมนัฝรัง่ทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคีาํ รบัรองต้องตดิใจ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย  ขา้วต้ม  ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ  กมิจิ (ผกัดอง
เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่
น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

นําท่านเขา้ชม  บลเูฮาส์ (BLUE HOUSE) หรอืทาํเนียบประธานาธบิดแีห่งเกาหลใีต้  ได้
ชื่อบลเูฮา้สเ์พราะว่าเมื่อมองจากดา้นนอกเขา้ไปทีอ่าคารดงักล่าวจะเหน็เป็นสฟ้ีาอ่อนทัง้
หลงั คนกเ็ลยเรยีกตามสขีองอาคารหลงัน้ี  ทาํเนียบประธานาธบิดแีห่งน้ีไม่เปิดใหบุ้คคล
ทัว่ไปหรอืนกัท่องเทีย่วเขา้ชมภายใน แต่สามารถชมจากดา้นนอกและถ่ายภาพไกล  ๆได้ 
อาคารบลเูฮา้เป็นสถาปัตยก์รรมเกาหลผีสมกบัสถาปัตยก์รรมร่วมสมยัทีม่คีวามโดดเด่น
เฉพาะตวั ดา้นหลงัของบลเูฮา้สเ์ป็นภูเขาทีเ่ชื่อว่าช่วยเสรมิ ฮวงจุย้ ดา้นหน้าของบลเูฮา้ส์

มลีานกวา้งและมอีนุสาวรยีร์ปูนกฟีนิกซ์  อนัหมายถงึความเป็นอมตะ  จุดน้ีจะเป็นทีซ่ึง่
นกัท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

พาท่านเยีย่มชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOSUGUNG PALACE) ซึง่แปลว่า พระราชวงั
แห่งความอายุยนืนานและมัง่คง  ทีไ่ดร้บัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุนจอง  เป็นที่
ประทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง  กษตัรยิก่์อน
องคส์ุดทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญีปุ่่ น  ในปี 1907 และ
พระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงัน้ีตัง้อยู่ตรงขา้มกบั  
ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล  (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม  คอืประตูแทฮนัมุน  
(Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน  (Junghwajeon) หนัหน้าไปทางทศิใต้  
บรเิวณรอบกาํแพงดา้นหน้าพระราชวงั  มชี่างแกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ  และมกีาร

แสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     - บลเูฮาส ์ - พระราชวงัถอ็กซูกงุ  - คลองชองเกชอน  - จตุรสัควางฮวามุน  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค      

      วดัซนับงัโพมุนซา  - ภเูขาซองอคั 

 



 
 

 

นําท่านสู่  คลองชองเกชอน  เป็นคลองโบราณในสมยัราชวงศโ์ชซอน  อายุกว่า  600 ปี 
ความยาวประมาณ 5.84 กโิลเมตร  ไหลผ่านย่านใจกลางกรุงโซล  แต่ในช่วงค .ศ.1957 - 
ค.ศ.1977 ไดม้กีารพฒันาประเทศอย่างกา้วกระโดด  กระทัง่ปี  ค.ศ. 2002 นายลี มยอง
ปาก ไดร้บัตําแหน่งเป็นผูว้่าการกรุงโซล  เขาไดเ้สนอโครงการฟ้ืนฟูคลองชองเกชอน  มี
พธิเีปิดเมื่อวนัที ่1 ตุลาคม ใชง้บประมาณกว่า 380,000,000,000 วอน หรอืราวๆ 1 หมื่น
ลา้นบาท พรอ้มกบัฟ้ืนฟูธรรมชาตสิองฝัง่คลอง มสีะพานกว่า 22 แห่ง และทางเดนิเลยีบ
คลอง จนปัจจุบนัคลองชองเกชอนไดก้ลายเป็นแหล่งท่องเทีย่วทีส่าํคญัมากในกรุงโซล 

จากนัน้พาท่านชม จตุรสัควางฮวามุน(GWANGHWAMUN SQUARE) เป็นจตุรสัทีต่ ัง้อยู่ตรงศนูยก์ลางของเมอืงประวตัศิาสตร์  600 ปี
อย่างกรุงโซล  ทีก่ลมกลนืไปกบัทศันียภาพอนัสวยงามของพระราชวงัเคยีงบก  และ
เทอืกเขาพุคกคัซาน  ทีน่ี่ไดถู้กออกแบบใหม่เมื่อวนัที่  1 สงิหาคม  2009 และเปิดให้
ประชาชนเขา้ถงึได้  ซึง่ทีน่ี่ไดก้ลายเป็นทีพ่กัผ่อนหย่อนใจแห่งใหม่ของชาวเมอืงโซล
ตัง้แต่นัน้เป็นต้นมา บรเิวณ น้ีประกอบไปดว้ย 1.รปูปัน้ของพระเจา้เซจงมหาราช (statue 
of King Sejong)  เป็นกษตัรยข์องเกาหลทีีเ่ป็นผูป้ระดษิฐอ์กัษรเกาหลใีหค้นเกาหลไีดใ้ช้
แทน อกัษรจนี 2.อนุสาวรยีพ์ลเรอืเอก Yi Sun-Shin   3. สถานทีจ่ดัแสดงประวตัขิองพระ
เขา้เซจง  (Sejong Story Exhibition Hall) 4. มตุ๊ีกตา  มสัคอตชื่อเจา้  Haechi Madang มี
ประวตัสิายน้ําของคลองชองเกชอน (Waterways of History) 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ขา้วยาํเกาหล ีซึง่ในสมยัก่อน บบิมิบบั  เป็นตวัแทน
อาหารเกาหลตีามธรรมเนียมเก่าแก่ดัง้เดมิ  ในวนัหยุดทีส่าํคญั  เช่น เทศกาลชซูอก  ใน

ปัจจุบนัเป็นอาหารทีรู่จ้กักนัแพร่หลายมากขึน้ ซึง่จดัไดว้่าเป็นอาหารทีม่คีวามสมดุลและมสีารอาหารครบถ้วน  เพราะมนัมผีกัต่างๆ  พรอ้ม
กบัเน้ือสตัวห์มกั มพีรกิเกาหลปีรุงพเิศษเพิม่เขา้ไปเพื่อเพิม่รสชาตแิละทาํใหส้่วนผสมต่างๆ เขา้กนัอย่างลงตวั 

ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตกิมิโป - สนามบนินานาชาตเิชจ ู

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิกมิโป  เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตเิชจู  ดว้ย
เทีย่วบนิในประเทศ 

(*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความ
เหมาะสมของผูจ้ดัทาํ) 

 

พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค ( O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิ ทาํใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่่งผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขายทัว่

โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึ

ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะสาํหรบัซือ้เป็น

ของฝาก มคุีกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว             แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็น

ต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่าํหน่ายชาเขยีว  ทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยี ว และโรลชา

เขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ่ งนกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสั

กบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถ้วย



 
 

 

ชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล   ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีง

พระสวดมนต์  ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ  ประธานทีม่คีวาม

ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีต้ทีน่บัถอืศาสนาพุทธ   และ

รปูปัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์  ซึง่หากไดล้บู

พุงกจ็ะรํ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารทาํบุญของชาวเกาหลใีต้ทีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรม

ไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารสาํหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบูรณ์  ถวายเทยีน

เพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ  นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งน้ีท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของ

แหลมมงักรทีย่ ื่นออกมาสู่มหาสมุทรอาหารเยน็ 

พาท่านเดนิทางสู ่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภเูขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลกูบนเกาะเชจ ู

สามารถชมววิท้องทะเล ภเูขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริม

ทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไมไ่ด้เป็นทรายสีขาวแตก่ลบัเป็นหินสีด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจดุด าน า้

ยอดนิยมของกลุม่แฮนยอ  ตรงฐานภเูขา จะมีช่องท่ีทหารญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้ตัง้แต่

สมยัสงครามโลก  เพ่ือเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือตดิ

ระเบดิแล้วพุง่ชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แตมี่เหตกุารณ์เคยดนิถลม่ลงมาเลยปิดไมใ่ห้เข้า

ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง "แดจงักึม"ตอนท่ีถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยม

ของเกาหลีใต้ ส าหรับใครท่ีช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ช่ือท่ีอาชีพแฮนยอหรือนกัประดาน า้หญิงวยัชรา

งมขึน้มาขายกนัอยู่ริมชายฝ่ัง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว 

 อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมสูามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผา

จนรอ้น ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน้ํามนังา 

ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้าพดูถงึรสชาตแิลว้ 

นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 
รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อย

กว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง          พิพิธภณัฑ์แฮนยอ  - ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  -               

    ชมดอกไฮเดรนเยีย  -พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 



 
 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ คอืนกัดาํน้ํา

ทีล่งไปเกบ็อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝัง่ของเกาะเชจดูว้ยวธิกีารตามแบบฉบบัดัง้เดมิของ

เกาหล ีบางคนกย็กใหแ้ฮนยอเป็นนางเงอืกแห่งทอ้งทะเลซึง่ไดร้บัความสนใจอย่างมาก  ภายใน

พพิธิภณัฑท์ุกท่านจะไดพ้บภาพถ่ายแฮนยอทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแขง็แกร่งของผูห้ญงิบน

เกาะเชจ ูโดยรปูแบบการจดัแสดง  เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า  เรื่องราว  วถิชีวีติความเป็นอยู่   

ซึง่ขา้วของ เครื่องใชท้ีนํ่ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใชท้ีเ่จา้ของบ้านไดใ้ชง้านจรงิ  อาทิ เช่น

การแต่งกาย  ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆทีด่สูบายตา  ภายในมฉีาย

วดีโีอเรื่องราวของอาชพีน้ีใต้ทอ้งทะเลใหเ้ราดอูกีดว้ย  (หมายเหตุ  :ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้ชม

เน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งมวีนัหยุดประจาํ) 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาตผิ่านผลงาน

การวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและ

น้ําตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและทาํใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่กาํลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคน

ในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" ( SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้านแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 

300 ปี ทีย่งัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบั

มลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่ว

เกาหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบ้านกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหสาํหรบัทาํ "กมิจ"ิ หรอืผกัดอง

ของเกาหล ีแต่สาํหรบัทีเ่กาะน้ีนัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมี

เฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบ้านจะนําผลเบอรร์ีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน้ําผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะนํามารบัประทานได ้

รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไป

รบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลแูบก็"   เป็นการนําเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรส

สตูรพเิศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน้ําซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมี

รสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และ

ขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะนํา 

จากนัน้นําท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  ( SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขา

ไฟทีด่บัแล ้ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพร

และชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดน้ีเรายงั

สามารถดื่มดํ่ากบัทอ้งฟ้าและน้ําทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยาก



 
 

 

มาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที่

แตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

พาทุกท่านเดนิทางชม ดอกไฮเดรนเยีย  (HYDRANGEA FLOWER) ความหมายของ

ดอกไฮเดรนเยยี บ้างกว็่าหมายถงึ  “ดอกไมเ้ยน็ชา ” เพราะสามารถทนกบัอากาศหนาว

ไดเ้ป็นอย่างดี  แต่อกีความหมายหน่ึงกค็อื  “แทนคาํขอบคุณ ” หรอื  ขอบคุณทีเ่ขา้ใจ  
และคอยอยู่เคยีงขา้งกนัมาตลอด  ดอกไฮเดรนเยยีบนเกาะเชจสู่วนมากดอกเป็นสฟ้ีา  
ม่วงอมชมพ ูกลิน่อายความหอมอ่อนๆ แบบธรรมชาตขิองดอกไฮเดรนเยยีจะช่วยทาํให้
บรรยากาศอบอวนไปดว้ยควาสุข ความเพลดิเพลนิ  มชีวิติชวีาและไม่ควรพลาดถ่ายรปู
เกบ็ความประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบานสวยในช่วงเดอืนพฤษภาคม-มถุินายน ทัง้น้ี
ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 
จากนัน้พาท่านเขา้ชม  พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า  (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรอื    

อควาเรยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต้และมตีู้ปลาใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี เป็นสถานทีอ่กีหน่ึงแห่ง

ทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อไดม้าเยอืนเกาะเชจู  เพราะทีน่ี่เป็นทัง่ศนูยก์ลางการเรยีนรูท้างทะเล  

ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตแิละมสีิง่มชีวีติใต้ทะเลทีจ่ดัแสดงไดน่้าสนใจและสวยงาม  มตีู้

ปลาจาํนวนมากตัง้แต่ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่ทหมึาอลงัการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้

ทอ้งทะเล ชมการใหอ้าหารนกเพนกวนิตวัน้อย ทีต่่างกรกูนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั และ

ปลากระเบนว่ายขา้มหวัไปมาทาํใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านได้

ลิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ  

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป 

ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่

แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ 

แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร ( YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้าม

ทะเลยงยอน ( YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหน่ึงใน

มนต์เสน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดู

โขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ทาํใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวั

วนัทีห้่าของการเดินทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร +สะพานข้ามทะเลยงยอน   - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน    
                                       - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  - ศูนย์โสม  - ลอ็ตเต้ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู   



 
 

 

มงักร กาํลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งคาํรามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้า เป็น

ประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็น

อย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนน้ี

กลายเป็นธารน้ําทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้นําท่านชม ร้านสมุนไพร ( Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีส

เปรีย้ว ดสีาํหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น้ําอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้ง

สารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ ( COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสาํอางคท์ี่

หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไม่

ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างดาํใบหน้าหมองคลํ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้า

เบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม  

                                                                                                                           

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกกิ  ส่วนผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ 

เช่น กะหลํ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้

แบบแหง้และน้ํา เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้ว

สวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้นําท่านสู่ ศนูยโ์สม ( Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งน้ีรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจาก

โสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสม

พรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ดและ

ราคาถูก กลบัไปบํารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้นําท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี  ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี ( LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มี

สนิคา้ชัน้นําปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น้ําหอม เสือ้ผา้ เครื่องสาํอางค ์

กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทเิช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, 

Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, 

Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, 

Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 



 
 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกาะเชจ ูอาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องสาํอางค ์

เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ใน

สไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 

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

                                                             เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***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      ผู้

ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

*ในระหว่างเดินทางท่องเท่ียวจะมีไกดถ์่ายรปูอาจจะมีการเรียกเกบ็เงิน ตัง้แต่ราคา 5,000-30,000 วอน เรื่องรปูภาพซ่ึงจะไม่เก่ียวข้องกบัทาง
บริษทัทวัร ์ลูกค้าสามารถเลือกซ้ือหรือไม่ซ้ือตามความสมคัรใจไม่มีการบงัคบัใดๆทัง้นัน้ การตกลงซ้ือขายของลูกค้า  

ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบ 

 

 



 
 

 

 
***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์)  

 
ราคาโปรโมช่ันรับ 9 ที่แรกต่อพีเรียตได้ส่วนลด 3,000/ 2,000/ 1,000 ตามลําดับเม่ือที่ น่ังโปรโมช่ันครบ จะเป็นราคาปกต ิ

ต้องเชค็ที่ น่ังและราคากับพนักงานทุกครัง้ เพราะที่ น่ังและราคามีการอัฟเดตตลอดเวลา ที่น่ังตัดอัตโนมัตหิากไม่มีการชาํระเงนิ 
โดยที่บริษัทไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า 
 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ชาํระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่าํหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ
ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และนําเทีย่วตามรายการ / ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ  
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1 ,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท หรอื 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกติ ราคา
โปรโมชัน่ 

กรกฎาคม : 15-19 
สงิหาคม : 18-22 

13,800.- 10,300.- 4,900.- 

กรกฎาคม : 16-20 
สงิหาคม : 20-24,24-28 

14,100.- 10,600.- 

กรกฎาคม : 17-21 
สงิหาคม : 22-26 

14,400.- 10,900.- 



 
 

 

-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าทาํหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 
สาํเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้าม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื่นวซ่ีาดว้ยตนเอง
เท่านัน้  (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางต้องทาํเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )  
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได้*** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ตํ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศชาํระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ต้องมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนทาํใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้าํระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้  
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงัน้ี วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอีํานาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีํานาจขอบรษิทั
กาํกบัเท่านัน้ 



 
 

 

-           หากท่านทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี  
-           ถ้าลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด้ 
-           ถ้าลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์าํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง  
หากท าการจองแล้วจะถือว่าลกูค้ายอมรบัเง่ือนไขแล้ว  


