
 
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนธนัวำคม 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน /ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนสม้ไรเ้มลด็  - ภูเขาซองอคั  

- วดัซนับงัซา - รา้นน ้ามนัสน  - ชมดอกทงแบค หรอื ดอกคามลิเลยี  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ  - ชายหาดกวางชกิ ิ - 

ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ - ยงดูอมัรอ็ค หรอื โขดหนิรูปหวัมงักร  - รา้นคา้สมุนไพร  -  

ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู

   

 

    22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

     EASTAR JET  (BOEING 737-800)  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ …….  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข ……. โดยมเีจา้หน้าทจีากบรษิทั 

     คอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำ

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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02.35-03.05 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ ZE552 นบัเป็นเป็นสายการบนิน้องใหม่

เทีย่ว 

เกาหลทีีเ่พิง่เขา้มาบนิในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิทีม่คุีณภาพใชเ้วลา 6 ปี ในการเตบิโต มเีทีย่วบนิทัง้ในประเทศ

เกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครื่องบนิทีม่รีะบบเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม มกีารพฒันาดา้นระยะทางการบนิ และประสทิธภิาพในการใชน้ ้ามนั

เชือ้เพลงิอย่างดเียีย่ม  

 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถึงสนามบนินานาชาตเิชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของเกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศ

ยานนานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกมิโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพธิกีารตรวจคนเข้าเมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่              

เกาะเชจ ูซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล ี

พาท่านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ 

ประกอบดว้ยภูเขาไฟทีด่บัไปนานแลว้ซึ่งเป็นต้นก าเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮลัลาซาน

มคีวามสูง 1,950 เมตร และไดร้บัการคดัเลอืกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติทีม่คีวาม

สวยงามล าดบัที ่182 ของเกาหล ีและจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลา

ได้รบัการขึ้นทะเบยีนเป็นพื้นที่สงวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีง

อีกห้าปีต่อมาก็ได้รบัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site)               

ใหท้่านได้สมัผสัความงามของภูเขาฮลัลาซานทีม่หีมิะปกคลุม สขีาวของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดรูาว

กบัปุยเมฆ ทีต่ดักบัสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรบัการถ่ายรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

พาทุกท่านเดนิทางสู่ ภเูขาไฟแซบยอลโอรึม เป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงอีกแห่งหน่ึงของเกาะเชจู เป็นสถานที่มองเห็นดาวประจ าเมอืง              

ทีเ่ปล่งประกายสวยงามบนทอ้งฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดงัอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถ

ขึน้มาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระอาทติยก์นับนภูเขาไฟแห่งน้ี ขอแนะน าว่าห้ามพลาดเดด็ขาดๆ นอกจากน้ีสถานทีแ่ห่งน้ีเป็นที่จดั

เทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึ้นที่บรเิวณเนินเขา โดยจะจดัในช่วงประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงต้นเดอืนมนีาคมของทุกปี 

ที่น่ีจะมกีารจุดไฟอย่างยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรบัฤดูเกี่ยวเก็บและยงัเป็นการอวยพรให้มสีุขภาพดอีีกด้วย ซึ่  เพื่อท าการเตรยีมพื้นที่              

ในการปลกูพชืส าหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมายเหตุไม่ไดพ้าไปชมงานเทศกาล) 

หมายเหตุ ขอสงวนสิทธ์ิการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวข้ึนอยู่กบัผู้จดัท าเท่านัน้ 

วันที่สองของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน / ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  -             

สวนส้มไร้เมล็ด -ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังซา 
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อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต   

วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งติดใจ 

พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิ ท า

ใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทิ

เช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคุีกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์

หน้าชาเขยีว และแชมพ ู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีว ทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี              

ชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด ภายในยงัประกอบ ไปดว้ย หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะ

ไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ด ในเกาหลใีต้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถ้วย

ชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

จากนัน้พาท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด  (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค ์

เกาะเชจูเป็นที่เดียวในเกาหลีที่สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที่สุดในประเทศ ส้มบนเกาะเจจ ู                

มีรูปร่างแปลกตาที่มีชื่อว่า ฮัลลาบง เหตุผลที่เรียกชื่อส้มน้ีว่า ฮัลลาบง เพราะปลูกกันมาก               

ทีภู่เขาฮลัลาซานซึง่เป็นเขตที่อบอุ่นทีสุ่ดของเกาหล ีฮลัลาบงเป็นสม้ทีเ่ปลอืกหนา มรีสหวานอร่อย 

ท าใหไ้ด้รบัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลแีละเป็นสนิคา้ส่งออกต่างประเทศอกีดว้ย นอกจากน้ี

สวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีส่เ์กาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

พำท่ำนเดินทำงสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK) เป็นภูเขำไฟท่ีสวยงำมอีก1 ลกูบนเกำะเชจู สำมำรถชม

ววิท้องทะเล ภเูขำไฟฮลัลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มีชำยหำดหินริมทะเล ชำยหำดท่ีน่ี

จะไม่ได้เป็นทรำยสีขำวแต่กลับเป็นหินสีด ำ น ำ้ทะเลสีด ำแปลกตำ เป็นจุดด ำน ำ้ยอดนิยมของกลุ่ม

แฮนยอ   ตรงฐำนภู เขำ  จะมีช่ อ ง ท่ีทหำรญ่ี ปุ่ นบังคับ ให้คน เกำหลีขุด เจำะไว้ตั ง้แต่สมัย

สงครำมโลก  เพ่ือเอำไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส ำหรับท ำลำยเรือของอเมริกำ โดยท ำเป็นเรือติดระเบิด

แล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้ำชม แต่มีเหตุกำรณ์เคยดินถล่มลงมำเลยปิดไม่ให้เข้ำชม                

อีกเลย และยังเคยเป็นสถำนท่ีถ่ำยท ำเร่ือง "แดจังกึม"ตอนท่ีถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของ           

เกำหลีใต้ 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  

ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่ง

เป็นพระประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ที่

นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ย ังมีรูปปั้น

พระสงักจัจายน์ ซึ่งหากไดลู้บพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกบัวธิีการท าบุญของชาวเกาหลี

ใต้ที่แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆ์แสดงถึง
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ความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งน้ีท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมงักร

ทีย่ ื่นออกสู่มหาสมุทร 

อาหารเยน็พร้อมเสรฟิด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผา

จนร้อน   ซมักย็อบซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กิมจิ พรกิเขยีว กระเทียมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา 

ถงึแม้ว่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที่สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ได้มกีารหมกัหรอืมสี่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึงรสชาติแล้ว 

นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจิ   (ผกัดองเกาหล)ี              

ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อย

กว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาตผิ่านผลงาน

การวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและ

น ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ่งก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคo

ในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

พาทุกท่านเดินทางชม  ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย ดอกคามิลเลีย" (Camellia)                

คอื ดอกไม้ที่สื่อได้ถึง อุดมคติ หรือ ความรกัในอุดมคติ และสุดท้ายคอืความถ่อมตน เป็น

ดอกไม้ที่มรีปูร่างคล้ายดอกกุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทว่ากลบีเป็นมนัลื่นของมนั จงึท าใหค้าร์มี

เลยี มคีวามโดดเด่นเฉพาะตวั บนเกาะเชจสูดีอกคามลิเลยีจะออกชมพูอ่อนและเข้มตดักบัใบ

สเีขียวเข้มมองแล้วเพลินตา (ดอกคามิลเลียจะบานใหญเต็มที่สวยงามในเดอืนธนัวาคม - 

มกราคม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้าน

แห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่

ยงัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านที่น่ีคอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้า 

เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอฐิเขา้ด้วยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเทีย่วเกาหลี

ใต้แล้วเคยเหน็ไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านกจ็ะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของ

เกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะน้ีนัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่น่ีจะเป็นไหส าหรบัหมกั 

"โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอร์รี ่ที่จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบ้านจะน าผลเบอรร์ี่ป่ามา

วนัทีส่ามของการเดนิทาง  ร้านน ้ามันสน  - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ –ชายหาดกวางชิก ิ- ยอดเขาซองซาน อลิจูบง - 
                                         พพิธิภัณฑ์แฮนยอ 
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ใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้าผึ้ง และหมกัไว้สามปี ก่อนที่จะน ามารบัประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการ

รกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคล้าพรอ้มน ้าซุป 

นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi Beach) เป็นชายหาดที่สวย

ทีสุ่ดแห่งหน่ึงบนเกาะเชจู ชายหาดน้ีมทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพื้นหลงัเป็นปากปล่อง

ภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเป็นไฮไลท์ของเกาะเชจู  ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของ

ธรรมชาติที่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ที่ส าคญัยงัเป็นจุดชมววิพระ

อาทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงบนเกาะเชจู 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่

ดบัแล ้ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่้คนมาขอพรและชม

พระอาทติย์ขึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่มด ่า

กบัท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทิวทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่

นกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่

ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดนิขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบัแล้ว ระหว่างทาง

ท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถ

สมัผสัวิวทิวทศัน์และบรรยากาศที่แตกต่างกนั เมื่อขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบัอากาศบริสุทธิ ์และ

ทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ) แฮนยอ คอืนักด าน ้าที่

ลงไปเกบ็อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝัง่ของเกาะเชจูด้วยวธิกีารตามแบบฉบบัดัง้เดมิของ

เกาหลี บางคนก็ยกให้แฮนยอเป็นนางเงือกแห่งท้องทะเลซึ่งได้รบัความสนใจอย่างมาก 

ภายในพิพธิภณัฑ์ทุกท่านจะได้พบภาพถ่ายแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของ

ผู้หญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรื่องราว วิถีชวีิต

ความเป็นอยู่  ซึ่งข้าวของ เครื่องใช้ที่น ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่เจ้าของบ้านได้ใช้

งานจรงิ อาท ิเช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆทีด่สูบาย

ตา และที่ส าคญัคือมีกฎห้ามไม่ให้ผู้ชายจ้องมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุค

ปัจจุบนัจะมชีุดทีร่ดัรปูเตม็ตวัคลา้ยกบันกัประดาน ้าสดี าโดยมอุีปกรณ์คอื แว่นกนัน ้า เคยีว ถุง

ตาข่ายและหนิตะกัว่ร้อยเพื่อถ่วงน ้าหนัก  ไฮไลท์ของแฮนยอคอืจุดที่ด าลงไปจะลกึเกอืบรอ้ยเมตรแต่แฮนยอกด็ าลงไปได้โดยไม่ต้องใช้               
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ถงัออกซเิจนแสดงให้เหน็ว่าพวกเธอนัน้มคีวามแขง็แกร่งส่วนอาหารที่หามาได้นัน้กม็หีลากหลายทัง้สาหร่าย หอยเป๋าฮื้อ เม่นทะเล หมกึ

ยกัษ์ ฯลฯ อนัสะทอ้งถงึความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้ชมเน่ืองจากสถานทีท่่องเที่ยวบางแห่งมวีนัหยุด

ประจ า) 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านได้

ลิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ  

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปดว้ยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัข้าว) ที่น้อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ที่มลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อีกหน่ึงใน

มนต์เสน่ห์ทางธรรมชาตขิองเกาะเชจ ูซึ่งถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดโูขด

หนิมงักร ถือว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเชจ ูโขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึ้นจากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท า

ใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงร้องค ารามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้ง

ทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบร้อย

แลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบั

บุคคลที ่นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพษิที่ตกค้างหรอื

ไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบั  หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ้น ซึ่งยงัส่งผลดต่ีอ

สุขภาพร่างกายของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่น่ีมขีนม  พื้นเมอืงเกาหลหีลาก

ชนิด อาทเิช่น ขนมข้าวพอง ชอ็คโกแลต็ส้ม กมิจ ิส้มอบแหง้ มาม่า        วุน้เส้น รวมไปถึงของใช้ใน

ครวัเรอืน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ลูกบอลซกัผ้า  เครื่องส าอางค์ชัน้น า Etude , Skinfood  

และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอ

ศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า เครอืงส าอางค ์หลากหลายแบ

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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รนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิช่น B2B ,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , เซรัม่พษิ

ง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

อาหารกลางวนัพร้อมเสรฟิด้วยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิ้นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แค

รอท เหด็และวุ้นเส้นมาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิ

เสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งน้ีรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่

อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดทีี่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกบัโสมพร้อม

อธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คุีณภาพดทีี่สุดและราคาถูก 

กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี่ ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ที่น่ีมสีนิค้าปลอดภาษีชัน้น าให้

ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น น ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 

เครื่องประดบั หลากหลาย        แบรนด์ดงั อาทเิช่น Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM 

,Rolex   ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิคา้ท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ช้อปป้ิงทีเ่รา้ใจที่สุดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเล

ใต้ 

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE551  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนัดหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 
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อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ธนัวำคม : 1-4 , 10-13 12,700 

4,900.- 

ธนัวำคม : 8-11 , 9-12 ,11-14 ,14-17 , 15-18 , 16-19 13,000 

ธนัวำคม : 2-5 , 12-15 ,13-16 , 17-20  13,300 

ธนัวำคม : 18-21  13,600 

ธนัวำคม : 19-22 13,900 

ธนัวำคม : 20-23 , 21-24 14,200 

ธนัวำคม : 3-6 14,300 

ธนัวำคม : 22-25 14,500 

ธนัวำคม : 23-26 14,800 

ธนัวำคม : 24-27 15,100 

ธนัวำคม : 5-8 , 7-10 15,300 

ธนัวำคม : 25-28 15,400 

ธนัวำคม : 6-9  16,300 

ธนัวำคม : 4-7 17,300 

ธนัวำคม : 26-29 , 31-3 ม.ค. 63 17,900 

ธนัวำคม : 27-30 19,900 

ธนัวำคม : 30-2 ม.ค. 63 20,900 

ธนัวำคม : 28-31 21,900 

ธนัวำคม : 29-1 ม.ค. 63 22,900 
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ราคาโปรลด 3,000 
 

 

01/Dec/2019 ∼ 04/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 12,700   8,200 

02/Dec/2019 ∼ 05/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,300   8,800 

03/Dec/2019 ∼ 06/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,300   9,800 

04/Dec/2019 ∼ 07/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 17,300   12,800 

05/Dec/2019 ∼ 08/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 15,300   10,800 

06/Dec/2019 ∼ 09/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 16,300   11,800 

07/Dec/2019 ∼ 10/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 15,300   10,800 

08/Dec/2019 ∼ 11/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   8,500 

09/Dec/2019 ∼ 12/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   8,500 

10/Dec/2019 ∼ 13/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 12,700   8,200 

11/Dec/2019 ∼ 14/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   8,500 

12/Dec/2019 ∼ 15/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,300   8,800 

13/Dec/2019 ∼ 16/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,300   8,800 

14/Dec/2019 ∼ 17/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   8,500 

15/Dec/2019 ∼ 18/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   8,500 

16/Dec/2019 ∼ 19/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,000   8,500 

17/Dec/2019 ∼ 20/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,300   8,800 

18/Dec/2019 ∼ 21/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,600   9,100 

19/Dec/2019 ∼ 22/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 13,900   9,400 

20/Dec/2019 ∼ 23/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,200   9,700 

21/Dec/2019 ∼ 24/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,200   9,700 

22/Dec/2019 ∼ 25/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,500   10,000 

23/Dec/2019 ∼ 26/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 14,800   10,300 

24/Dec/2019 ∼ 27/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 15,100   10,600 

25/Dec/2019 ∼ 28/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 15,400   10,900 

26/Dec/2019 ∼ 29/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 17,900   13,400 

27/Dec/2019 ∼ 30/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 19,900   15,400 

28/Dec/2019 ∼ 31/Dec/2019 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 21,900   17,400 

29/Dec/2019 ∼ 01/Jan/2020 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 22,900   18,400 

30/Dec/2019 ∼ 02/Jan/2020 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 20,900   16,400 

31/Dec/2019 ∼ 03/Jan/2020 ROMANTIC JEJU IN DECEMBER 17,900   13,400 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระยอดเงินส่วนที่เหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธ
กำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถื้อว่ำท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ราคานีร้วม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / คำ่น ้ ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้ ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ คำ่ท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในหอ้ง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร 
(หำกท่ำนตอ้งกำรสั่งเพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม HOT PROMOTION JEJU ทาง

แลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลูกค้าจะต้อง

เป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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-   ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ตำ่งดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น
(ถำ้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยืน่วีซ่ำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำง
ดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้
กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 
กรณยีกเลกิการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัขึ้นไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เทีย่วบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือ
เดินทำงเหลือนอ้ยกว่ำ 6 เดือนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือ
กรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำม
รับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะ
ค่ำใชจ่้ำยทุกอยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวั
นกัท่องเที่ยวเอง 
-           ต ัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 
น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำ
เที่ยวบินล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทรำบ
ล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รับเงินค่ำเขำ้ร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยูก่บัหอ้งว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่สำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเที่ยวกบัคณะ ทำงแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัหอ้งพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
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-            เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


