
 

 

 

 

SEOUL & JEJE  PLUS + JOY AUTUMN 

โปรแกรมการเดินทาง 

หอสังเกตุการณ์ โอดูซาน  -  หมู่บ้านฝรั่งเศส -  เกาะเชจู  พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ฮัลโหลคิตตี้ 

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ศูนย์น้้ามันสน – ซอฟจิโกจิ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า -  หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" 

ร้านเคร่ืองส้าอางค์  -   พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ+ ศิลปะแกะสลักน้้าแข็ง   ภูเขาซองอัค - วัดซันบังซา – ร้านสมุนไพร –  ซุปเปอร์มาณเก็ต –   

N Tower  -   HONGDAE SHOPPING STREET     ศูนย์โสม – Duty  Free – ตลาดเมียงดง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก าหนดการเดินทาง เดือน 18 สิงหาคม –  30 พฤศจิกายน 2559 

 

 

 



 

 

20.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน  EASTAR JET // 

JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอย

ให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร 

*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน  

*สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเคร่ืองน้้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม/ 1 ชิ้น 

 

 

 

 

 

เช้า  เดินทางถึงสนามบินอินชอน  ประเทศเกาหลีใต้  (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพ่ือให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของ

ประเทศเกาหลี 

  

 

 

 

พาท่านเที่ยวชม หอสงัเกตการณ์โอดซูาน ตั้งอยู่บนเขาโอดูซาน จุดนี้เองสามารถมองเห็นภาพด้านบนเหนือแม่น้้าฮันและ

แม่น้้าอิมจินกัง ที่อยู่ห่างจากเขตเกาหลีเหนือเพียง 460 เมตร ที่นี่ผู้มาเยือนจะได้ใช้กล้องส่องทางไกลส่องดูเกาหลีเหนือได้ ทุก

ท่านสามารถมองเห็นชาวเกาหลีเหนือก้าลังท้าการเกษตรกรรม ภายในมีห้องแสดงสิ่งของที่สะสมจากเกาหลีเหนือ รวมถึง

สิ่งจ้าเป็นในชีวิต เสื้อผ้า หนังสือ และเครื่องใช้ภายในบ้านในปัจจุบันที่จัดแสดงไว้ด้วย  และ ยังสามารถอุดหนุนสินค้าของชาว

เกาหลีเหนือเพ่ือการกุศลได้อีก 

 

 

 

 

พาทุกท่านสัมผัสบรรยากาศ หมู่บ้านสไตลฝ์ร ัง่เศส  La Provance Village มรี้านค้าสร้างด้วยไม้ทาสีต่างๆ สดใส สีสัน

บ้านเรือนที่เป็นเอกลักษณ์ของเมืองโพรวองซ์ ในฝรั่งเศส ตกแต่งสวยงามมาก ด้านในจะมีของขาย 

 

ข้อแนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋ำถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) 

บรรจุภัณฑ์ดังกล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปรง่ใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภัณฑ์ของสดที่ท ำจำกสัตว์ไม่ว่ำเนื้อหมู 

เนื้อวัว ผัก ผลไม้สด ไม่อนุญำต ให้น ำเข้ำประเทศเพ่ือป้องกันโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสียค่ำปรับ 

 

วันแรกของการเดินทาง พบกันทีส่นามบินสวุรรณภูมิ  

 

วันที่สองของการเดินทาง หอสังเกตุการณ์ โอดูซาน  -  หมู่บา้นฝร่ังเศส -  เกาะเชจู  พพิิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ฮัลโหลคิตต้ี  

 



หลากหลายแบบ เช่น ร้านขายเบเกอรี่ ร้านขายเคร่ืองครัว ร้านขายต้นไม้และดอกไม้ ร้านขายไอศครีม ร้านกาแฟ ไว้ให้ท่านได้

ชมและเลือกซ้ือได้ และยังสามารถหามุมถ่ายรูปสวยได้ทุกมุม หมู่บ้านแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ถ่ายท้าภาพยนต์เกาหลีที่โด่งดัง

มาแล้วหลายเรื่อง  

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน บริการท่านด้วย พุลโกกิ (Bulgogi) อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ส่วนผสมจะมี เช่น เน้ือหมู น้้าลูกแพหรือ

น้้าตาล ซอสถั่วเหลือง กระเทียมสับ หัวหอมห่ันลูกเต๋า น้้ามันงา วิธีท้าคือ ห่ันเน้ือหรือหมูเป็นชิ้นบางๆ แล้วหมักกับเครื่องปรุง

ต่างๆก่อนน้าไปต้มหรือย่าง พุลโกกินั้นจะทานได้สองแบบคือแบบย่างและต้ม 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินกิมโป เพ่ือเดินทางไปยังสนามบินนานาชาติเชจู ด้วยเที่ยวบินในประเทศโดยสายการบิน EASTAR JET // JEJU 

AIR // T’WAY // JIN AIR  (*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน และ ไฟล์ทภายในเวลาตามความเหมาะสมของผู้จัดท้า) 

บ่าย เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เกาะเชจู ซึ่งได้รับการขึ้น

ทะเบียนมรดกโลก 

 

 

 

 

 

พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซลุลอค (O'Sulloc)ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ท้าให้เป็นที่ปลูกชาเขียว

คุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวออกไปขายทั่วโลก  ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชา

อันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียวนานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส้าหรับซื้อเป็นของฝาก 

มีคุ้กก้ี ซุป แผ่นมาส์กหน้า และแชมพู ภายในยังมีคาเฟ่ที่จ้าหน่ายชาเขียวทั้งร้อนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณ

ไม่ควรพลาด   และยังมีหอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้  โซนไร่ชา

เขียวกลางแจ้งนักท่องเที่ยวสามารถถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่ 

 

 

 

 

 

พาท่านมุ่งหน้าสู่  HELLO KITTY JEJU ISLAND เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวเก่ียวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชั่น  รวมทั้ง

สิ่งของเครื่องใช้ที่เป็นคิตตี้ทั้งหมด  พร้อมเร่ืองราวประวัติความเป็นมา ร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซื้อติด

ไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และช็อคโกแล๊ต รับรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทั้งยัง คิตตี้คาเฟ่ 

ซึ่งเป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารักเหมาะส้าหรับถ่ายภาพ ภายในร้านมีจ้าหน่ายเค้กหลายรสชาติ  ไอศรีมโยเกริ์ต และกาแฟ 

รสชาติอร่อยที่คุณไม่ควรพลาด 

เย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) เป็นเมนูหม้อไฟร้อนๆ จะเป็นการน้าผักหลากหลายชนิด เห็ดต่างๆ โอเด้ง 

เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน้้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่มรับประทาน พร้อม



กับข้าวสวยร้อนๆ   เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทัวร์เกาหลี เพราะรสชาติของน้้าซุป ผัก

ต่างๆในหม้อ ท้าให้เป็นที่ชื่นชอบของหลายท่าน อร่อยและได้ประโยชน์อีกด้วย 

ที่พัก น้าเข้าพักที่ Sea & Hotel or Rhunju Hotel หรือเทียบเท่า   

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

 

 

 

จากนั้นน้าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง หรือ SUNRISE PEAK เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดขึ้นกลางทะเลและลาวาไหลรวมตัว

กับเกาะเชจู  ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ ไฮไลท์ของเกาะเชจูที่ใครๆต้องไปสัมผัส เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว

จากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส และเป็นสถานที่โด่งดังได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE)ที่

ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 1สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา  ยังสามารถด่ืมด้่ากับท้องฟ้าและ

น้้าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู ท่านสามารถเดินขึ้นไปเหยียบยังปากปล่องภูเขาไฟ ระหว่างทางท่าน

สามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่าง

กัน เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดท่านจะเห็นความกว้างใหญ่ของปล่องที่ดับตัวลงแล้วขนาดประมาณ 6 สนามฟุตบอล  และทัศนียภาพ

ที่สวยงามอย่างแน่นอน 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงาน

การวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมัน

และน้้าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด  ตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษ

ในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิต้านทานและท้าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก้าลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็น

อย่างมาก 

พาทุกท่านชม ซอพจิโกจิ ตั้งอยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเจจู Seopji เป็นชื่อเก่าที่

ใช้เรียกบริเวณแถวนี้ ส่วนค้าว่า Koji เป็นค้าภาษาถิ่นของเจจู หมายถึง อ่าวขนาดเล็ก 

ลักษณะเป็นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นสถานที่ถ่ายละครเกาหลีเรื่อง 

All In – (เทหน้าตักรักหมดใจ) บริเวณโดยรอบมีโบสถ์ ประภาคาร อาคาร และจาก

ชายฝั่งจะสามารถมองเห็นความงามของโขดหินที่มีรูปร่างแปลกประหลาดผลุบโผล่ไป

ตามภูมิประเทศ จุดเด่นเฉพาะตัวคือ หินรูปร่างประหลาดที่ปรากฏให้เห็นตอนน้้าลง รวมถึงบริเวณฟินิกซ์ไอซ์แลนด์ที่ใช้ถ่ายท้าซี

รีย์เรื่องดัง Boys Over Flowers" 

 

 

 

วันที่สามของการเดินทาง    ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง – ศูนย์น้้ามันสน – ซอฟจิโกจิ – พิพิธภัณฑ์สัตว์น้้า -  หมู่บ้านวัฒนธรรม 

"ซองอึบ" - ร้านเครื่องส้าอางค์  -   พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ+ ศิลปะแกะสลักน้้าแข็ง         

 



จากนั้นพาท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่

ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เก่ียวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเล

ที่จัดแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม มีตู้ปลาจ้านวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้

ท้องทะเล นอกจากนี้มีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ โชว์การให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแห่งนกเพนกวิน ชมการให้อาหารนก

เพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกันมารับอาหารอย่างคึกคัก และปลากระเบนว่ายข้ามหัวไปมาท้าให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเล

โดยไม่รู้ตัว 

กลางวัน  อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพุลแบ็ก"  เป็นการน้าเน้ือหมูหมักกับเครื่องปรุงรส  สูตรพิเศษ ก่อนน้าไปผัดคลุกเคล้า

พร้อมน้้าซุปลักษณะขลุกขลิก นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทานคู่

กับข้าวสวยร้อนๆ หรือห่อด้วยผักสดพร้อมกิมจิใส่เข้าปากค้าโตๆ สไตล์เกาหลี พร้อมเครื่องเคียงต่างๆ 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" ที่นี้

ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้าน

โบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง 

เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูล

ม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็น  ไหที่วางเรียง

รายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่ไม่ใช่ไหกิมจิจะเป็น  ไหส้าหรับหมัก 

"โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ที่จะมีเฉพาะบนเกาะเชจูน้ี โดย

ชาวบ้านจะน้าผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้้าผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะน้ามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปร้ียว 

และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้วินิจฉัยอาการเจ็บป่วย และรักษาอาการเจ็บคอ ไอเร้ือรัง ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผู้มาเย่ียมเยือนมักจะ

ซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือเป็นของฝาก  

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam Cosmetic  ประเภทเวช

ส้าอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวหน้า 

เครื่องส้าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง  อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซรั่ม

พิษงู , ครีมโบท็อก , Aloevera Gel . ครีมน้้าแตก , BB Cream , etc 

 

 

 

 

 

น้าท่านเดินทางเข้าสู่ SUMOKWON THEME PARK ท่านจะพบกับ ผลงานศิลปะแกะสลักน้้าแข็งกว่า 50 ชิ้น รวมอยู่ในที่เดียว 

พร้อมจัดแสดงในแบบที่ไม่ธรรมดา เน้นการจ้าลองเมืองที่ทุกอย่างกลายเป็นน้้าแข็ง สวยงาม ตระการตา ไม่ว่าคุณจะมาเที่ยว

เกาหลีฤดูไหน ก็สามารถสัมผัสความหนาวเย็นกว่าลบ 5 องศา ได้ตลอด 365 วัน จากนั้นชม พิพิธภัณฑ์ศิลปะสามมิติ ท่าน

สามารถเข้าถึงผลงานศิลปะและกลายเป็นนักแสดงน้าได้ อีกทั้งยังสามารถสร้างสรรค์งานศิลปะได้ด้วยตนเอง สนุกสนานไปกับ

การถ่ายภาพ 3 มิติ ที่ส้าคัญที่สุดขอแนะน้าว่าควรจะพกกล้องถ่ายรูปและช่างภาพคู่ใจไปด้วย เพราะที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดสามมิติ

จะมีภาพวาดสวยๆ อลังการที่ดูแล้วแปลกตาให้เราได้ชม โดยส่วนใหญ่แล้วภาพวาดนั้นจะออกแบบมาให้ผู้ชมได้เข้าไปเป็นส่วน



หนึ่งของภาพ เตรียมกล้องให้พร้อมและเตรียมท่าทางแอคติ้งแปลกๆ ฮาๆ ให้เข้ากับรูปภาพ เชื่อแน่ว่าจะต้องสนุกสนาน

เพลิดเพลินอย่างแน่นอน 

เย็น อาหารเย็น พร้อมเสริฟอาหารท่านด้วยเมนู “บุฟเฟ่ต์ซีฟู้ด” ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารหลากหลาย อาทิอาหารทะเลสดๆ ระดับ

เดอร์ลักซ์จากทะเลใต้ อาหารขึ้นชื่อของเกาหลี ซูชิ สลัดบาร์ เทมปุระ อาหารสไตล์นานาชาติ  ผลไม้ ขนมเค้ก ไอศครีม และอื่นๆ

อีกมากมายให้  ท่านได้เลือกลิ้มรส รวมไปถึงเครื่องด่ืมต่างๆและพิเศษฟรีเบียร์ไม่อั้น 

ที่พัก SEA@HOTEL // RHUNJU HOTEL  ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เช้า   รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

 

 

 

 

พาท่านเดินทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK ) ซองอัคซาน เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู 27-สามารถชมวิวท้อง

ทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลับ

เป็นหินสีด้า น้้าทะเลสีด้าแปลกตา เป็นจุดด้าน้้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ มีอุโมงเก่าแก่ยุคสงครามโลกคร้ังที่ 2 และยังเคยเป็น

สถานที่ถ่ายท้าเรื่อง "แดจังกึม" ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้   

 

 

 

 

 

จากนั้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วดัซนับงัซา วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยิน

เสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มีความศักด์ิสิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของ

ชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั้นยังมีรูป

ปั้นพระสังกัจจายน ์ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะร่้ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิถีการท้าบุญของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกับวัฒนธรรม

ไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพ่ือเป็นอาหารส้าหรับพระสงฆ์เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพ่ือเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต 

นอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสู่มหาสมุทร 

วันที่สี่ของการเดินทาง  ภูเขาซองอัค -     วัดซันบังซา – ร้านสมุนไพร –  ซุปเปอร์มาณเก็ต –   

 N Tower  -   HONGDAE SHOPPING STREET  

 



จากนั้นน้าท่านชม ร้านสมุนไพร(Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์

เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง 

มีรสเปร้ียว ดีส้าหรับบุคคลที่ นิยมด่ืมเหล้า ชา กาแฟ น้้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วย

ในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือ

ไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม  พื้นเมือง

เกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อกโกแลตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น 

รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กะทะ ลูกบอลซักผ้า  เครื่องส้าอางค์ชั้นน้า Etude , Skinfood  และของ

ฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน 

กลางวัน  พร้อมเสริฟด้วยเมนู “จิมดัก” ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองด้ังเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต มันฝรั่ง 

วุ้นเส้นเกาหลีนี้ท้าจากมันฝร่ังท้าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษ ผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตร  เฉพาะ เสิร์ฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การ

รับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ให้เป็นชิ้นเล็กพอดีค้า รับรองต้องติดใจ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเชจู เพ่ือเดินทางไปสนามบินกิมโป ด้วยเที่ยวบินในประเทศโดยสายการบิน 

EASTAR JET // JEJU AIR // T’WAY // JIN AIR  (*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน และ ไฟล์ทภายใน

เวลาตามความเหมาะสมของผู้จัดท้า) 

  

 

 

 

 

จากนั้นน้าท่านเที่ยวชม หอคอยกรงุโซล N Tower ซึ่งอยู่บนภูเขานัมซาน ซึ่งเป็น 1 ใน 18 หอคอยที่สูงที่สุดในโลก ที่ฐานของ

หอคอยมีสิ่งที่น่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปดเหลี่ยมปาลก๊ักจอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผู้รักชาติ อัน ชุง กุน นอกจากนี้

โซลทาวเวอร์ยังเป็นสถานที่ถ่ายท้าละครเกาหลีแนวน่ารักๆ เร่ือง “กับดักหัวใจยัยแม่มด” อิสระให้ทุกท่านได้เดินเล่นและถ่ายรูปคู่

หอคอยตามอัธยาศัยหรือคล้องกุญแจคู่รัก (ไม่รวมค่าขึ้นลิฟท์) 

 

 

 

 

จากนั้นพาท่านสู่  HONGDAE SHOPPING STREET ศูนย์รวมเครื่องส้าอางค์ ผลิตภัณฑ์บ้ารุงผิวพรรณ  ผลิตภัณฑ์บ้ารุง

ผิวหน้า หลากหลายแบรนด์ดังที่ก้าลังเป็นที่นิยมในเกาหลี เช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE 

FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มีให้ท่านได้เลือกซื้ออย่างมากมาย และยังสามารถมอบเป็นของฝากให้กับคนใกล้ตัว

ได้อีกด้วย  



เย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู คาลบี้ อาหารเกาหลีแบบปิ้งย่างที่มีชื่อเสียงของเกาหลี เป็นการน้าเนื้อวัวหรือเนื้อ   หมูมาหมักกับเคร่ืองปรุง

จนเน้ือนุ่ม แล้วจึงน้าไป  ย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน ตอนย่างเนื้อนั้นจะย่างเป็นชิ้นโตพอสมควร พอใกล้สุกแล้วก็ต้องใช้

กรรไกรตัดเป็นชิ้นพอดีค้า ทานกับเครื่องเคียงจ้าพวกผัก กระเทียม 

ที่พัก Benhur Hotel / M Hotel   ระดับ 3 ดาว หรือ เทียบเท่า 

 

 

เช้า           รบัประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม 

น้าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจาก

โสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด  ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้

เก่ียวกับต้นโสมและการปลูกโสม พร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

และราคาถูก กลับไปบ้ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

 น้าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ( Duty Free ) มีสินค้าชั้นน้าปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้ง น้้าหอม 

เสื้อผ้า เครื่องส้าอาง กระเป๋า แว่นตา นาฬิกา กล้องถ่ายรูป และเคร่ืองประดับ ฯลฯ หลายหลายแบรนด์ชั้นน้า อาธิเช่น  MCM , 

PRADA , SULWHASOO , DIOR , ANNA SUI ,LOUIS VUITTON ,SK II และอื่นๆอีกมากมายที่คุณจะอดใจไม่ได้ 

 

  

 

 

 

จากนั้นน้าท่าน ช้อปป้ิงท่ีย่านเมียงดง ได้ชื่อว่าเป็นแหล่งรวมแฟชั่นแบรนด์เกาหลีชั้นน้า ซึ่งในแต่ละวันจะมีวัยรุ่นๆเกาหลีมา
เดินช้อปปิ้งกันอย่างล้นหลาม ท่านสามารถหาซื้อสินค้าได้อย่างหลากหลายทั้งเสื้อผ้า,รองเท้า,กระเป๋า,เคร่ืองส้าอางซึ่งเป็นที่รู้จัก
อย่างดีของคนไทย อาทิ Etude , Skinfood, Laneige, Innisfree, Tony Moly, The Face Shop เครื่องประดับ, ซีดีเพลง, วีซีดี-ดี
วีดีหนังและซีร่ีส์ฮิต ตลอดจนของที่ระลึกที่มีรูปดาราคนโปรดของท่านอยู่ในสินค้า 

กลางวนั  อิสระอาหาร 1 มือ้ 
บ่าย   ได้เวลาอันสมควรน้าท่านสู่สนามบินอินชอนเพ่ือเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพฯ   

*สายการบินมีการเปลียนแปลงได้ในระดับเทียบเท่ากัน  
  *สายการบิน LOW COST ไม่เสริฟอาหารบนเคร่ืองน้้าหนักกระเป๋า 15 กิโลกรัม / 1 ชิ้น 
  เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET // JEJU AIR // JIN AIR // T’WAY  
  เดินทางถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับ 

 
***กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่

รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัย

ต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิด

ขึ้นอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว 

วันที่ห้าของการเดินทาง  ศูนย์โสม – Duty  Free – ตลาดเมียงดง - กรุงเทพฯ 

 



 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
***ราคาโปรโมชั่นช้าระเงินเต็มจ้านวนเท่านั้น หลังได้รับ invoice ***    
***ราคาปกติช้าระเงินมัดจ้า***   ท่านละ 5,000 บาท  
 กรุณาช้าระมัดจ้า ภายใน 3 วันท้าการ หลังได้รับ invoice พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง และช้าระทั้งหมดก่อนการเดินทาง30 วันหรือ
ตามก้าหนด Due date ระบุใน  Invoice** 
 
ราคาน้ีรวม 

-   ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ กรณีอยู่ต่อต้องเสียค่าเปลี่ยนแปลงตั๋ว 
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี   
-   ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที่พักระดับมาตรฐาน 3 คืน (พักห้องละ 2 ท่าน)  
-   ค่ารถรับ-ส่ง และน้าเที่ยวตามรายการ / ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ช้านาญเส้นทาง น้าท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
-   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่นท่านละ 850 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท้าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมที่สั่ง
เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่าน้้าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก้าหนด (ปกติ 15 กก.) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

สิงหาคม :  21-25 , 22-26 , 28-1 ก.ย. , 29-2 ก.ย. 15,500.-/คน 

5,900.- 

สิงหาคม : 20-24 , 23-27 , 27-31 , 30-3 ก.ย.  
กนัยายน : 4-8 ,5-9 ,11-15 , 12-16 ,18-22 ,19-23 ,25-29 ,26-30 

15,900.-/คน 

สิงหาคม : 18-22 , 19-23 , 24-28 , 25-29 , 26-30 , 31-4 ก.ย. 
กนัยายน : 3-7 , 6-10 , 10-14 , 13-17 , 17-21 , 20-24 , 24-28 , 27-31 
ตลุาคม : 2-6 , 3-7  
พฤศจิกายน : 6-10 , 7-11 , 13-17 , 14-18 , 20-24 , 21-25 , 27-1ธ.ค. ,28-2ธ.ค. , 

16,500.-/คน 

กนัยายน : 1-5 , 2-6 , 7-11 , 8-12 , 9-13 14-18 , 15-19 , 16-20 , 21-25 , 22-26    
23-27 , 28-2 ต.ค. , 29-3 ต.ค. , 30-4 ต.ค. 
ตลุาคม : 1-5 , 4-8 , 9-13 , 10-14 , 16-20 , 17-21 , 24-28 , 30-3 พ.ย., 31-4พ.ย. 
พฤศจิกายน : 1-5 , 5-9 , 8-12 , 12-16 , 15-19 , 19-23 , 22-26 , 26-30 , 29-3ธ.ค. 

16,900.-/คน 

ตลุาคม : 5-9 , 6-10 ,7-11 ,8-12 ,11-15 , 15-19 ,18-22 ,23-27 , 25-29 ,29-2 พ.ย. 
พฤศจิกายน : 2-6 , 3-7 , 4-8 ,9-13 , 10-14 , 11-15 , 16-20 , 17-21 , 18-22 ,    
23-27 , 24-28 , 25-29 , 30-4 ธ.ค. 

17,500.-/คน 

ตลุาคม : 12-16 , 13-17 ,14-18 ,22-26 ,26-30 ,27-31 ,28-1 พ.ย. , 17,900.-/คน 

ตลุาคม : 19-23 , 21-25 19,900.-/คน 

ตลุาคม : 20-24 20,900.-/คน 



-   ค่าวีซ่าส้าหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ้าตัวคนต่างด้าว 3) ใบส้าคัญถิ่นที่อยู่ 4) 
ส้าเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป แล้วทางบริษัทฯจะเป็นผู้ด้าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่าย
ค่าบริการต่างหาก (ส้าหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องท้าเร่ืองแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่า) 
-  ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมก้าหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทานอาหารที่
ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารส้าเร็จรูปส่วนตัวส้ารองมาด้วย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจ้า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 
(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี) ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิก

การเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ้ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, 

Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ้า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

หมายเหตุ 
- จ้านวนผู้เดินทาง ขั้นต่้า ผู้ใหญ่ 25 ท่าน ขึ้นไป 
- ราคานี้เป็นราคาส้าหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างชาติช้าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
- เที่ยวบิน ราคาและรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค้านึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นส้าคัญ 
- สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
- หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเที่ยว เท่านั้น (หาก
หนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท้าให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น) 
-  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัย
ธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทั้ง  จากไทย และ
ต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ 
เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ช้าระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
-  ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัว
นักท่องเที่ยวเอง 
- ตั๋วเคร่ืองบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน้ามาเลื่อนวันหรือคืนเงิน 
- เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุ
ไว้แล้วทั้งหมด 
- ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมก้าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
- ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM 
ให้ได้ 
- ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน 
- ขอสงวนสิทธ์ิส าหรบัลกูค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้  

 
 
 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมา

เป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม 

SEOUL&JEJU PLUS +  ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท 

หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถ

ขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณี

ลกุค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ 

ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง 

ค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 

 


