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ก ำหนดกำรเดินทำง 

โปรแกรมเดินทาง 
พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค - วดัซนับงัซา   - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  -  

 ร้านน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - - ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร  - 

 ร้านคา้สมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนยเ์คร่ืองส าอาง  - ศูนยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 

   

 

23.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

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

เจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 

คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

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 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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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 ้ามนัเชือ้เพลงิอย่างดเียีย่ม 

 

 

 

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 ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ด้รบัของขวญัจากธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลูกชา

เขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก 

เป็นสถานที่จ ัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชา   อัน

หลากหลาย รวมถึงผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชานานาชนิด อาทิ

เช่น ชาเขยีวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มี

คุกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ู

เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ที่จ าหน่ายชาเขยีวทัง้ร้อนและเย็น 

ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายใน

ยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที่ใหญ่ที่สุดใน

เกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนูขึน้ชื่อ จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้

ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต วุ้นเสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็น

พเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสตูรเฉพาะ เสริ์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเสน้และไก่

ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่ 

บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะได้ยิน

วนัทีส่องของการเดินทาง     พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - วดัซันบังซา   
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เสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระประธานที่มคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละ

เป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และรปูปัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนั

หน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปั้นพระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดลู้บพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบั

วธิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีต้ที่แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบั

พระสงฆแ์สดงถงึความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะ

ไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสูม่หาสมุทร 

พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที่เป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีม

หัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอื

ไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้าพดูถงึรสชาตแิลว้ 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           

ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่ง

ใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้

เรายงัสามารถดื่มด ่ากับท้องฟ้าและน ้าทะเลสี

คราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเช

จ ู เป็นสถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลก

อยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่าน

สามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจาก

มุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึดา้น

บนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง 

มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ      ผ่านผลงานการวจิยัมากมายจาก

มหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - - ร้านน า้มันสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ 
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แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงั

เป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลแูบก็"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไป

ผดัคลุกเคลา้พร้อมน ้าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุก

รบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

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

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 ีเตมิเพิม่รสชาต ิ

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุ งรส

ต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆ

มากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผู้คนหนัมารบัประทาน

อาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

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

มงักร ที่มีลักษณะคล้ายกับหวัมงักร อีกหนึ่งในมนต์

เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู ซึ่งถือกนัว่าถ้าหาก

ใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมัร็อค เพื่อมาดูโขดหินมงักร 

ถือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเชจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกิดขึ้น

จากการกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้มีรูปทรง

ลกัษณะเหมือนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงร้องค ารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล  เพื่อขึ้นสู่

ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วเกาหลเีป็น

อย่างมาก 

จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็น

สมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง 

มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กค้างหรอืไขมนัที่สะสมอยู่

ภายในผนงัของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่

ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง 

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 ครมีเมอืกหอย

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

Cream , etc 

อาหารกลางวนั อสิระอาหารกลางวนั ณ ดาวทาวน์เชจ ู
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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

บรรยากาศทะเลใต ้

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE551  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

OPTION TOUR โปรแกรมเพิม่เติม (12,000 วอน) 

1.HELLO KITTY ISLAND :เป็นสถานท่ีจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัคิตต้ี หลากหลายเวอร์ชัน่  รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เป็นคิตต้ีทั้งหมดรวบรวมไวท่ี้น่ี พร้อม
เร่ืองราวและประวติัความเป็นมา ภายในมีร้านขายของท่ีระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือติดไมติ้ดมือ เช่น ท่ีคาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุก๊ตา และช็อดโกแล๊ต 

รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยงั คิตต้ีคาเฟ่ ซ่ึงเป็นร้านกาแฟตกแต่งอยา่งน่ารักเหมาะส าหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจ าหน่ายเคก๊หลายรสชาติ  ไอ

ศรีมโยเกร์ิต และกาแฟ รสชาติอร่อยท่ีไม่ควรพลาด 

2.CIRCUS WORLD SHOW :การแสดงความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสียวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการ
แสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของผูช้ม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่านจะไดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน้ี์

นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงท่ีห้อยอยูก่ลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตวัดว้ยท่าทาง 

สง่างามขณะห้อยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพียงผืนเดียว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน้ี์ คือ มอเตอร์ไซคผ์าดโผนในพ้ืนท่ีจ ากดั 

3. RAIL BIKE JEJU :เป็นแหล่งท่องเท่ียวรูปแบบใหม่น ับไดว้า่เป็นสถานท่ีพกัผอ่นและออกก าลงักาย Rail Bike คือการป่ันจกัรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน 

4 ลอ้ท่ีตอ้งใชค้นป่ันตั้งแต่ 2-4 คน เพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขบัเคล่ือน ท าให้เหน่ือยเกินไป ส าหรับการป่ันจกัรยาน Rail Bikeใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุก

คนจะเร่ิมสตาร์ทออกจากจุดเดียวกนั จากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะปล่อยให้ป่ันจกัรยานไปทีละคนั โดยให้มีระยะห่างกนัประมาณ 20 เมตร ระหวา่งเส้นทางทุกท่านสามารถชม

ธรรมชาติท่ีเตม็ไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมน้านาชนิด 
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4. AQUA PLANET : พิพิธภณัฑส์ัตวน์ ้า หรือ Aquarium ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย เป็นสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือไดม้าเยอืนเกาะเชจู เพราะท่ีน่ีเป็นทั้ง

ศูนยก์ลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตใตท้ะเลท่ีจดัแสดงไดน่้าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตูป้ลาจ านวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาด

ใหญ่มหึมาอลงัการ ชวนต่ืนตาต่ืนใจอยา่งยิ่ง นอกจากน้ี มีกิจกรรมและการแสดงของสตัวน์ ้าให้ชมอยา่งเพลิดเพลินอีกดว้ย อาทิเช่นการให้อาหารนกเพนกวินตวันอ้ย ท่ี

ต่างกรูกนัมารับอาหารอยา่งคึกคกั ลีลาตามธรรมชาติอนัน่ารักจะท าให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ตวั และมีฉลามวาฬเป็นไฮไลทข์องพิพิธภณัฑแ์ห่งน้ี ท่านสามาถดู

การให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ท่ีนกัประดาน ้าตอ้งใชท้กัษะและความสามารถพิเศษ ซ่ึงจะท าให้คุณต่ืนตาต่ืนใจตลอดเวลา   

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม        

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***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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เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บัการยนืยนัการจอง 

 
 
ราคาน้ีรวม 
-   คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  คา่รถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาและพีเรียดการเดินทางขึ้นอยู่กับตั๋วใน
แต่ละวัน ยังไม่ระบุแน่นอน… โปรดสอบถาม

กับทางเซล 

4,900.- 
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-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 (ขอสงวนสทิธิเ์อกสารเบกิประกนั หรอื ใบรบัรองแพทยเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ท าหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ 

เครือ่งดืม่ทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
-   คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่น ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คา่วซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4) 
ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยืน่วซ่ีาดว้ย
ตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
-  คา่อาหารทีล่กูคา้รบัประทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทาง
ไดใ้นทุกกรณ ี) 

ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอื

ต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิ
มดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัทอ่งเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่าน
ละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อ
จลาจล, ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมือ้ เพราะคา่ใชจ้่ายทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวนัหรอืคนืเงนิ 
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-          การตดิตอ่ใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงัน้ี วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืวา่เป็นวนัหยดุท าการของ
บรษิทั 
-          มคัคเุทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 
เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสาย
การบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุก
กรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิ
ไทย3,500 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถอืว่าท่านได้ยอมรบัในเงื่อนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


