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รหัสโปรแกรม : 12970 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนธนัวำคม 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยำนแห่งชำตฮิลัลำซำน /ทุ่งดอกหญำ้ แซ พยอล โอรมึ  - พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค  - สวนสม้ไรเ้มลด็                                    

ภเูขำซองอคั - วดัซนับงัโพมนุซำ – รำ้นน ้ำมนัสนเขม็แดง - ชมดอกทงแบค หรอื ดอกคำมลิเลยี                               

ยอดเขำ ซองซำน อลิจลุบง  - ชำยหำดกวำงชกิ ิ- หมูบ่ำ้นวฒันธรรมซองอบึ - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ                                         

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  - รำ้นคำ้สมุนไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน                             

ศูนยเ์ครือ่งส ำอำง  - ศูนยโ์สม  - ลอ็ตเต ้ดวิตีฟ้ร ี- ดำวทำวน์เมอืงเชจู 

   

   

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอร์

สำยกำรบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำที่

จำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก ในเรือ่งของเอกสำรของท่ำน  

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบิน

สวุรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั 

ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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02.35-03.05 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE552 นบัเป็นเป็นสำยกำรบนิน้องใหม่เทีย่ว 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C เป็นสำยกำรบนิโลว์

คอสอนัดบั1 ของประเทศเกำหลใีต ้ สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็

เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ี สำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ยำ่งรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต ้

หลงัจำกกำรก่อตัง้เมือ่ปี 2005 ไดข้ยำยตวัอยำ่งรวดเรว็โดยกำรปรบัปรงุรำคำใหม้คีวำมยตุธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง 

และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอยำ่งต่อเนื่องอกีดว้ย สำยกำรบนิเจจไูดท้ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลำยจน

ประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไมเ่คยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิ จนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีตก้ลำยเป็นประเทศท่องเทีย่ว

ได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครือ่งบนิ B737-800ของสำยกำรบนิเจจ ูไดรบักำรยอมรบัจำกทัว่โลก 

‘ในดำ้นควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ  

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจู เป็นท่ำอำกำศยำนที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 ของเกำหลใีต้ รองจำกท่ำ

อำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี 

พ.ศ. 2511 (กรณุำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจ

คนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก เกำะเชจ ูที่องคก์ำร UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็น

เกำะทีเ่กดิใหมจ่ำกภเูขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำท่ำนเดินทำงสู่ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน (HALLASAN NATIONAL 
PARK) เป็นภเูขำทีส่งูทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต้ ประกอบดว้ยภูเขำไฟทีด่บัไปนำน
แล้วซึ่งเป็นต้นก ำเนิดของเกำะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขำฮลัลำซำนมคีวำมสูง 1,950 
เมตร และได้รบักำรคัดเลือกให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มีควำม
สวยงำมล ำดบัที่ 182 ของเกำหลี และจดัตัง้เป็นอุทยำนแห่งชำติตัง้แต่ ปี ค.ศ. 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน / ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภณัฑ์

ชาโอซุลลอค – สวนส้มไร้เมลด็ – ภเูขาซองอคั - วดัซนับงัโพมนุซา 
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1970 ภูเขำฮลัลำไดร้บักำรขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ทีส่งวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอกีหำ้ปี
ต่อมำกไ็ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำต ิ(World Natural Heritage Site) ใหท้่ำนไดส้มัผสัควำมงำมของภูเขำ
ฮลัลำซำนทีม่หีมิะปกคลุม สขีำวของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดูรำวกบัปุยเมฆ ทีต่ดักบัสนี ้ำเงนิของทอ้งฟ้ำ  เหมำะส ำหรบักำร
ถ่ำยรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็นภูเขำไฟทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของ
เกำะเชจู  เป็นสถำนที่มองเห็นดำวประจ ำเมอืงที่เปล่ งประกำยสวยงำมบนท้องฟ้ำยำมพลบค ่ำและเป็นรู้จกักันอย่ำง
แพรห่ลำยในรำยกำรชื่อดงัอยำ่ง Hyori's Home Stay ทุกท่ำนสำมำรถขึน้มำสมัผสับรรยำกำศอนัสดใส ชมพระอำทติยก์นั
บนภูเขำไฟแห่งนี้ ขอแนะน ำว่ำหำ้มพลำดเดด็ขำดๆ นอกจำกนี้สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นทีจ่ดัเทศกำล Jeju Fire Festival จะมี
ขึน้ทีบ่รเิวณเนินเขำ โดยจะจดัในช่วงประมำณปลำยเดอืนกุมภำพนัธไ์ปจนถงึต้นเดอืนมนีำคมของทุกปี ทีน่ี่จะมกีำรจุดไฟ
อย่ำงยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นกำรต้อนรบัฤดูเกี่ยวเกบ็และยงัเป็นกำรอวยพรให้มสีุขภำพดอีกีดว้ย ซึ่ เพื่อท ำกำรเตรยีมพืน้ทีใ่น
กำรปลกูพชืส ำหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมำยเหตุไมไ่ดพ้ำไปชมงำนเทศกำล) 

หมำยเหตุ ขอสงวนสทิธิก์ำรเลอืกสถำนทีท่่องเทีย่วขึน้อยูก่บัผูจ้ดัท ำเท่ำนัน้ 

อาหารกลางวนัพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้

ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต   วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดั

คลุกเคลำ้กบัซอสสตูรเฉพำะเสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดี

ค ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญั

จำกธรรมชำต ิ ท ำใหเ้ป็นทีป่ลกูชำเขยีวคุณภำพสูง ทีส่่งผลติภณัฑช์ำเขยีวส่งออก

ไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำ   อนั

หลำกหลำย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพ

เยีย่มเหมำะส ำหรบัซือ้เป็นของฝำก มคีุกกีช้ำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำสก์หน้ำชำ

เขยีว และแชมพ ู เป็นตน้ ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำเขยีว ทัง้รอ้นและเยน็ 

ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีวทีคุ่ณไมค่วรพลำด ภำยในยงัประกอบไปดว้ย 

หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภำพบรรยำกำศของไรช่ำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ด ในเกำหลใีตร้วมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบั

ถว้ยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่ำเขยีวทีน่ี่ 

 

 

 



 
 

4 
 

จำกนัน้พำท่ำนสู่ สวนส้มไร้เมลด็ (ORANGE FARM) ควำมมหศัจรรยท์ีธ่รรมชำติ

สร้ำงสรรค์ เกำะเชจูเป็นที่เดยีวในเกำหลีที่สำมำรถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที่สุดใน

ประเทศ สม้บนเกำะเจจ ูมรีปูรำ่งแปลกตำทีม่ชีื่อว่ำ ฮลัลำบง เหตุผลทีเ่รยีกชื่อสม้นี้ว่ำ 

ฮลัลำบง เพรำะปลกูกนัมำก ทีภู่เขำฮลัลำซำนซึง่เป็นเขตทีอ่บอุ่นทีสุ่ดของเกำหล ีฮลั

ลำบงเป็นสม้ที่เปลอืกหนำ มรีสหวำนอร่อย ท ำใหไ้ดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศ

เกำหลแีละเป็นสนิค้ำส่งออกต่ำงประเทศอีกด้วย นอกจำกนี้สวนส้มยงัเป็นสถำนที่

ถ่ำยท ำซรีีส่เ์กำหลชีื่อดงัหลำยเรือ่ง อำทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟท่ีสวยงามอีก1 

ลกูบนเกาะเชจ ูสามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเล

มากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลบัเป็นหินสี

ด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจดุด าน า้ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมี

ช่องท่ีทหารญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้ตัง้แตส่มยัสงครามโลก  เพ่ือเอาไว้จอด

เรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบ

พลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แตมี่เหตกุารณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย 

และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง "แดจงักึม"ตอนท่ีถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ ส าหรับใครท่ีช่ืนชอบ

การทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สุดขึน้ช่ือท่ีอาชีพแฮนยอหรือนกัประดาน า้หญิงวยัชรา งมขึน้มาขาpกัน

อยูริ่มชายฝ่ัง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียวชรา งมขึน้มาขายกนัอยูริ่มชายฝ่ัง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียว 

จำกนั ้นพำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบัง โพมุนซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำง

ขึน้ท่ำนจะได้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรปูองค์ใหญ่ซึ่ง

เป็นพระ ประธำนทีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และ

ชำวเกำหลใีต้ที่นับถือศำสนำพุทธ  และรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอิมซึ่งหนัหน้ำออกสู่ทะเล 

นอก จำกนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจำยน์ ซึง่หำกไดลู้บพุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะได้

พบกบัวถิีกำรท ำบุญของชำวเกำหลใีต้ที่แตกต่ำงกับวฒันธรรมไทยโดยนิยมถวำย

ขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆเ์พื่อควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดั

แห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงำมของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกมำสู่มหำสมุทร 
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อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีน่ิยมของชำวเกำหล ี  โดยกำรน ำหมสูำมชัน้ไปยำ่งบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผำจนรอ้น ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครือ่งเคยีงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กิมจ ิ พรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ 

พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ ถงึแมว้่ำซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรทีสุ่ดแสนจะธรรมดำ คอืไมไ่ดม้กีำรหมกัหรอืมี

ส่วนผสมทีห่ลำกหลำย แต่ว่ำถำ้พดูถงึรสชำตแิลว้ นบัว่ำพลำดไมไ่ดเ้ลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปด้วยข้ำวสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจิ  

(ผกัดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชำตผิ่ำน

ผลงำนกำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วย

ลดไขมนัและน ้ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสำมำรถลำ้ง

สำรพษิในรำ่งกำย เพื่อเพิม่ภมูติำ้นทำนและท ำใหอ้ำยยุนืแบบชำวเกำหล ีซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลเีป็นอย่ำงมำก 

 พำทุกท่ำนเดินทำงชม  ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย ดอกคำมิลเลีย" 

(Camellia) คอื ดอกไมท้ีส่ ื่อไดถ้งึ อุดมคต ิหรอื ควำมรกัในอุดมคต ิและสุดทำ้ย

คอืควำมถ่อมตน เป็นดอกไมท้ีม่รีปูร่ำงคลำ้ยดอกกุหลำบขนำดใหญ่ แต่ทว่ำกลบี

เป็นมนัลื่นของมนั จงึท ำใหค้ำรม์เีลยี มคีวำมโดดเด่นเฉพำะตวั บนเกำะเชจสูดีอก

คำมลิเลยีจะออกชมพูอ่อนและเขม้ตดักบัใบสเีขยีวเขม้มองแลว้เพลนิตำ (ดอกคำ

มลิเลียจะบำนใหญเต็มที่สวยงำมในเดือนธันวำคม - มกรำคม ทัง้นี้ขึ้นอยู่กับ

สภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) 

เป็นภเูขำไฟทีด่บัแล ้ปำกปล่องภเูขำไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนทีโ่ด่ง

ดงัที่ผู้คนมำขอพรและชมพระอำทติย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถำนที่สวยงำมใน

เกำะเชจ ูและในจดุนี้เรำยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบัทอ้งฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ที่

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - ดอกทงแบค –ยอดเขาซองซาน อิลจบูง -
ชายหาดกวางชิกิ –  หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ 
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สวยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถำนทีท่ีน่กัท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมมุโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำตขิองโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแลว้ ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถ

หยดุแวะพกัชมววิและถ่ำยรปูจำกมุมสูง แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศทีแ่ตกต่ำง

กนั เมื่อขึ้นไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สมัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์และทศันียภำพที่สวยงำมอย่ำง

แน่นอน 

อำหำรกลำงวนั บรกิำรท่ำนด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมกักับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผดั

คลุกเคล้ำพรอ้มน ้ำซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็น

ชำยหำดทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเกำะเชจ ูชำยหำดนี้มทีศันียภำพเป็นเอกลกัษณ์

มวีวิพื้นหลงัเป็นปำกปล่องภูเขำไฟซองซำนอลิจูบงซึ่งเป็นไฮไลทข์องเกำะเชจ ู 

ทุกท่ำนจะได้ชมควำมสวยงำมของธรรมชำตทิี่ยงัคงควำมอุดมสมบูรณ์และรบั

ลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ ำคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอำทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

บนเกำะเชจ ู

 

จำกนัน้พำท่ำนเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็น

หมูบ่ำ้นโบรำณอำยมุำกกว่ำ 300 ปี ทีย่งัมชีำวบำ้นอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของ

กำรสรำ้งบำ้นที่นี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลมำ้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อน

อฐิเขำ้ด้วยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีต้แลว้ เคย

เหน็ไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนก็จะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดอง

ของเกำหล ีแต่ส ำหรบัทีเ่กำะนี้นัน้ ไหที่วำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืนทีน่ี่จะ

เป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพำะบนเกำะแห่งนี้ 

โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอรร์ีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึ้ง และหมกัไว้สำมปี ก่อนที่จะน ำมำรบัประทำนได้ รสชำติ

หวำนอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลำยเป็นสนิค้ำที่ผู้มำเยี่ยมเยอืนมกัจะซื้อ

กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 
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จำกนัน้พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภณัฑ์แฮนยอ) 

แฮนยอ คอืนักด ำน ้ำที่ลงไปเก็บอำหำรทะเลบรเิวณรอบๆชำยฝัง่ของเกำะเชจู

ดว้ยวธิกีำรตำมแบบฉบบัดัง้เดมิของเกำหล ีบำงคนกย็กใหแ้ฮนยอเป็นนำงเงอืก

แห่งทอ้งทะเลซึง่ไดร้บัควำมสนใจอย่ำงมำก ภำยในพพิธิภณัฑท์ุกท่ำนจะไดพ้บ

ภำพถ่ำยแฮนยอทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำมแขง็แกร่งของผูห้ญงิบนเกำะเชจ ูโดย

รปูแบบกำรจดัแสดง เป็นอำคำรและวตัถุบอกเล่ำ เรื่องรำว วถิชีวีติควำมเป็นอยู ่ 

ซึง่ขำ้วของ เครือ่งใชท้ีน่ ำมำแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใชท้ีเ่จำ้ของบำ้นไดใ้ชง้ำน

จริง อำทิ เช่นกำรแต่งกำย ในสมัยก่อนชุดแต่งกำยของแฮนยอจะเป็นชุด

หลวมๆทีด่สูบำยตำ และทีส่ ำคญัคอืมกีฎหำ้มไมใ่หผู้ช้ำยจอ้งมองพวกเธอ แต่กำรแต่งกำยของแฮนยอยุคปัจจุบนัจะมชีุดที่

รดัรูปเต็มตวัคล้ำยกบันักประดำน ้ำสดี ำโดยมอุีปกรณ์คอื แว่นกนัน ้ำ เคยีว ถุงตำข่ำยและหนิตะกัว่รอ้ยเพื่อถ่วงน ้ำหนัก  

ไฮไลทข์องแฮนยอคอืจดุทีด่ ำลงไปจะลกึเกอืบรอ้ยเมตรแต่แฮนยอกด็ ำ 

ลงไปไดโ้ดยไม่ต้องใช้ ถงัออกซเิจนแสดงใหเ้หน็ว่ำพวกเธอนัน้มคีวำมแขง็แกร่งส่วนอำหำรทีห่ำมำไดน้ัน้กม็หีลำกหลำย

ทัง้สำหร่ำย หอยเป๋ำฮือ้ เม่นทะเล หมกึยกัษ์ ฯลฯ อนัสะท้องถงึควำมอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (หมำยเหตุ :ขอสงวน

สทิธิก์ำรเขำ้ชมเน่ืองจำกสถำนทีท่่องเทีย่วบำงแห่งมวีนัหยดุประจ ำ) 

อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูขึน้ชื่อด้วยอำหำรทะเลสดๆ 

อยำกใหทุ้กท่ำนไดล้ิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครือ่งเคยีงต่ำงๆ  

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ 

สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลำ้ยกบั

หวัมงักร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทำงธรรมชำติของเกำะเจจู ซึ่งถือกนัว่ำถ้ำหำกใครไม่

ไดม้ำเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมำดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่ำยงัมำไม่ถงึเกำะเจจ ูโขดหนิมงักร

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร +รา้นละลายเงินวอน   
            ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี   
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แห่งนี้เกดิขึน้จำกกำรกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำให้มรีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร 

ก ำลงัอ้ำปำกส่งเสยีงรอ้งค ำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึ้นจำกท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้ำ 

เป็นประตมิำกรรมทีธ่รรมชำตไิดส้รำ้งสรรคม์ำ สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่ว

เกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยีย่มชมสะพำนขำ้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิ

ธำรลำวำทีต่อนน้ีกลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหล ีโดยมกีำรจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพษิทีต่กคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภำยในผนังของตบั  หรอื

ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภำพรำ่งกำยของท่ำนเอง 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภท

เวชส ำอำงค์ทีห่มอศลัยกรรมเกำหลรี่วมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑต่์ำงๆ ที่เหมำะ

กบัผู้ที่มปัีญหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ 

อยำกผิวขำวสว่ำงใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้ำเบำๆโชว์ผิวแบบสำวเกำหลี โดยไม่ต้อง

ศลัยกรรม  

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปล ีฟักทอง

อ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มำตม้รวมกนั โดยสำมำรถทำนไดท้ัง้แบบแหง้และน ้ำ เครื่องเคยีงต่ำง ๆ คอื ถัว่งอก

ดอง วุน้เสน้ปรงุรสสำหรำ่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำ

ผลติจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถอืว่ำเป็นโสมที่มคีุณภำพดทีี่สุด ภำยในจะมเีจำ้หน้ำที่ให้

ควำมรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิำยคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจำกโสม ใหท้่ำนไดเ้ลอืก

ซือ้โสมทีม่คีุณภำพดทีี่สุดและรำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิู้ใหญ่ที่ท่ำน

รกัและนบัถอื 

จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิงสนิค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่นี่มสีนิคำ้ชัน้น ำปลอดภำษีใหท้่ำนเลอืกซือ้มำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม 

เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรด์ดงั อำทเิช่น 

Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, 
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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 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้ำท้องถิ่น ชื่อดงั บน

เกำะเชจ ูอำทเิสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค ์เครื่องประดบั NEW BALANCE , 

NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบกำรณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รำ้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมำไว้

บนเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศทะเลใต ้

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เที่ยวบนิที่ 7C 

พรอ้มควำมประทบัใจ 

                                                             เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ  

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ควำมรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำร

นดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ี

จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆ

ทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 
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โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมช่ัน 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN DECEMBER ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-

กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เปน็จ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเปน็นักท่องเที่ยวจริงๆ เดนิทาง

ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกนันี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้า

เมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 
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1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน าขั้นตอน

และรายละเอียดการนดัหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

3. อาจมกีารเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อปอ้งกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะได้รับ

เงินคนืหลังจากวันทีเ่ดนิทางกลบัภายใน 7-14 วนั 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low Cost เกาหล ี

หลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมช่ันทัวร์ราคานี้ได้ 

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไมน่าน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดนิทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดนิทาง) 

7. นอกจากนี ้การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหล ีอาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหต ุเช่น การ

เปลี่ยนขนาดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน าทีน่ั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดนิทางเพียง 

2-4 วนัเทา่นัน้ 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะพยายาม

อย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกลเ้คียงที่สดุ (ซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืน

เงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์

ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้ค่ะ*** 
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อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่/ 
เด็กไม่เสริมเตียง พักเด่ียวเพิ่ม 

ราคาปกต ิ
ราคาโปรโมช่ัน 

(8 ที่แรกเท่านั้น) 

ธันวาคม : 1-4 , 10-13 12,700 9,200 

4,900.- 

ธันวาคม : 8-11 , 9-12 ,11-14 ,14-17 , 15-18 , 16-19 13,000 9,500 

ธันวาคม : 2-5 , 12-15 ,13-16 , 17-20  13,300 9,800 

ธันวาคม : 18-21  13,600 10,100 

ธันวาคม : 19-22 13,900 10,400 

ธันวาคม : 20-23 , 21-24 14,200 10,700 

ธันวาคม : 3-6 14,300 10,800 

ธันวาคม : 22-25 14,500 11,000 

ธันวาคม : 23-26 14,800 11,300 

ธันวาคม : 24-27 15,100 11,600 

ธันวาคม : 5-8 , 7-10 15,300 11,800 

ธันวาคม : 25-28 15,400 11,900 

ธันวาคม : 6-9  16,300 12,800 

ธันวาคม : 4-7 17,300 13,800 

ธันวาคม : 26-29 , 31-3 ม.ค. 63 17,900 14,400 

ธันวาคม : 27-30 19,900 16,400 

ธันวาคม : 30-2 ม.ค. 63 20,900 17,400 

ธันวาคม : 28-31 21,900 18,400 
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ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทวัร์เกาหลี ราคา

ปานกลางให้ท่านพจิารณา ซึ่งค่อนข้างแนน่อนในการเดินทางมากกวา่ แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 

บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เปน็ต้นคะ ส าหรับลูกค้าต้องการความ

แน่นอน เรามีให้เปน็ตัวเลือกค่ะ 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงนิเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
 

 

ธันวาคม : 29-1 ม.ค. 63 22,900 19,400 



 
 

14 
 

 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่ำตัว๋เครือ่งบนิ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่ำภำษสีนำมบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำทีพ่กัระดบัมำตรฐำน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรบั-ส่ง และน ำเทีย่วตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่ำหวัหน้ำทวัรผ์ูช้ ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเทีย่วตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้ำทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็น
ภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
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ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บำท หรอื 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทรปิ 
-   ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำท ิค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำโทรศพัทส์่วนตวั, ค่ำซกัรดี, มนิิบำรใ์นหอ้ง, รวมถงึค่ำอำหำร 
และ เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพิม่ กรณุำตดิต่อหวัหน้ำทวัรแ์ลว้จำ่ยเพิม่เองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นกัเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   คำ่วซี่ำส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรณุำเตรยีมเอกสำรคอื 1) พำสปอรต์ 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญั
ถิน่ทีอ่ยู ่4) ส ำเนำทะเบยีนบำ้น(ถำ้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝำก(ถำ้ม)ี 6) รปูถ่ำยส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรและ
ด ำเนินกำรยื่นวซี่ำดว้ยตนเองเท่ำนัน้  (ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรือ่งแจง้เขำ้-ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซี่ำ) 
-  ค่ำอำหำรทีล่กูคำ้รบัประทำนทำนนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจำกทีโ่ปรแกรมก ำหนด หำกลกูคำ้ไมส่ำมำรถ
รบัประทำนอำหำรทีท่ำงทวัรจ์ดัให ้กรณุำเตรยีมอำหำรส ำเรจ็รปูส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จ ำนวนผูเ้ดนิทำง ขัน้ต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนั
ก่อนกำรเดนิทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรบันกัท่องเทีย่วชำวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ (นกัท่องเทีย่วต่ำงประเทศ
ช ำระเพิม่ท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เทีย่วบนิ รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดย
ค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
-           หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยเุหลอืใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทำงเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ (หำกหนงัสอืเดนิทำงเหลอืน้อยกว่ำ 6 เดอืนท ำใหไ้มส่ำมำรถเดนิทำงไดท้ำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิกรณคีวำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุ
งำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำต ิหรอืกรณทีีท่่ำนถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอื
เจำ้หน้ำทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทยและต่ำงประเทศซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
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-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไมค่รบ อำท ิไมเ่ทีย่วบำงรำยกำร, 
ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ้ำ่ยทุกอยำ่ง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อน
ออก เดนิทำงแลว้ 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจำก ควำมประมำทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณทีีท่่ำนไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้ ี
อ ำนำจขอบรษิทัก ำกบัเท่ำนัน้ 
-           หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำ
กำรออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหำเทีย่วบนิล่ำชำ้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ กำรยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงกรณี
เกดิกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำซึง่อยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัจะ
ไมร่บัผดิชอบและคนืค่ำใชจ้่ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลกูคำ้ไมเ่ขำ้รำ้นคำ้ชอ้ปป้ิงตำมทีโ่ปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รบัเงนิค่ำเขำ้รำ้นชอ็ปรำ้นละ 100,000 วอน 
หรอืเป็นเงนิไทย3,000 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมที่
เขำ้พกั ไมส่ำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลกูคำ้มคีวำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัรห์รอืกำรท่องเทีย่วกบัคณะ ทำงแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บำท/
ท่ำน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ำรตดัหอ้งพกัส ำหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทำง ผูร้ว่มเดนิทำงไมส่ำมำรถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลกูคำ้ทีเ่ดนิทำงท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่ำนัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


