
 

 

กำหนดการเดินทาง 12-29 กุมภาพันธ์:  2563 

    โปรแกรมเดินทาง 
อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน 

โปรแกรมเพ่ิมเติม คาเมเลียฮิลล์ / สวนส้ม / โชว์กายกรรม - ร้านน้ำมันสน  - ยอดเขาซองซานอิลจุลบง -  

หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ - โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - 

ศูนย์เครื่องสำอาง  - ศูนย์โสม  - ล็อตเต้ ดิวตี้ฟรี - ดาวทาวน์เมืองเชจู 

   

 

23:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สาย

การบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ

คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน  

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C เป็น

สายการบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศเกาหลีใต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทับใจ 

พร้อมทั้งภาพลักษณ์ท่ีดี โดยมีพรีเซ็นเตอร์เป็นดาราชื่อดังของเกาหลี สายการบินเจจูเป็นสายการ

บินชั้นนำที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ หลังจากการก่อตั้งเมื่อปี 2005 ได้

ขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาให้มีความยุติธรรมแก่ลูกค้าตามคำเรียกร้อง และยังได้มี

การปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบินเจจูได้ทำให้การท่องเที่ยวเป็นที่

แพร่หลายจนประสบความสำเร็จ ซึ่งก่อนหน้านั้นไม่เคยนำวิธีเหล่านี้มาปฏิบัติ จนทำให้ประเทศ

เกาหลีใต้กลายเป็นประเทศท่องเที่ยวได้ มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองสำคัญ ๆ 

เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในด้านความ ปลอดภัย’

และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบินที่ใช้มากที่สุดและมีชื่อเสียงในต่างประเทศ  

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต้ 

รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ได้ถูกจัดอันดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือการจราจร

บนท้องฟ้าเยอะที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 

ชั่วโมง เพ่ือให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ

ศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทาง

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    ฮลัลาซาน  โปรแกรมเพ่ิมเติม คาเมเลียฮิลล ์/ สวนส้ม / โชวก์ายกรรม 
 



ธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกิดใหม่จากภูเขาไฟ

ที่ดับแล้ว 

อาหารกลางวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื้นเมืองดั้งเดิม จิมดักจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่

ชิ้นโต  วุ้นเส้นเกาหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆทำจากมันฝรั่งทำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ากับซอสสูตรเฉพาะเสิร์ฟ

พร้อมข้าวสวยร้อนๆ  การรับประทานใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเล็กพอดีคำ รับรองต้องติดใจ 

พาท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็น
ภูเขาท่ีสูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ดับไปนานแล้วซึ่งเป็นต้นกำเนิด
ของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และได้รับการคัดเลือกให้
เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามลำดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดตั้ง
เป็นอุทยานแห่งชาติตั้งแต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพ้ืนที่สงวน
เขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้สัมผัส
ความงามของภูเขาฮัลลาซานที่มีหิมะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยู่นั้นดูราวกับปุย

เมฆ ที่ตัดกับสีน้ำเงินของท้องฟ้า  เหมาะสำหรับการถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 8,000 วอน พาทุกท่านเดินทางชม คาเมเลียฮิลล์  

(CAMELLIA HILL)) สวนพฤกษชาติที่มีดอกคาเมเลียประมาณ 6000 ต้น มากกว่า 500  

สายพันธุ์   ชมดอกดงแบค หรือ ดอกคาเมเลีย คือ ดอกไม้ที่สื่อได้ถึงอุดมคติ หรือ ความ

รักในอุดมคติ และความถ่อมตน ดอกทงแบคมีรูปรา่งคล้ายดอกกุหลาบขนาดใหญ่ แต่

ทว่ากลีบเป็นมันลื่นจึงทำให้ดอกทงแบคมีความโดเด่นเฉพาะตัว บนเกาะเชจูดอกทงแบ

คจะออกสีชมพูอ่อนและชมพูเข้มตัดกับใบไม้สีเขียวมองแล้วเพลินตา และไม่ควรพลาดที่

ถ่ายรูปเก็บความสวยงาม (ดอกทงแบคจะบานและใหญ่เต็มที่สวยงามในเดือนธันวาคม - 

เดือนมกราคม ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 

 



โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 8,000 วอนจากนั้นพาท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติ

สร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็นที่เดียวในเกาหลีที่สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที่สุดในประเทศ ส้มบนเกาะเจจูมีรปูร่างแปลกตาท่ีมีชื่อ

ว่า ฮัลลาบง เหตุผลที่เรียกชือ่ส้มนี้ว่า ฮัลลาบง เพราะปลูกกันมากท่ีภูเขาฮัลลาซานซึ่งเป็นเขตที่อบอุ่นที่สุดของเกาหลี ฮัลลาบง

เป็นส้มที่เปลือกหนา มีรสหวานอร่อย ทำให้ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเป็นสินค้าส่งออกต่างประเทศอีกด้วย 

นอกจากนี้สวนส้มยังเป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์เกาหลีชื่อดังหลายเรื่อง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน) 

 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 12,000 วอน จากนั้นพาท่านเข้าชม โชว์กายกรรม 

(CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียว

และความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกัน

ไป เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ชม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่านจะได้รับความสนุกสนาน 

เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกัน  เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์นี้นักกายกรรมจะหมุน

ตัวและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ด้วยห่วงที่ห้อยอยู่กลางอากาศ  โชว์กายกรรมกลาง

อากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัวด้วยท่าทาง สง่างามขณะห้อยตัวอยู่กลาง

อากาศด้วยผ้าเพียงผืนเดียว เป็นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์นี้ คือ มอเตอร์ไซค์ผาดโผนในพ้ืนที่จำกัด 

อาหารเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนำหมูสามชั้นไปย่างบนแผ่นโลหะ

ที่ถูกเผาจนร้อน ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบางๆ พริกไทยป่น เกลือ 

และน้ำมันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่า

ถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว นับว่าพลาดไม่ได้เลย 

จากนั้นพาทุกท่านเเข้าพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ   (ผักดอง

เกาหลี)              ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออ่ืนๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จำนวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้ 

จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติผ่าน

ผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณ

ช่วยลดไขมันและน้ำตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และ

สามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพ่ือเพ่ิมภูมิต้านทานและทำให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี 

ซึ่งกำลังเป็นสิ่งที่ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  –ยอดเขาซองซาน อิลจบูง -  หมูบ่้านวฒันธรรมซองอึบ 
  โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet 

                                         พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ 



จากนั้นนำท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่

ดับแล้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดังที่ผู้คนมาขอพรและชม

พระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดื่มด่ำ

กับท้องฟ้าและน้ำทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่

นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่

ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว  

 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิวทิวทัศน์และ

บรรยากาศที่แตกต่างกัน เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่

สวยงามอย่างแน่นอน 

หมายเหตุ: สำหรับทา่นที่ต้องการขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ สามารถชำระค่าตั๋วด้วยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา 

อาหารกลางวัน บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการนำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนำไปผัดคลุกเคล้าพร้อม

น้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียง

ต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษท่ีขอแนะนำ 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 

300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสม

กับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็นโครงสร้างของตัวบ้าน ถ้าท่านเคยมา

เที่ยวเกาหลีใต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหสำหรับทำ "กิมจิ" หรือ

ผักดองของเกาหลี แต่สำหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไห

สำหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะนำผลเบอร์รี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อม

กับน้ำผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะนำมารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย  

ปัจจุบันนี้กลายเป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพ่ือเป็นของฝาก 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชำระเพิ่ม 20,000 won จากนั้นพาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ 

(AQUA PLANET) หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดใน เอเชีย เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควร

พลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้

เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตู้ปลา

จำนวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิ่ง 

นอกจากนี้ มีกิจกรรมและการแสดงของสัตว์น้ำให้ชมอย่างเพลิดเพลินอีกด้วย อาทิเช่นการ

ให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกันมารับอาหารอย่างคึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอัน



น่ารักจะทำให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่รู้ตัว และมีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ท่านสามาถดูการให้อาหารปลา

ฉลามสุดระทึก ที่นักประดาน้ำต้องใช้ทักษะและความสามารถพิเศษ ซึ่งจะทำให้คุณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา   

อิสระอาหารม้ือเย็น 

จากนั้นพาทุกท่านเเข้าพักท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเท่า   

 

 

รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่างๆ กิมจิ (ผักดอง

เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จำนวนจาน (ใส่

กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่านั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมารับประทานอาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึ้น 

 

จากนั้นนำท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์

เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรส

เปรี้ยว ดีสำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง

สารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับ  หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่าน

แข็งแรงข้ึน ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสำอางค์ที่

หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้า ไม่

ว่าจะเป็นสิว มีริ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดำใบหน้าหมองคล้ำ อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ริ้วรอย 

แต่งหน้าเบาๆโชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม  

อิสระอาหารกลางวัน 

จากนั้นนำท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิต

จากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับ

โสมพร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซ้ือโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด

และราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ 

จากนั้นนำท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่

มีสินค้าชั้นนำปลอดภาษี ให้ท่ าน เลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น้ ำหอม เสื้ อผ้ า 

เครื่องสำอางค์ กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรด์ดัง อาทิเช่น Dior, Gucci, 

Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์คร่ืองส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี   



Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of 

Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, ฯลฯ 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 

เครื่องสำอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยก

เมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้ 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C พร้อมความประทับใจMMM เดินทางถึง

ประเทศไทยโดยสวัสดิภาพ  

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ

เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษัท***           ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การ

นัดหยุดงาน การจราจรติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกิดข้ึนอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าที่ ที่จะ

ส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม       ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น 

ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและบริษัทจ่ายไปแล้ว 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU ทางแลนด์เกาหลี

จ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ 

เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ลูกค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้

ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
เงื่อนไขการให้บริการกรณีสำรองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมชั่นชำระเงินเต็มจำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      ราคาปกติชำระเงินมัดจำ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วันหลังได้รับ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือชำระเต็มจำนวนก่อนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ชำระยอดเงินส่วนที่เหลือตามเวลาที่กำหนด รวมถึง
กรณเีช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ให้ถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
ราคานี้รวม 
-   ค่าตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลับพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามที่ระบุในรายการ / ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ / ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ชิ้น 
-   ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ์หัวหน้าทัวร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็น
ภาษาอังกฤษเท่านั้น) 
, 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื่องดื่มที่
สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ต ต่างด้าว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจำตัวคนต่างด้าว 3) ใบสำคัญถ่ินที่
อยู่ 4) สำเนาทะเบียนบ้าน(ถ้ามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถ้ามี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทางเตรียมเอกสารและดำเนินการ
ยื่นวีซ่าด้วยตนเองเท่านั้น  (สำหรับหนังสือเดินทางต่างด้าว เจ้าของหนังสือเดินทางต้องทำเรื่องแจ้งเข้า-ออกด้วยตนเองก่อนจะ
ยื่นวีซ่า) 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชั่น ราคาปกติ พักเดี่ยวเพิ่ม 

กุมภาพันธ์: 12-15 3,980.- 7,480.- 

4,900- 

กุมภาพันธ์: 16-19, 17-20, 18-21, 23-26, 24-27, 25-28 3,990.- 7,490.- 

กุมภาพันธ์: 15-18, 19-22, 22-25, 26-29 4,190.- 7,690.- 

กุมภาพันธ์: 13-16, 14-17 4,590.- 8,090.- 

กุมภาพันธ์: 20-23, 21-24, 27-01มี.ค ,28-02มี.ค.,29-03มี.ค. 4,690.- 8,190.- 



-  ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากท่ีโปรแกรมกำหนด หากลูกค้าไม่สามารถรับประทาน
อาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารสำเร็จรูปส่วนตัวสำรองมาด้วย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจำ 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้*** 

กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือ ค่าทัวร์ทัง้หมด 

หมายเหตุ 
-           จำนวนผู้เดินทาง ขั้นต่ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่าน (ผู้ใหญ่) ขึ้นไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการ
เดินทาง 
-           ราคานี้เป็นราคาสำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทยหรือผู้ถือหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น (นักท่องเที่ยวต่างประเทศชำระ
เพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผู้เดินทางเป็นสำคัญ 
-           สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
-           หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพ่ือ
ท่องเที่ยว เท่านั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนทำให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น) 
-           ทางบรษิัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯได้ชำระค่าใช้จ่ายให้ตัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทาง
แล้ว 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก 
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
-           ตัว๋เครื่องบินเป็นตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนำมาเลื่อนวันหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกับทางบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ต้องทำในวันทำการของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ที่รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวันหยุด
ทำการของบริษัท 
-          มัคคเุทศก์ พนักงาน  ไม่มีอำนาจในการให้คำสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งสิ้น เว้นแต่มีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจขอ
บริษัทกำกับเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีต้องการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครั้งก่อนทำการ
ออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการ
ผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบและ
คืนค่าใช้จ่ายให้ในทุกกรณี 



-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามทีโ่ปรแกรมกำหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือ
เป็นเงินไทย3,000 บาท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก 
ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักสำหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
-           ขอสงวนสิทธิ์สำหรบัลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เมื่อท่านตกลงชำระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
กรุณาอ่านเงื่อนไขการจองทัวร์ตามที่ระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าที่ก่อนทำการจอง 



 


