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โปรแกรมเดนิทาง 
พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี ้ เจจ ู  - โชวก์ำยกรรม  - วดัซนับงัซำ  - ภูเขำซองอคั - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ  - รำ้นน ้ำมนัสน  - 

หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอบึ  - ยอดเขำ ซองซำน อลิจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยยี  - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ำ  - ศนูยเ์ครื่องส ำอำง - สวนสนุกลอ็ต

เตเ้วลิด ์ - ลอ็ตเต ้โซล สกำย  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - หอคอยกรงุโซล  - ศนูยโ์สม  - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรที - พระรำชวงัถอ็กซกูุง  - ชอ้ปป้ิงที่

ย่ำนเมยีงดง - รำ้นคำ้สมุนไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน     

 

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมิู บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิ JEJU AIR  
(BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวย 
ควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำรของท่ำน  
 

 

 

 

 

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต้ โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสำยกำรบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของ

ประเทศเกำหลใีต ้สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ีสำย

กำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต ้หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำงรวดเรว็

โดยกำรปรบัปรุงรำคำใหม้คีวำมยุตธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำงต่อเนื่องอกีดว้ย สำยกำรบนิ

เจจไูดท้ ำให้กำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิจนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีต้

กลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสำยกำรบนิเจจ ูไดร้บักำรยอมรบั

จำกทัว่โลก ‘ในดำ้นควำมปลอดภยั’ ‘และสมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

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

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง    สนามบินเจจู  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค - ฮัลโหลคิตตี ้ - โชว์กายกรรม  - วดัซันบังซา  -  ภูเขา
ซองอคั   

พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซนับงัซำ  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค 

 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซนับงัซำ  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค 
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09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนามบินเชจ ูเป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกำหลใีต ้รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน 

ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 

2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพิธกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก 

เกำะเชจู ที่องค์กำร UNESCO ให้รำงวลัเกำะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟทีด่บัแลว้ 

 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่ได้รบัของขวญัจำกธรรมชำต ิ

ท ำใหเ้ป็นทีป่ลูกชำเขยีวคุณภำพสงู ทีส่่งผลติภณัฑช์ำเขยีวส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนที่จดั

แสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจำกชำนำนำชนิด 

อำทิเช่น ชำเขยีวคุณภำพเยี่ยมเหมำะส ำหรบัซื้อเป็นของฝำก มคีุกกี้ชำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่น

มำส์กหน้ำชำเขียว และแชมพู เป็นต้น ภำยในยังมีคำเฟ่ที่จ ำหน่ำยชำเขียวทัง้ร้อนและเย็น 

ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีวที่คุณไม่ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่ง

นักท่องเที่ยวจะได้สมัผัสกับภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้ รวมทัง้

ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถว้ยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำเขยีวทีน่ี่ 

พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถำนที่จดัแสดงเรื่องรำว

เกีย่วกบัคติตี ้หลำกหลำยเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ พรอ้ม

เรื่องรำวและประวตัคิวำมเป็นมำ ภำยในมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึน่ำรกัๆ มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้

ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่ำดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตำ และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสำวกของ Hello 

Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คำเฟ่ ซึ่งเป็นร้ำนกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรกัเหมำะส ำหรบัถ่ำยภำพ 

ภำยในรำ้นมจี ำหน่ำยเค๊กหลำยรสชำต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกำแฟ รสชำตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลำด                                                                                         
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อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิน้โต   

วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลำ้กบัซอสสตูรเฉพำะเสริฟ์พรอ้มขำ้วสวย

รอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) กำรแสดงควำมสำมำรถของ

นกัแสดงในกำรโชวห์วำดเสยีวและควำมยดืหยุ่นของร่ำงกำย มกีำรแสดงหลำกหลำยชุด แต่ละกำร

แสดงจะแตกต่ำงกนัไป เป็นทีต่ื่นตำตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง ท่ำนจะไดร้บัควำมสนุกสนำน 

เพลดิเพลนิ และหวำดเสยีว ไปพร้อมๆกนั  เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์นี้นักกำยกรรมจะหมุนตวัและ

แสดงท่วงท่ำกำยกรรมต่ำงๆ ด้วยห่วงที่ห้อยอยู่กลำงอำกำศ  โชว์กำยกรรมกลำงอำกำศด้วยผ้ำ 

นักแสดงจะเล่นกำยกรรม บดิตวัด้วยท่ำทำง สง่ำงำมขณะห้อยตวัอยู่กลำงอำกำศดว้ยผ้าเพยีงผนื

เดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพื้นทีจ่ ากดั 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดั

แห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซันบังหันหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะได้ยินเสียงพระสวดมนต ์

ภำยในวดัจะประดิษฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธำนที่มีควำมศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่

เลื่อมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีตท้ีน่บัถอืศำสนำพุทธ  และรปูปัน้เจำ้แม่กวนอมิซึง่

หนัหน้ำออกสูท่ะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีปูปั้นพระสงักจัจำยน์ ซึง่หำกไดล้บูพุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำน

จะไดพ้บกบัวธิกีำรท ำบุญของชำวเกำหลใีตท้ีแ่ตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อ

เป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆ์แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทียนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชีวิต 

นอกจำกนัน้ที่ว ัดแห่งนี้ท่ำนยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่ สวยงำมของแหลมมังกรที่ยื่นออกสู่

มหำสมุทร 

พาท่านเดินทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK) เป็นภเูขาไฟที่สวยงามอีก1 ลกูบนเกาะเชจู สามารถ

ชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล 

ชายหาดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลบัเป็นหินสีด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจุดด าน า้ยอด

นิยมของกลุม่แฮนยอ  ตรงฐานภเูขา จะมีช่องที่ทหารญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้ตัง้แต่สมยั

สงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติดระเบิด

แล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถลม่ลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีก

เลย และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเร่ือง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ  ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของ

เกาหลใีต้ 

อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีน่ิยมของชำวเกำหล ี โดยกำรน ำหมูสำมชัน้ไปย่ำงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผำ

จนร้อน   ซมักยอ็บซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ได้แก่ กิมจ ิพรกิเขยีว กระเทียมหัน่บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ 
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ถงึแม้ว่ำซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรทีสุ่ดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ไดม้กีำรหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำพูดถงึรสชำตแิล้ว 

นบัว่ำพลำดไม่ไดเ้ลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจิ      (ผกัดองเกำหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใสก่บัขำ้ว) ทีน้่อย 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ข้ำวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกำหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน(ใสก่บัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ คอืนกัด ำน ้ำที่

ลงไปเกบ็อำหำรทะเลบรเิวณรอบๆชำยฝัง่ของเกำะเชจดูว้ยวธิกีำรตำมแบบฉบบัดัง้เดมิของเกำหล ี

บำงคนกย็กใหแ้ฮนยอเป็นนำงเงอืกแห่งทอ้งทะเลซึง่ไดร้บัควำมสนใจอย่ำงมำก ภำยในพพิธิภณัฑ์

ทุกท่ำนจะได้พบภำพถ่ำยแฮนยอทีส่ะท้อนให้เหน็ถึงควำมแขง็แกร่งของผู้หญิงบนเกำะเชจู โดย

รูปแบบกำรจดัแสดง เป็นอำคำรและวตัถุบอกเล่ำ เรื่องรำว วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่  ซึ่งข้ำวของ 

เครื่องใชท้ีน่ ำมำแสดงสว่นใหญ่จะเป็นของใชท้ีเ่จำ้ของบำ้นไดใ้ชง้ำนจรงิ อำท ิเช่นกำรแต่งกำย ใน

สมยัก่อนชุดแต่งกำยของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที่ดูสบำยตำ ภำยในมฉีำยวดีโีอเรื่องรำวของ

อำชพีน้ีใตท้อ้งทะเลใหเ้รำดอูกีดว้ย (หมำยเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ำรเขำ้ชมเน่ืองจำกสถำนทีท่่องเทีย่วบำงแห่งมวีนัหยุดประจ ำ) 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที ่ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชำตผิ่ำนผลงำนกำร

วจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ำตำล

ในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตีบ แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพษิในร่ำงกำย เพื่อเพิม่

ภูมติ้ำนทำนและท ำให้อำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัควำมนิยมจำกคนในประเทศ

เกำหลเีป็นอย่ำงมำก 

 

จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้ำน

แห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บำ้นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บำ้นโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ทีย่งัมี

ชำวบำ้นอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบำ้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลมำ้ เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับำ้น ถำ้ท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีต้แลว้เคยเหน็

ไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนกจ็ะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัที่

วนัที่สามของการเดินทาง      พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ - รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง  -  หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง -  

ดอกไฮเดรนเยีย – พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า - ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์
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เกำะนี้นัน้ ไหทีว่ำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดย

ชำวบำ้นจะน ำผลเบอรร์ีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึง้ และหมกัไวส้ำมปี ก่อนทีจ่ะน ำมำรบัประทำนได ้รสชำตหิวำนอมเปรีย้ว และใน

สมยัก่อนเคยถูกใชใ้นกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลำยเป็นสนิคำ้ทีผู่ม้ำเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

อำหำรกลำงวนั บรกิำรท่ำนดว้ย "แทจพีลูแบก็"  เป็นกำรน ำเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคลำ้พรอ้มน ้ำซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และขำ้วสวย

รอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำไฟที่ดบั

แล้ว ปำกปล่องภูเขำไฟที่มีลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คนมำขอพรและชมพระ

อำทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจ ูและในจุดน้ีเรำ ยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบัทอ้งฟ้ำ

และน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวจำกทัว่

ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำตขิองโลก ท่ำน

สำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและ

ถ่ำยรูปจำกมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศทีแ่ตกต่ำง

กนั เมื่อขึน้ไปถงึดำ้นบนสดุของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะไดส้มัผสักบัอำกำศบรสิทุธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอน 

พำทุกท่ำนเดินทำงชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) ควำมหมำยของดอกไฮ

เดรนเยยี บำ้งกว็่ำหมำยถงึ “ดอกไมเ้ยน็ชำ” เพรำะสำมำรถทนกบัอำกำศหนำวไดเ้ป็นอย่ำงด ีแต่

อกีควำมหมำยหนึ่งก็คือ “แทนค ำขอบคุณ” หรอื  ขอบคุณที่เข้ำใจ และคอยอยู่เคียงข้ำงกนัมำ

ตลอด ดอกไฮเดรนเยยีบนเกำะเชจสู่วนมำกดอกเป็นสฟ้ีำ ม่วงอมชมพู กลิน่อำยควำมหอมอ่อนๆ 

แบบธรรมชำติของดอกไฮเดรนเยียจะช่วยท ำให้บรรยำกำศอบอวนไปด้วยควำสุข ควำม

เพลดิเพลนิ มชีวิติชวีำและไม่ควรพลำดถ่ำยรูปเกบ็ควำมประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบำนสวยในช่วงเดอืนพฤษภำคม-มถุินำยน ทัง้นี้

ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

 จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า หรอื Aquarium ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี 

เป็นสถำนทีอ่กีแห่งหนึ่งทีไ่ม่ควรพลำดเมื่อไดม้ำเยอืนเกำะเชจ ูเพรำะทีน่ี่เป็นทัง้ศนูยก์ลำงกำรเรยีนรู้

ทำงทะเล ควำมรู้เกี่ยวกบั  ธรรมชำติและสิง่มชีวีติใต้ทะเลที่จดัแสดงได้น่ำสนใจ และสวยงำม มตีู้

ปลำจ ำนวนมำกตัง้แต่ขนำดเลก็จนถงึขนำดใหญ่มหมึำอลงักำร ชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใต้ทอ้งทะเล 

นอกจำกนี้มฉีลำมวำฬเป็นไฮไลท ์โชวก์ำรใหอ้ำหำรปลำฉลำมสดุระทกึ ดนิแดนแห่งนกเพนกวนิ ชม

กำรใหอ้ำหำรนกเพนกวนิตวัน้อย ทีต่่ำงกรกูนัมำรบัอำหำรอย่ำงคกึคกั และปลำกระเบนว่ำยขำ้มหวั

ไปมำท ำใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 



 
 
 
 

7 
 
 

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส ำอำงค์ที่หมอศลัยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบ

มำกมำย มผีลติภณัฑ์ต่ำงๆ ที่เหมำะกบัผูท้ี่มปัีญหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำว

สว่ำงใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกำะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอำหำรทะเลสดๆ อยำกใหทุ้กท่ำนได้

ลิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครื่องเคยีงต่ำงๆ  

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ข้ำวตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

เดินทำงจำกสนำมบินนำนำชำติเชจู สู่สนำมบินกิมโป ดว้ยเท่ียวบินในประเทศ 
(*สำยกำรบินมีกำรเปลียนแปลงไดใ้นระดบัเทียบเท่ำกนั และ ไฟลท์ภำยในเวลำตำมควำมเหมำะสม
ของผูจ้ดัท ำ  ) 
 
 

  
พำท่ำนเดนิทำงเขำ้สู ่สวนสนุกลอ็ตเต้เวิลด ์(LOTTE WORLD) เป็นสวนสนุกในร่มขนำดใหญ่ 
ในกรุงโซล ทีน่ี่มทีัง้สวนสนุกในร่ม ซึง่จดัไดว้่ำเป็นสวนสนุกในร่มทีม่ชีื่อเสยีงทีส่ดุแห่งหนึ่งในโลก
เลยกว็่ำได ้และมโีซนสวนสนุกกลำงแจง้ ทีส่รำ้งเป็นเกำะอยู่กลำงทะเลสำบซอกชน (Seokchon 
Lake)สญัลกัษณ์ของสวนสนุกแห่งนี้ กค็อืแรคคนูทีช่ื่อ Lotty และ Lorry ทัง้คู่เป็นแฟนกนั สวนสนุก
แห่งนี้ มกีำรแบ่งพืน้ทีเ่ป็น 2 โซนใหญ่ๆ 1.สวนสนุกในรม่ Lotte World Adventure เครื่องเล่นสว่น
ใหญ่ของโซนนี้จะเน้นหนกัส ำหรบัเดก็เลก็ เช่น Lotty’s Air Balloon , Wild Jungle ,รวมกบัมลีำนส
เกต็น ้ำแขง็ไวบ้รกิำรพรอ้ม 2.สว่นอกีโซนนึงจะเป็นโซน Outdoor เชื่อมต่อไปยงัดำ้นนอกสู ่Magic 
Island เตม็ไปดว้ยเครื่องเล่นหวำดเสยีวแบบเอก็ซต์รมีต่ำงๆ ใหไ้ดส้นุกสนำนกนัตลอดทัง้สีฤ่ด ู 

เช่น Gyro Drop Gyro Spin , Gyro Swing  เป็นเครื่องเล่นแนวเอก็ซต์รมีของทีน่ี่ ส ำหรบัคนชอบควำมหวำดเสยีวและทำ้ทำยไม่ควรพลำด 
พำทุกท่ำนเดนิทำงสู ่ ลอ็ตเต้ โซล สกาย (LOTTE SEOUL SKY) ตัง้อยู่ใจกลำงกรุงโซล เป็นตกึ
ทีส่งูทีส่ดุในเกำหลแีละสงูเป็นอนัดบัที ่5 ของโลกมทีัง้หมด 123 ชัน้ ควำมสงูอยู่ทีป่ระมำณ 555  
เมตร  เรยีกไดว้่ำเป็นแลนดม์ำรค์แห่งใหมข่องกรุงโซล ส ำหรบัหอชมววิ “Seoul Sky” ซึง่ไดถู้ก
บนัทกึใหเ้ป็นหอชมววิทีส่งูเป็นอนัดบัสำมของโลก และจะเปิดใหเ้ขำ้ชมในเดอืนเมษำยน 2017 ซึง่
ตัง้อยู่บนชัน้ 117-123 ของตกึทีส่งูทีส่ดุในโซลอย่ำง “Lotte World Tower”  Seoul Sky นัน้ได้

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง      สนามบินนานาชาตเิชจู - สนามบนินานาชาตกิมิโป  - สวนสนุกลอ็ตเต้เวลิด์  - ลอ็ตเต้ โซล สกาย  - ล๊อตเต้  
ดวิตีฟ้รี  - หอคอยกรุงโซล  - ศูนย์โสม  - ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท 
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ท ำลำย 3 สถติขิอง Guinness World Records อย่ำงแรกเลยคอื “ชัน้ลอยฟ้ำทีอ่ยู่สงูทีส่ดุในโลก” บนชัน้ 118, “ลฟิตท์ีเ่รว็ทีส่ดุในโลก” ทีม่ี
ควำมเรว็ถงึ 600 เมตรต่อนำท ีและสดุทำ้ยคอื “ระยะทำงของลฟิตท์ีย่ำวทีส่ดุในโลก” Seoul Sky ถูกดไีซน์ภำยใตค้อนเซป็ต ์“The Beauty 
and Pride of Korea" (ควำมงำมและควำมภำคภูมใิจของเกำหล)ี 

จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิงสนิค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มี

สนิค้ำชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค ์

กระเป๋ำ นำฬกิำ เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรดด์งั อำทเิช่น 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 

 

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู อำหำรเกำหล ีอำทเิช่น ดกัคำลบี ้ ชำบ ู คำลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 

จำกนัน้น ำท่ำนเที่ยวชม หอคอยกรุงโซล (N TOWER) ซึ่งอยู่บนภูเขำนัมซำน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 

หอคอยทีส่งูทีส่ดุในโลก ทีฐ่ำนของหอคอยมสีิง่ทีน่่ำสนใจต่ำงๆ เช่น ศำลำแปดเหลีย่มปำลกัก๊จอง 

สวนพฤกษชำต ิอำคำรอนุสรณ์ผูร้กัชำต ิอนั ชุง กุน นอกจำกนี้โซลทำวเวอรย์งัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำ

ละครเกำหลีแนวน่ำรกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” อิสระให้ทุกท่ำนได้เดินเล่นและถ่ำยรูปคู่

หอคอยตำมอธัยำศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่ำขึน้ลฟิท)์ 

 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำผลติจำก

โสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มีคุณภำพดีที่สุด ภำยในจะมเีจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกบัโสม

พรอ้มอธบิำยคุณสมบตัิและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจำกโสม ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภำพดทีีสุ่ดและ

รำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

จำกนั ้นพ ำท่ ำนสู่   ฮงแด  ช็อป ป้ิ งสต รีท  (HONGDAE SHOPPING STREET)  ศูนย์รวม

เครื่องส ำอำงค ์ผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ำรุงผวิหน้ำ หลำกหลำยแบรนดด์งัทีก่ ำลงัเป็น

ที่นิยมในเกำหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE FACE SHOP , 

NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีห้ท่ำนได้เลอืกซื้ออย่ำงมำกมำย และยงัสำมำรถมอบเป็นของฝำก

ใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 
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อาหารเยน็พรอ้มเสริฟด้วยเมนูอาหารเกาหลี อาทิเช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จิมดกั  บลุโกกิ  บิบิมบบั ฯลฯ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเขำ้พกัที ่Lucebridge Hotel หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

พำท่ำนเยี่ยมชม พระราชวงัถอ็กซูกุง (DEOSUGUNG PALACE) ซึ่งแปลว่ำ พระรำชวงัแห่ง

ควำมอำยุยืนนำนและมัง่คง ที่ได้รบักำรพระรำชทำนชื่อจำกกษัตรยิ์ชุนจอง เป็นที่ประทบัของ

เจ้ำชำยวอนชำน ระหว่ำงปี 1454 – 1488  จนถึงกษัตรยิ์โกจอง กษัตริย์ก่อนองค์สุดท้ำยของ

รำชวงศโ์ชชอนกถ็ูกบงัคบัใหส้ละรำชสมบตัทิีน่ี่โดยญี่ปุ่ น ในปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยู่

ทีน่ี่จนสิน้พระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระรำชวงันี้ตัง้อยู่ตรงขำ้มกบั ศำลำว่ำกำรเมอืงแห่งกรุงโซล 

(City  Hall) มปีระตูทำงเขำ้ที่สวยงำม คอืประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภำยในมพีระทีน่ัง่

ซุงวำจอน (Junghwajeon) หนัหน้ำไปทำงทิศใต้ บรเิวณรอบก ำแพงด้ำนหน้ำพระรำชวงั มีช่ำง

แกะสลกัไมเ้ป็นตวัอกัษรฮนักลึ และมกีำรแสดงพธิเีปลีย่นเวรยำมหน้ำประตูพระรำชวงั 

จำกนัน้น ำท่ำน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง (MYEONGDONG MARKET) ได้ชื่อว่ำเป็นแหล่งรวม

แฟชัน่แบรนดเ์กำหลชีัน้น ำ ซึ่งในแต่ละวนัจะมวียัรุ่นเกำหลมีำเดนิชอ้ปป้ิงกนัอย่ำงลน้หลำม ท่ำน

สำมำรถหำซือ้สนิคำ้ไดอ้ย่ำงหลำกหลำยทัง้เสือ้ผำ้,รองเทำ้,กระเป๋ำ,เครื่องส ำอำงซึง่เป็นทีรู่จ้กัอย่ำง

ดี ข อ งค น ไท ย  อ ำทิ  Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop 

เครื่องประดบั, ซดีเีพลง, วซีดี-ีดวีดีหีนังและซรีีย่ฮ์ติ ตลอดจนของทีร่ะลกึทีม่รีูปดำรำคนโปรดของ

ท่ำนอยู่ในสนิคำ้มใีหเ้ลอืกซือ้อย่ำงมำกมำย 

อาหารกลางวนั  อิสระ ท่ีตลาดเมียงดง 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสูส่นำมบนิกมิโป เพื่อเดนิทำงไปยงัสนำมบนินำนำชำตเิชจู ดว้ยเทีย่วบนิ

ในประเทศ 

(*สำยกำรบนิมกีำรเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ำกนั และ ไฟลท์ภำยในเวลำตำมควำม

เหมำะสมของผูจ้ดัท ำ) 

วนัทีห้่าของการเดนิทาง     พระราชวงัถ็อกซูกงุ  - ช้อปป้ิงทีย่่านเมยีงดง  - ออกเดนิทางจากสนามบนินานาชาตกิมิโป – สนามบิน 
  นานาชาตเิชจู  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงนิวอน  - ออกจากสนามบินเจจู - สนามบินสุวรรณภูม ิ
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จำกนัน้น ำท่ำนชม รา้นสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสดุของเกำหล ี โดยมกีำรจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไมท้อง มรีส

เปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที ่ นิยมดืม่เหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้ง

สำรพษิทีต่กคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภำยในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรง

ขึน้ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง รา้นละลายเงินวอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่

มขีนมพืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็ค

โกแลต็ ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผำ้ 

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครือ่งนอนอนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่ำสมัผสั พรอ้ม

กบักำรกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝำกของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พรอ้มควำมประทบัใจ   

01.00-02-00 น. เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 

                                                           

**กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิห้เดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุในรำยกำรเดนิทำ ง ทำง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของ

บรษิัท***           ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชำต ิกำรนัดหยุดงำน กำรจรำจร

ตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลำในกำร

ท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม       ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใชจ้่ำย

ทีล่กูคำ้และบรษิทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม WOW JEJU WITH SEOUL 

SUMMER  ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้า

เป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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 Period  Days  Program  Price Seat State 

 24/Aug/2019 ∼ 28/Aug/2019 5D3N WOW JEJU WITH SEOUL SUMMER 14,400   10,900 9 
 

 25/Aug/2019 ∼ 29/Aug/2019 5D3N WOW JEJU WITH SEOUL SUMMER 14,100   10,600 9 
 

 26/Aug/2019 ∼ 30/Aug/2019 5D3N WOW JEJU WITH SEOUL SUMMER 14,100   10,600 9 
 

 27/Aug/2019 ∼ 31/Aug/2019 5D3N WOW JEJU WITH SEOUL SUMMER 14,400   10,900 9 
 

 28/Aug/2019 ∼ 01/Sep/2019 5D3N WOW JEJU WITH SEOUL SUMMER 14,700   11,200 9 
 

 29/Aug/2019 ∼ 02/Sep/2019 5D3N WOW JEJU WITH SEOUL SUMMER 14,700   11,200 9 
 

 30/Aug/2019 ∼ 03/Sep/2019 5D3N WOW JEJU WITH SEOUL SUMMER 14,700   11,200 9 
 

 31/Aug/2019 ∼ 04/Sep/2019 5D3N WOW JEJU WITH SEOUL SUMMER 14,400   10,900 9 
 

 

 

รำคำ PROMOTION ลด3,500 บำท ✈ ราคาโปรโมช่ันมีจ านวนจ ากดั 
  

 
อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
รำคำ
ปกต ิ

ราคา
โปรโมชัน่ 

สงิหำคม : 25-29, 26-30 14,100.- 10,600.- 

5,900.- สงิหำคม : 24-28, 27-31,31-4 ก.ย.   14,400.-    10,900.- 

สงิหำคม : 28 -1 ก.ย., 29 - 2ก.ย., 30-3 ก.ย.      14,700.- 11,200.- 
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**ทีน่ัง่มจี ำนวนจ ำกดั** 

**รำคำน้ีส ำหรบัผูเ้ดนิทำง THAILAND PASSPORT เท่ำนัน้ 

**รำคำโปรโมชัน่จะลดตัง้แต่ 3,500บำท  1,000บำท จนถงึรำคำปกต ิ

ซึง่รำคำจะปรบัขึน้อตัโนมตั ิเนื่องจำกเป็น BOOKING ONLINE** 

**กรุณำเชค็ทีว่่ำงและรำคำกบัเจำ้หน้ำทีก่่อนจองทุกครัง้ 

**ชว่งเวลำทีจ่องไดจ้ะขึน้ว่ำ BOOKING เท่ำนัน้ค่ะ สว่น WAITING หมำยถงึจองเตม็แลว้รอจ่ำยเงนิค่ะ 

**ชว่งเวลำทีม่ตีวัเลขรำคำสชีมพคูอืยงัมรีำคำโปรโมชัน่ค่ะ 

1.หำกเป็นรำคำโปรโมชัน่ควรท ำกำรจองและช ำระเงนิ 1 วนัหลงักำรจองเท่ำนัน้ 

2.หำกไม่ท ำกำรช ำระเงนิตำมก ำหนดตอ้งเชค็รำคำและทีว่่ำงกบัเจำ้หน้ำทีใ่หม่ทุกครัง้ 

3.ทีน่ัง่และรำคำโปรโมชัน่มจี ำนวนจ ำกดัเมื่อตดัสนิใจจองแลว้ตอ้งพรอ้มช ำระเงนิในวนัรุง่ขึน้ไม่เกนิ12.00 น.นะคะ 

4.สนใจช่วงเวลำไหนรบีจองทำงไลน์แจง้ไดท้นัทคี่ะ 

 

เน่ืองจากราคาโปรโมช่ันมีจ านวนจ ากดั 
  

เปิดรับจองนะคะ 24 ชม.ค่ะ 
  

จองด่วนแอดไลน์ @dwatravel 
 
 

เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองที่นั่ง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่
วำ่กรณีใดๆ ให้ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทั 
ราคานีร้วม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
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-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 3 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 1,000 บำท หรือ 30,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำน
ตอ้งกำรสัง่เพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถ้ำมี) 5) 
สมุดบญัชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือ
เดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให้ กรุณำเตรียม
อำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือเดินทำงเหลือนอ้ย
กวำ่ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ีท่ำน
ถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอยำ่ง 
ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำก
วนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
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-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ  ำนำจในกำรให้ค  ำสญัญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หน้ำท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำช้ำ 
เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหน้ำซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุม
ของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยให้ในทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงนิค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมที่เข้าพกั ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพกัส าหรับผู้ที่ไม่เดนิทาง ผู้ร่วมเดนิทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าที่เดนิทางท่องเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


