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รหัสโปรแกรม : 12844 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนมกรำคม 2563 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนสม้ไรเ้มลด็  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา – 

 รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง  - ชมดอกทงแบค หรอื ดอกคามลิเลยี  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ  - ชายหาดกวางชกิ ิ -  

ยอดเขา ซองซาน อลิจลุบง  - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ -ทุ่งดอกยเูช หรอื ทุ่งดอกเรป - ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร  - 

รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน - ศูนยเ์ครือ่งส าอาง  - ศูนยโ์สม  - ลอตเตด้วิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจู 

   

 

    22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 

ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้า

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอย

ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสารของท่าน  

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

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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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C 

เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใส่น่า

ประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิ

เจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการ

ก่อตัง้เมือ่ปี 2005 ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็โดยการปรบัปรงุราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแก่ลกูคา้

ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอยา่งต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจู

ไดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นที่แพรห่ลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไมเ่คยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิตั ิ จนท าให้

ประเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครือ่งบนิ B737-800

ของสายการบนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ด

และมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ  

 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง    อทุยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมลด็ -ภูเขาซองอคั 

- วดัซันบังซา 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน ได้ถูกจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์หรอืการจราจรบนท้องฟ้าเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 

2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็น

เกาะทีเ่กดิใหมจ่ากภเูขาไฟทีด่บัแลว้ 

พาท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) 
เป็นภเูขาทีส่งูทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต ้ประกอบดว้ยภเูขาไฟทีด่บัไปนานแลว้ซึง่เป็น
ตน้ก าเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจ ูภเูขาฮลัลาซานมคีวามสูง 1,950 เมตร และไดร้บั
การคดัเลอืกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มคีวามสวยงามล าดบัที่ 182 
ของเกาหล ีและจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลาไดร้บัการ
ขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ที่สงวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และ
เพยีงอกีหา้ปีต่อมากไ็ด้รบัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural 
Heritage Site) ใหท้่านไดส้มัผสัความงามของภูเขาฮลัลาซานทีม่หีมิะปกคลุม สขีาว

ของหมิะปกคลุมอยูน่ัน้ดรูาวกบัปยุเมฆ ทีต่ดักบัสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรบัการถ่ายรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไป

ดว้ย ไก่ชิน้โต   วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบั

ซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรอง

ตอ้งตดิใจ 

พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิ ท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่่งผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขาย

ทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึ

ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้

เป็นของฝาก มคีุกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ู เป็นต้น 

ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีว ทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชา

เขยีวทีคุ่ณไมค่วรพลาด ภายในยงัประกอบ                 ไปดว้ย หอชมววิซึง่

นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ด     ในเกาหลใีตร้วมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา 

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 
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จากนัน้พาท่านสู่ สวนส้มไร้เมลด็ (ORANGE FARM) ความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาติ

สร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็นที่เดยีวในเกาหลทีี่สามารถปลูกส้มได้ดแีละอร่อยที่สุดใน

ประเทศ สม้บนเกาะเจจู มรีปูร่างแปลกตาทีม่ชีื่อว่า ฮลัลาบง เหตุผลทีเ่รยีกชื่อสม้นี้

ว่า ฮัลลาบง เพราะปลูกกันมาก ที่ภูเขาฮลัลาซานซึ่งเป็นเขตที่อบอุ่นที่สุดของ

เกาหล ีฮลัลาบงเป็นสม้ทีเ่ปลอืกหนา มรีสหวานอร่อย ท าใหไ้ดร้บัความนิยมจากคน

ในประเทศเกาหลแีละเป็นสนิค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วย นอกจากนี้สวนส้มยงั

เป็นสถานที่ถ่ายท าซรีีส่์เกาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยั

กะล่อน) 

พำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขำไฟท่ีสวยงำมอีก1 

ลกูบนเกำะเชจ ูสำมำรถชมวิวท้องทะเล ภูเขำไฟฮลัลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเล

มำกมำย มีชำยหำดหินริมทะเล ชำยหำดท่ีน่ีจะไม่ได้เป็นทรำยสีขำวแต่กลบัเป็นหินสี

ด ำ น ำ้ทะเลสีด ำแปลกตำ เป็นจดุด ำน ำ้ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐำนภูเขำ จะมี

ช่องท่ีทหำรญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกำหลีขดุเจำะไว้ตัง้แตส่มยัสงครำมโลก  เพ่ือเอำไว้จอด

เรือแอบซ่อนไว้ส ำหรับท ำลำยเรือของอเมริกำ โดยท ำเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบ

พลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้ำชม แต่มีเหตกุำรณ์เคยดินถล่มลงมำเลยปิดไม่ให้เข้ำชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำเร่ือง 

"แดจงักึม"ตอนท่ีถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกำหลีใต้ ส ำหรับใครท่ีช่ืนชอบกำรทำนอำหำรทะเลสดๆ คงต้องฟิน

กบัหอยเป๋ำฮือ้สดุขึน้ช่ือ        ท่ีอำชีพแฮนยอหรือนกัประดำน ำ้หญิงวยัชรำ งมขึน้มำขำยกนัอยู่ริมชำยฝ่ัง สด อร่อยอย่ำบอก

ใครเชียวชรำ งมขึน้มำขำยกนัอยูริ่มชำยฝ่ัง สด อร่อยอยำ่บอกใครเชียว 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยูบ่นเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่าง

ทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองค์

ใหญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบน

เกาะเชจ ู และชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และรปูปั้นเจา้แมก่วนอมิซึง่หนั

หน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปั้นพระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดล้บูพุงกจ็ะ

ร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบั

วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความ

อุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่าแห่งชวีตินอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของ

แหลมมงักรทีย่ ื่นออกมาสู่มหาสมทุร 
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อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ 

พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที่สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมี

ส่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไมไ่ดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ 

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาตผิ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วย

ลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเส้นเลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้ง

สารพษิในรา่งกาย เพื่อเพิม่ภมูติา้นทานและท าใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

พาทุกท่านเดินทางชม  ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย ดอกคามิลเลีย" 

(Camellia) คอื ดอกไมท้ีส่ ื่อไดถ้งึ อุดมคต ิหรอื ความรกัในอุดมคต ิและสุดทา้ยคอื

ความถ่อมตน เป็นดอกไมท้ีม่รีปูร่างคล้ายดอกกุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทว่ากลบีเป็น

มนัลื่นของมนั จงึท าใหค้ารม์เีลยี มคีวามโดดเด่นเฉพาะตวั บนเกาะเชจสูดีอกคามลิ

เลยีจะออกชมพูอ่อนและเขม้ตดักบัใบสเีขยีวเขม้มองแล้วเพลนิตา (ดอกคามลิเลยี

จะบานใหญเตม็ทีส่วยงามในเดอืนธนัวาคม - มกราคม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ 

ณ วนัเดนิทาง) 

 

 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  ร้านน า้มนัสนเขม็แดง  - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ –ชายหาดกวางชิก ิ- 
ยอดเขาซองซาน อลิจูบง – พพิธิภัณฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป   
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จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็น

หมูบ่า้นโบราณอายมุากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยูจ่รงิ เอกลกัษณ์ของการ

สรา้งบ้านที่นี่คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอิฐเข้า

ด้วยกันเป็นโครงสร้างของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลใีต้แล้วเคยเห็นไห

ต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรับท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ี

แต่ส าหรบัที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่นี่จะเป็นไหส าหรบั

หมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบั

น ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคน

ป่วย  ปัจจบุนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผดั

คลุกเคล้าพรอ้มน ้าซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi Beach) เป็น

ชายหาดที่สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจ ูชายหาดนี้มทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มี

ววิพืน้หลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจบูงซึง่เป็นไฮไลทข์องเกาะเชจู  ทุก

ท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาตทิีย่งัคงความอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเล

เยน็ๆ และ ทีส่ าคญัยงัเป็นจดุชมววิพระอาทติยต์กที่สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจ ู

 

 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) 

เป็นภเูขาไฟทีด่บัแล ้ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่ง

ดงัที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทติย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามใน

เกาะเชจ ูและในจดุนี้เรายงัสามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่

สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลก

อยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิอง

โลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่าน
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สามารถหยดุแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที่

แตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงาม

อยา่งแน่นอน 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ) แฮนยอ 

คอืนักด าน ้าที่ลงไปเก็บอาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝัง่ของเกาะเชจูด้วยวธิกีาร

ตามแบบฉบบัดัง้เดมิของเกาหล ีบางคนกย็กใหแ้ฮนยอเป็นนางเงอืกแห่งทอ้งทะเล

ซึง่ไดร้บัความสนใจอยา่งมาก ภายในพพิธิภณัฑท์ุกท่านจะไดพ้บภาพถ่ายแฮนยอ

ทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแขง็แกรง่ของผูห้ญงิบนเกาะเชจ ูโดยรปูแบบการจดัแสดง 

เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรือ่งราว วถิชีวีติความเป็นอยู ่ ซึง่ขา้วของ เครื่องใชท้ี่

น ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจา้ของบ้านได้ใช้งานจรงิ อาท ิเช่นการแต่ง

กาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที่ดูสบายตา และที่

ส าคญัคอืมกีฎหา้มไม่ใหผู้ช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปัจจุบนัจะมชีุดทีร่ดัรปูเตม็ตวัคลา้ยกบันัก

ประดาน ้าสดี าโดยมอุีปกรณ์คอื แว่นกนัน ้า เคยีว ถุงตาขา่ยและหนิตะกัว่รอ้ยเพื่อถ่วงน ้าหนัก  ไฮไลทข์องแฮนยอคอืจุดที่

ด าลงไปจะลกึเกอืบรอ้ยเมตรแต่แฮนยอกด็ าลงไปไดโ้ดยไม่ต้องใช้              ถงัออกซเิจนแสดงใหเ้หน็ว่าพวกเธอนัน้มี

ความแขง็แกร่งส่วนอาหารทีห่ามาไดน้ัน้กม็หีลากหลายทัง้สาหร่าย หอยเป๋าฮื้อ เม่นทะเล หมกึยกัษ์ ฯลฯ อนัสะทอ้งถงึ

ความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ารเข้าชมเน่ืองจากสถานที่ท่องเที่ยวบางแห่งมวีนัหยุด

ประจ า) 

จากนัน้พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์ของ

เกาะเชจู “ยูแช  หรอื “เรป หรอื เรปซดี (Rapeseed)” มชีื่อเรยีกทางการเป็น

ภาษาองักฤษว่า “คาโนล่า มดีอกสเีหลอืงประกอบด้วยกลบีดอก 4 กลบี พบบน

เกาะเชจูโดยเริม่ในเดอืนกุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอก

บานสะพรัง่เหลอืงอร่ามเต็มเนินเขา เป็นววิธรรมชาตทิี่สวยงามเหมาะส าหรบัเก็บ

รูปความประทับใจเป็นความทรงจ า (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยู่กับ

ภมูอิากาศค่ะ) 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึน้ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ 

อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครือ่งเคยีงต่างๆ  

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
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รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ 

สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบั

หวัมงักร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกนัว่าถ้าหากใครไม่

ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักร

แห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมือนหวัมงักร 

ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามที่จะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ท้องฟ้า 

เป็นประตมิากรรมที่ธรรมชาตไิด้สรา้งสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงั

สามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตา

อกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบั  หรอื

ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพรา่งกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภท

เวชส าอางค์ทีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ที่เหมาะ

กบัผู้ที่มปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า 

อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้อง

ศลัยกรรม  

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทอง

อ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอก

ดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงนิวอน- ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ลอ็ตเต้ ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุด ภายในจะมเีจา้หน้าที่ให้

ความรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืก

ซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก กลบัไปบ ารงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกั

และนบัถอื 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่นี่มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม 

เสื้อผ้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลายแบรด์ดงั อาทเิช่น 

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

Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, 

Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, 

Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าท้องถิน่ ชื่อดงั บน

เกาะเชจ ูอาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์เครื่องประดบั NEW BALANCE , 

NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมา

ไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เที่ยวบนิที่ 7C พรอ้ม

ความประทบัใจ 

 เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ควำมรับผดิชอบของบริษทั***ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดั

หยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะ

ส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน 

ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 
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โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN JANUARY ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับ

พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เปน็จ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ 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 เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 
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‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมช่ัน 

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
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เงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์

ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้ค่ะ*** 

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 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ ่
เด็กไม่เสริมเตียง 

พกัเดี่ยว 
ราคาปกต ิ

ราคาโปรโมชั่น 
(8 ที่แรกเท่านั้น) 

มกราคม : 5-8 , 6-9 , 7-10 13,100 9,600  
4,900.- 

 

 

 

มกราคม : 4-7 , 8-11 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 26-29 ,  
27-30 , 28-31      13,400 9,900 

มกราคม : 3-6 , 9-12 , 11-14 , 15-18 , 18-21 , 22-25 , 25-28 ,29-1 ก.พ. , 31-3 ก.พ.  13,700 10,200 

มกราคม : 10-13 , 16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 , 30-2 ก.พ.  
 14,000 10,500 

มกราคม : 1-4 , 2-5 
 15,100 11,600 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
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ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
        (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
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ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 
และ เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญั
ถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและ
ด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
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-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท า
การออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี
เกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ
ไมร่บัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน 
หรอืเป็นเงนิไทย3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที่
เขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


