
 

**พาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานได้คงเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ณ วันกลับ** 

ทุกโปรแกรมมีหัวหน้าทัวร์เดินทางจากเมืองไทยไปกับลูกค้าตลอดการเดินทาง  
 

 

23.30 คณะพร้อมกัน ณ ท่าอากาศยานนานาชาตสิุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ ประเทศไทย อาคาร

ผู้โดยสารขาออก ชั้น 4  ประตู 3 เคาน์เตอร์เช็คอิน F สายการบิน JEJU AIR โดยมีเจ้าหน้าที่

ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรบั อำนวยความสะดวกตลอดข้ันตอนการเช็คอิน และ หัวหน้า

ทัวร์ให้คำแนะนำเพือ่เตรียมความพรอ้มก่อนออกเดินทาง 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 



 
 

 

 

 

 

03.20         เหริฟ้าออกเดินทางสู่ Aท่าอากาศยานนานาชาติเชจู ประเทศสาธารณรัฐเกาหลีใต้ 

โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินที่ 7C2244 **สำหรบัเที่ยวบินน้ีไม่มีบริการอาหารและ

เครื่องดืม่บนเครื่อง ใช้เวลาบินประมาณ 5 ชม. 25นาที**  

10.20 เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญเ่ป็นอันดบัที่ 2 ของเกาหลีใต้ รองจากท่า

อากาศยานนานาชาติอินชอน ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลทห์รอืการจราจรบนท้องฟ้า

เยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง 

เพ่ือให้ตรงกบัเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร  

นำท่านมุ่งหน้าสู่ อุทยานแห่งชาตฮิัลลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็นภูเขาที่

สูงทีสุ่ดในประเทศเกาหลีใต ้ ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้วซึ่งเป็นต้นกำเนิดของเกาะ

ส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และได้รับการคัดเลอืกใหเ้ป็นสถานที่

ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามลำดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดต้ังเป็นอทุยาน

แห่งชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นพื้นทีส่งวนเขตชีวมณฑล 

(UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านไดส้ัมผสัความงามของภูเขาฮัลลาซานทีม่ี

หิมะปกคลมุ สีขาวของหิมะปกคลุมอยู่น้ันดูราวกับปยุเมฆ ที่ตัดกับสีน้ำเงินของ

ท้องฟ้า  เหมาะสำหรบัการถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นทีร่ะลกึ 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซอีิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมือง

ดั้งเดิม  

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซลุลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจาก

ธรรมชาติ ทำให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่สง่ผลิตภัณฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั่วโลก 

เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถงึผลิตภัณฑ์แปรรูป

จากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมะสำหรับซือ้เป็นของฝาก มีคุ้กกี้ชาเขียว 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ – พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน 

– เท็ดด้ีแบร ์– วดัยอกชนัซา 



 
ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ทีจ่ำหน่ายชาเขียวทัง้

ร้อนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยังประกอบไปด้วย 

หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะไดส้ัมผัสกบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญท่ี่สุดในเกาหลีใต ้

รวมทั้งถ่ายภาพทีร่ะลึกกบัถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่ 

 

  

 

 

จากนั้นพาท่านสู่ หมีเท็ดด้ีแบร์ (Teddy Bear Museum) สถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมทีจ่ัด

แสดงตุ๊กตาหมีเท็ดด้ีแบรม์ากมายจากทั่วโลก ตุก๊ตาหมทีีจ่ัดแสดงในตีมของงานศิลปะจาก

ศิลปินช่ือดังช้ินต่างๆ และยังมทีั้งส่วนของการจัดแสดงประวัติความเป็นมากว่า 100 ปีของเจ้า

เท็ดด้ีแสนน่ารัก รวมไปถึงตุก๊ตาหมีขนาดเล็กที่สุดในโลกที่มคีวามสูงแค่ 4.5 มิลลิเมตรเท่านั้น  

ไฮไลท ์พิพิธภัณฑ์แห่งนีม้าเที่ยวได้ตลอดป ีภายในพิพิธภัณฑ์มีส่วนการจัดแสดงภายในอาคาร 

ร้านกาแฟสุดเกส๋ำหรับคุณพ่อคุณแม่ทีพ่าลูกหลานมาเทีย่วจะได้น่ังจิบกาแฟเพลินระหว่างรอ 

และภายนอกตัวอาคารก็ยังมีสวนน่ารักทีจ่ัดแต่งด้วยรูปปั้นพีห่มี น้องหมีมากมาย และสวน

เทพนิยายของเจ้าหมีดำ ไอคอนหลักอกีอย่างของเกาหลีใต ้ (ราคาน้ีไม่รวมค่าเข้าเท็ดด้ีแบร์) 

จากนั้นพาท่านสู่ จากน้ันนำท่านนมัสการพระ ณ วัดยักช็อนซา (Yakcheonsa Temple) 

ตัง้อยู่ในบรเิวณที่มีน้ำแร่ไหลออกมา จากพื้นดินตลอดทัง้ปีในฝั่งซอ็กวีโพ (Seogwipo) บน

เกาะเชจู วัดแห่งนี้ถูกสร้างข้ึน โดยมีรูปแบบทางสถาปัตยกรรม ของวัดทางพุทธศาสนา ใน

สมัยต้นราชวงศ์โชซ็อน บริเวณของวัดครอบคลุมพื้นที่กว่า 3,305 ตารางเมตร ด้วยขนาดของ

วัดที่ใหญ่และสวยงาม ทำให้วัดแหง่นี ้ กลายเป็นอีกหนึ่งสถานที่ยอดนิยม ทั้งสำหรับ

พุทธศาสนิกชน และนักท่องเที่ยวทั้งในและต่างประเทศ  บริเวณด้านหน้าของพระอุโบสถ 

เป็นทีป่ระดิษฐานของพระพุทธรปูปางสมาธิ ทีม่ีขนาดความสูง 5 เมตร อยู่บนแท่นสงู 4 เมตร 

และด้านหน้าของพระอุโบสถ เป็นที่ตัง้ของศาลาระฆังขนาดใหญ่ ที่มีน้ำหนักถึง 18 ตัน รวมไป

ถึงกลองขนาดใหญ่  ภายในพระอุโบสถทีม่ีความสูงถึง 30 เมตร เป็นทีป่ระดิษฐานของ 

พระพุทธรูปที่มีความงดงามถึง 3 องค์ อันเป็นตัวแทนของพระพุทธเจ้าใน 3 ช่วงเวลา คือ อดีต

, ปจัจบุัน และอนาคต   สำหรับสถานที่อื่นๆ ในบรเิวณของวัด จะประกอบไปด้วยธรรมศาลา



 
ที่สร้างข้ึนในถ้ำที่เรียกว่า คุลบ็อบดงั, ศาลเจ้าซัมซอ็งกกัเจดยี์พระบรมสารรีิกธาตุ  และสวนไม้

ดอกไม้ประดับ ทีส่วยงามอยูเ่รียงรายรอบวัด 

ค่ำ  บริการอาหารเย็น พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกยอ็บซลั  โดยการนำหมูสามช้ันไปย่างลงบนแผ่นโลหะ

ที่ถูกเผาจนร้อน   ซัมกยอ็บซัลจะเสริ์ฟพรอ้มกบัเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่น

บางๆ  

นำท่านเข้าสู่ท่ีพักบนเกาะเชจู S HOTEL JEJU หรือ ระดับเทียบเท่า 

 

 

08.00 น. บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านนำ้มันสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการ

วิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและ

น้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเสน้เลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษใน

ร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี  ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความ

นิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ทำจากสนเข็มแดงซึ่ง

เป็นสินค้ายอดนิยมสำหรบัคนเกาหลีและนักท่องเที่ยวรา้นละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมอืงเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็

คส้ม ส้มอบแหง้ ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของ

ใช้ในครัวเรือน ลกูบอลซกัผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยงัมชุีดเครื่องนอนอันดับ1ของเกาหล ี

(SESA LIVING) ที่นุ่ม น่าสัมผัส พร้อมกับการกันไรฝุ่นได้ดีเยี่ยม ของฝากของทีร่ะลกึมีใหท้่าน

ได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจกุลอ่งตามเงื่อนไขของร้าน  

วนัท่ีสามของการเดินทาง       ร้านน ้ามนัสน – ร้านละลายเงินวอน –  ยอดเขาซ็องซาลอิลจูบง – หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  – 

ชายหาดควงัชิกี – ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  

 – ประเทศเกาหลีใต้–  



 
จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซอง

อึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแหง่

นี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยัง

เป็นหมู ่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที ่ยังมี

ชาวบ้านอาศัยอยู ่จริง เอกลักษณ์ของการสร้าง

บ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัว

ยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้าง

ของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็น 

ไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหสำหรับทำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่

สำหรับที่เกาะนี้น้ัน ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหสำหรับหมัก "โอมีจา" 

หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนำผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไป

ในไหพร้อมกับน้ำผึ้ง และหมักไว้สามปี  และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย  

ปัจจุบันน้ีก็เป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก 

เท่ียง           บรกิารอาหารกลางวันด้วยเมนู แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการนำเนื้อหมหูมักกับเครื่องปรุงรสสูตร

พิเศษ ก่อนนำไปผัดคลกุเคล้าพรอ้มน้ำซปุ นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมรีสชาติออกหวานและเผ็ด

เล็กนอ้ย  เมื่อสกุรบัประทานกบั ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ 

 

 

 

 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดควังชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็นชายหาดที่สวย

ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มีทัศนียภาพเป็นเอกลักษณ์มีวิวพื้นหลังเป็นปากปล่อง

ภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเป็นไฮไลท์ของเกาะเชจู   ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของ

ธรรมชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเย็นๆ และ ที่สำคัญยังเป็นจุดชมววิพระ

อาทิตย์ตกที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู 

จากน้ันนำทุกท่านเดินทางสู่ ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) 

เป็นภูเขาไฟที่ดบัแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัทีผู่้คนมา



 
ขอพรและชมพระอาทิตย์ข้ึน เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรา ยัง

สามารถดื่มด่ำกับทอ้งฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็น

สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมมุโลกอยากมาสัมผสั จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินข้ึนไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรปูจากมมุสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะ

พัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมื่อข้ึนไปถึงด้านบนสุดของปาก

ปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบรสิุทธ์ิ และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน  

จากนั้นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ ่งดอกเรป (YUCHAE FLOWER) ดอกเรปถือเป็น

สัญลักษณ์ของเกาะเชจู “ยูแช  หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีช่ือเรียกทางการเปน็

ภาษาอังกฤษ 

ว่า “คาโนล่า มีดอกสีเหลืองประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริ่มในเดือน

กุมภาพันธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรั่งเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา 

เป็นวิว 

ธรรมชาติที่สวยงามเหมาะสำหรับเก็บรูปความประทับใจเป็นความทรงจำ (ปริมาณของดอก

เรปบานอาจข้ึนอยู่กับภูมิอากาศค่ะ) 

ค่ำ            บริการอาหารเย็น พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดน่ึง   ประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกาะเช

จูข้ึนช่ือ  

นำท่านเข้าสู่ท่ีพักบนเกาะเชจู SEA & HOTEL หรือ ระดับเทียบเท่า 

 

 

08.00 น.          บริการอาหารเชา้ ณ ห้องอาหารโรงแรม 

 

 

 

 

วนัท่ีสี่ของการเดินทาง    ยงดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเล –  ศูนยส์มุนไพรบ ารงุตบั – ศูนยร์วม

เวชส าอางค์  – ศูนยโ์สม – ลอ็ตเต้ ดิวตี้ฟรี– ดาวทาวน์เมืองเชจู  –  สนามบินนานาชาติเชจู 

 



 
จากนั้นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้าม

ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์

เสน่ห์เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยว

เกาหลีเป็นอย่างมาก และยังสามารถเดินไปเยี่ยมชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธารลาวาที่

ตอนนี้กลายเป็นธารน้ำทะเลที่มีสีสวยงามแปลกตาอีกด้วย 

จากนั้น นำท่านไปรูจ้ักและเข้าใจ “ศนูย์สมนุไพรฮ็อกเก็ต

นามู”  ชาวเกาหลรีุ่นใหม่นิยมนำมารับประทาน เพือ่ช่วย

ดูแลตับใหส้ะอาดแข็งแรงปอ้งกันโรคตับแข็งไม่ให้ถูกทำลาย

จากการดืม่กาแฟ บุหรี่ แอลกอฮอล์ สารตกค้างจากอาหาร

และยาศูนย์สมุนไพรบำรุงตบั ฮอกเก็ตนามู (Raisin Tree 

Center)  ที่ได้รับการจดลิขสิทธ์ิเป็นสมุนไพรทีท่ั่วโลกยอมรับ รวมถึงสถาบันต่างๆ ว่าเป็น

สมุนไพรที่มีคุณภาพดีที่สุดในการบำรุง และดูแลตบัได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยขับล้างดีท็

อกสารพิษออกจากร่างกาย ซึ่งจัดเป็นสมุนไพรที่หาได้ยากในปัจจุบัน 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

สำอางค์ทีห่มอศัลยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย เครือ่ง HIFU เกาหลีที่

ได้รับการการันตรีจากซัมซุง นวัตกรรมใหม่ ไม่ต้องเจบ็ตัว หรือโดนยาชาอีก

ต่อไป สามารถทำเองได้ กระตุ้นใหเ้กิดการสร้าง collagen ทำให้ใบหน้าของเรายก

กระชับ ช่วยสร้างกรอบหน้าให้ดู วีเชฟ  และมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผูท้ี่มีปญัหาผิวหน้า ไม่ว่าจะ

เป็นสิว มีริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำ อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้าเบาๆโชว์

ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม 

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับาล

รับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด 

ภายในจะมีเจ้าหน้าที่้ให้ความรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและ

ผลิตภัณฑ์ทีผ่ลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมทีม่ีคุณภาพดีที่สุดและราคา

ถูก กลับไปบำรงุร่างกายหรือฝากญาตผิู้ใหญท่ี่ท่านรักและนบัถือ 

เท่ียง           บริการอาหารกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ เมนูนี้ คือหมูหมักช้ินบาง ๆ ผักต่าง ๆ 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มี

สินค้าช้ันนำปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอางค์ 



 
กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลายแบรด์ดัง อาทิเช่น 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 

 จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถ่ิน ช่ือดัง บนเกาะเชจู อาทิ

เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส

ประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เรา้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมือนยกเมืองเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศ

ทะเลใต้ 

22.00                  เหิรฟ้าออกเดินทางสู่ ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ  โดยสายการบิน JEJU AIR  

เท่ียวบินที ่7C2243 

 

 02.00          เดินทางถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ 

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ สลบัโปรแกรมทัวร์เพ่ือความเหมาะสม และนึกถึงผลประโยชนข์องลูกค้า
เป็นหลัก อาจมีการสลับปรบัเปลี่ยนโปรแกรมตามความเหมาะสมของหน้างาน อาทิ หากมฝีนตก 
หรือ รถติด อาจปรับโปรแกรม (ท้ังนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณห์น้างงาน ) ไกด์และหัวหน้าทัวร์จะแจ้ง

ให้ทราบในแต่ละวัน 
* หากลูกคา้ท่านใดท่ีจำเป็นต้องออกต๋ัวภายใน (ตั๋วเครื่องบิน , ตั๋วรถทัวร์ , ตั๋วรถไฟ) กรุณาสอบถามเจ้า
หน้าของบริษัท ทุกคร้ังก่อนทำการออกต๋ัวเนื่องจากสายการบินอาจมีการปรับเปลี่ยนไฟล์ท หรือ เวลาบิน 
โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านใดมีไฟล์ทบินภายในประเทศต่อ โปรดแจ้งให้บริษัทฯทราบในวันจอง

ทัวร์ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของตัวท่านเอง * 
 **กรณีที่กองตรวจคนเข้าเมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรอืเข้า

ประเทศทีร่ะบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิทีจ่ะไม่คืนค่าบริการ

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบริษัท*** ในกรณีเกิดเหตสุุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการ

ล่าช้าของสายการบิน อบุัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตาม

สถานที่ต่างๆ ทีเ่กิดข้ึนอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ทีจ่ะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการ

ท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไมส่ามารถเรียกรอ้งค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น ค่าเสียเวลา ค่า

เสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลกูค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว 

วนัท่ีห้า  สนามบินนานาชาติสุวรรณภมิู                     



 

 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธิ์การเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวขึ้นอยูก่ับผู้จัดทำเท่านั้น 
 
☺อัตราคา่บริการดังกกลา่ว ยังไม่รวมคา่ธรรมเนยีมทิปไกด์ท้องถิ่นและคนขับรถ 1,500 บาท/ต่อท่าน  ขอ

อนุญาตเก็บทิปไกด์ท่ีสนามบินสุวรรณภูม☺ิ 
 

อัตราค่าบริการ 

กำหนดการเดินทาง ราคาโปรโมชั่น 

ผู้ใหญ่ ห้องละ 
2-3 ท่าน  

อัตราท่านละ 
ราคาโปรโมชั่น 

ราคาเต็ม 

พักเด่ียว 
เพ่ิม 

อัตรา ห้อง
ล
ะ 

จำนวนผู้
เดินทาง 

วันเดินทางเดือน มกราคม 2563 

05– 08  ม.ค. 62 9,899 9,799 13,100 4,900 เต็ม 

06– 09  ม.ค. 62 9,799 9,799 13,100 4,900 เต็ม 

07– 10  ม.ค. 62 9,799 9,799 13,100 4,900 เต็ม 

08– 11  ม.ค. 62 9,999 9,999 13,400 4,900 18 คน 

12–15  ม.ค. 63 9,999 9,999 13,400 4,900 22 คน 

13– 16  ม.ค. 63 9,999 9,999 13,400 4,900 31 คน 

14– 17  ม.ค. 63 9,999 9,999 13,400 4,900 31 คน 

19– 22  ม.ค. 63 9,999 9,999 13,400 4,900 31 คน 

20– 23  ม.ค. 63 9,999 9,999 13,400 4,900 31 คน 

21– 24  ม.ค. 63 9,999 9,900 13,400 4,900 31 คน 

26– 29  ม.ค. 63 9,999 9,999 13,400 4,900 31 คน 

27– 30  ม.ค. 63 9,999 9,999 13,400 4,900 31 คน 

28– 31  ม.ค. 63 9,999 9,999 13,400 4,900 31 คน 



 
เง่ือนไขการให้บริการกรณสีำรองท่ีนั่ง  

   1. ราคาโปรโมช่ันชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รบั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่
กำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกับ
ทางบริษัท 
 
ราคานี้รวม 
-   ค่าต๋ัวเครื่องบิน ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแหง่ที่มี   
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ตา่งๆ ตามรายการ 
-   ค่าที่พักระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-สง่ และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าประกันอบุัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) 
 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถ่ิน 1,500 บาท ต่อท่านตลอดทริป ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตาม
สินน้ำใจของทุกท่านค่ะ (ไมร่วมในทิปไกดท์้องถ่ินและคนขับรถนะคะแต่ไม่บงัคับทปิค่ะ 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตัว, ค่าซักรีด, มินบิาร์ในห้อง, รวมถึง
ค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่สัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้ว
จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20กก.) 
-   ค่าวีซ่าสำหรบัพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 
3) ใบสำคัญถ่ินที่อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถ้าม)ี 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้
เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรบัหนงัสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของ
หนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองกอ่นจะยื่นวีซ่า) 
-  ค่าอาหารทีลู่กค้ารบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี่ยนแปลงจากทีโ่ปรแกรมกำหนด หากลกูค้าไม่
สามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจ์ัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- (ราคาโปรโมช่ันไมส่ามารถยกเลิกการเดินทาง หรอืเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )     
- ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทางได้*** 
- กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบิน

พิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงนิมัดจำ หรอื ค่าทัวร์ทั้งหมด 
-  



 
หมายเหต ุ
-           จำนวนผู้เดินทาง ข้ันต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ข้ึนไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่าง
น้อย 5 วันก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาสำหรบันักทอ่งเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเที่ยว
ต่างประเทศชำระเพิ่มท่านละ 4,000 บาท) 
 -            เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสม โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพาะผู้มจีุดประสงค์
เดินทางเพื่อทอ่งเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ทาง
บริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆทัง้สิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การ
นัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมอืงจากเจ้าหน้าที่
ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ
บริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยว
บางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทน
ต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแล้ว 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิด
อุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีทีท่่านไม่เดินทางพรอ้มคณะไม่สามารถนำมาเลือ่นวันหรือคืน
เงิน 
-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัท
ดังนี้ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่
รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุดทำการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนาม
โดยผู้มีอำนาจขอบริษัทกำกบัเท่านั้น 
-           หากท่านที่ต้องการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าทีทุ่ก
ครั้งก่อนทำการออกตั๋ว เพื่อปอ้งกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน 
เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบนิ  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการ
ควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รบัผิดชอบและคืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมกำหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 
100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย 3,000 บาท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และ
โรงแรมทีเ่ข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได ้



 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนด์ปรบัเงินวันละ 
5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพักสำหรบัผูท้ี่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไมส่ามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิสำหรบัลกูค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วท้ังหมด 

 
กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามท่ีระบุในรายการขา้งตน้  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีก่อนทำการจอง 

 



 


