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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกนัยำยน 2561 

โปรแกรมเดินทาง 
ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  

ซอพจิโกจิ  - ร้านน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - - ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร  - 

 ร้านคา้สมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนยเ์คร่ืองส าอาง  - ศูนยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 
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23.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมี

เจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลกิชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ ZE552 นบัเป็นสายการบนิน้อง

ใหม่ภายใตก้ารจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ีเ่พิง่เขา้มาบนิในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิ

คุณภาพใชเ้วลา 6 ปี ในการเตบิโต มเีทีย่วบนิทัง้ในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครื่องบนิทีม่รีะบบเป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม มกีารพฒันาดา้นระยะทางการบนิ และประสทิธภิาพในการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิอย่างดเียี่ยม 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น าถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจาก

สตัวไ์ม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้น าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง    ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจ ู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 3 ของเกาหลใีต ้ รองจากท่าอากาศ

ยานนานาชาตอินิชอน และท่าอากาศยานกมิโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่  เกาะเชจ ูซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 

2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟที่

สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮลั

ลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล 

ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี า

แปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมี

ช่องทีท่หารญีปุ่่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีดุเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  

เพื่อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมริกา โดยท า

เป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี้เปิดให้เข้าชม แต่มี

เหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าเรื่อง "แดจงักมึ"ตอนทีถู่ก

เนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ 

พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนูขึน้ชื่อ จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้

ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุ้นเสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็น

พเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสตูรเฉพาะ เสริ์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเสน้และไก่

ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

 จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่าง

ทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะ

ประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระประธานทีม่ี

ความศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเช

จู และชาวเกาหลใีต้ทีน่ับถอืศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้า

แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้น

พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดล้บูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่าน

จะไดพ้บกบัวธิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบั
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วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆแ์สดงถงึความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีน

เพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมงักรที่

ยื่นออกสูม่หาสมุทร 

พาท่านเดนิทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บั

ของขวญัจากธรรมชาติ ท าให้เป็นที่ปลูกชาเขยีวคุณภาพสงู ที่

สง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดง

ประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อันหลากหลาย รวมถึง

ผลติภณัฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพ

เยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว 

แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ที่

จ าหน่ายชาเขยีวทัง้ร้อนและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชา

เขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่

นักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที่

ใหญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็น

สญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที่เป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีม

หัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอื

ไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

                                  จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรส

ต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้

อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทาน

อาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้น าท่านชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟทีด่บัแลว้           

ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลกัษณะเหมือนมงกุฎ 

เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระ

อาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามใน

เกาะเชจู และในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่ากบั

ทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงาม

วนัทีส่ามของการเดินทาง    ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านน า้มันสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ 
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โดยรอบของตวัเมอืงเชจ ู เป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 

ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่าง

ทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัวิว

ทิวทศัน์และบรรยากาศที่แตกต่างกนั เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบั

อากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

 

 

 

 
 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล สามารถเพลดิเพลนิไปกบัความ

งามของโขดหนิรปูร่างแปลกๆ รวมทัง้โบสถค์าทอลกิ ภาพความงดงามจงึเป็นสถานทีด่งึดูดยอดนิยมการถ่าย

ท าละครซรีีส่เ์กาหล ีเรื่อง F4 เกาหล ี(BOYS OVER FLOWERS) 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลแูบก็"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไป

ผดัคลุกเคลา้พร้อมน ้าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุก

รบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนั ้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง 

มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ      ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจาก

มหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก 

ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท า

ใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนี้ไม่ใช่

เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้น

โบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่

จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดิน

เหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิ

เขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมา

เทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะ

เดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตาม
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บา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้น

จะน าผลเบอรร์ี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้าผึ้ง และหมกัไว้สามปี ก่อนที่จะน ามารบัประทานได้ รสชาติ

หวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลายเป็นสนิคา้ทีผู่้มาเยี่ยมเยอืน

มกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอน

หมูรวมกนัไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่ม

รบัประทาน ก็จะน าอุด้งลงต้มอีกครัง้ จะทานพร้อมกบัข้าวสวย หรอือุด้งก็ได้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็น

รายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่น

ชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรส

ต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆ

มากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผู้คนหนัมารบัประทาน

อาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ที่มี

ลกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของ

เกาะเชจ ูซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดู

โขดหนิมงักร ถอืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเชจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึ้น

จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวั

มังกร ก าลังอ้าปากส่งเสียงร้องค ารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็น

ประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็น

สมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มี

รสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนัง

ของตบั  หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึ่งยงัส่งผลดต่ีอ

สขุภาพร่างกายของท่านเอง 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  

 



 
 

7 
 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มขีนม  พื้นเมอืงเกาหลหีลากชนิด 

อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจ ิสม้อบแห้ง มาม่า        วุ้น

เสน้ รวมไปถึงของใช้ในครวัเรอืน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ขา้ว กระทะ ลูก

บอลซกัผา้  เครื่องส าอางคช์ัน้น า Etude , Skinfood  และของฝากของที่

ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทัง้มีบริการบรรจุกล่องตาม

เงื่อนไขของรา้น 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรม

เกาหลีร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครือง

ส าอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมือกหอย

ทาก , เซรัม่พษิงู , ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB 

Cream , etc 

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักชิ้นบาง ๆ ผักต่าง ๆ เช่น 

กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า 

เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อย

กบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 

ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หน้าที่ใหค้วามรู้

เกีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณสมบตัิและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ให้

ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบ ารุง

ร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มี

สนิคา้ปลอดภาษีชัน้น าใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500  ชนิด  อาทเิช่น 

น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลาย        

แบรนดด์งั อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   

ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิค้าทอ้งถิ่น 

ชื่ อดัง  บนเกาะเชจู  อาทิเสื้อผ้า  รองเท้า  กระเป๋า เครื่ องส าอางค ์

เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ช้

อปป้ิงที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์
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บรรยากาศทะเลใต ้

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE551  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

OPTION TOUR โปรแกรมเพิม่เติม (12,000 วอน) 

1.HELLO KITTY ISLAND :เป็นสถานท่ีจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัคิตต้ี หลากหลายเวอร์ชัน่  รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เป็นคิตต้ีทั้งหมด

รวบรวมไวท่ี้น่ี พร้อมเร่ืองราวและประวติัความเป็นมา ภายในมีร้านขายของท่ีระลึกน่ารักๆ มากมายใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือติดไมติ้ดมือ เช่น ท่ีคาด

ผม ร่ม สมุด หมอน ตุก๊ตา และช็อดโกแลต๊ รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยงั คิตต้ีคาเฟ่ ซ่ึงเป็นร้านกาแฟตกแต่งอยา่งน่ารัก

เหมาะส าหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจ าหน่ายเคก๊หลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกร์ิต และกาแฟ รสชาติอร่อยท่ีไม่ควรพลาด 

2.CIRCUS WORLD SHOW :การแสดงความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มีการแสดง
หลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของผูช้ม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่านจะไดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และ

หวาดเสียว ไปพร้อมๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน้ี์นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงท่ีหอ้ยอยูก่ลางอากาศ  โชว์

กายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตวัดว้ยท่าทาง สง่างามขณะหอ้ยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพียงผืนเดียว เป็นตน้ แต่

ไฮไลทข์องโชวน้ี์ คือ มอเตอร์ไซคผ์าดโผนในพ้ืนท่ีจ ากดั 

3. RAIL BIKE JEJU :เป็นแหล่งท่องเท่ียวรูปแบบใหม่น ับไดว้า่เป็นสถานท่ีพกัผอ่นและออกก าลงักาย Rail Bike คือการป่ันจกัรยานบน

รางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน 4 ลอ้ท่ีตอ้งใชค้นป่ันตั้งแต่ 2-4 คน เพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขบัเคล่ือน ท าใหเ้หน่ือยเกินไป ส าหรับการป่ัน

จกัรยาน Rail Bikeใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเร่ิมสตาร์ทออกจากจุดเดียวกนั จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะปล่อยใหป่ั้นจกัรยานไปทีละคนั 

โดยใหมี้ระยะห่างกนัประมาณ 20 เมตร ระหวา่งเสน้ทางทุกท่านสามารถชมธรรมชาติท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมน้านาชนิด 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม        

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนัการของ 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาและพีเรียดการเดินทางขึ้นอยู่กับตั๋วในแต่ละวัน 

ยังไม่ระบุแน่นอน… โปรดสอบถามกับทางเซล 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผูแ้อบ

แฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม 

HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 

บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด 

สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะ

รอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้อง

ค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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หมายเหต ุ: ขอสงวนสิทธ์ิราคาโปรโมชัน่ส าหรบั 
1. ลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่วตวัจรงิ ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้  
2. ลกูคา้ทีเ่คยเดนิทางท่องเทีย่วประเทศเกาหลใีตแ้ลว้เท่านัน้ (อา้งองิพาสปอรต์เก่าได)้ 
3. ลกูคา้ทีไ่ม่เคยเดนิทางเขา้เกาหลใีต ้ลกูคา้ตอ้งมวีนัออกพาสปอรต์ไม่ต ่ากว่า 6 เดอืน นบัจากวนัเดนิทาง (กรณีลกูคา้มเีล่มเก่า

สามารถน าแสดงกบัเจา้หน้าที)่ 
หมายเหต ุ:กรณีลูกค้าท่ีพาสปอรต์ใหม่หรือสุ่มเส่ียงท่ีจะไม่เดินทางกลบัพร้อมคณะ ขออนุญาติใช้ราคา
เตม็ ณ วนัเดินทางเท่านัน้) 
 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 (ขอสงวนสทิธิเ์อกสารเบกิประกนั หรอื ใบรบัรองแพทยเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 

เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
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-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ที่
อยู่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่น
วซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวี
ซ่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี ) 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้*** 

กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึง
เท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล, ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนั
ศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุด
ท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออก
ตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาด
จากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนื
ค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
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-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็น
เงนิไทย3,500 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน
เง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


