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 W04 WOW JEJU WITH GANGWONDO SKI RESORT MAR20  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดินทางวันที่ 21 พ.ย.62 - 20 มี.ค 63 

   โปรแกรมเดนิทาง 
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ – พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค - สวนสม้ไรเ้มลด็ - ภูเขาซองอคั - วดัซนับงัซา - รา้นน ้ามนัสน  
- ชมดอกหญ้าสชีมพู พงิคม์ูลลี ่- หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ซอพจโิกจ ิ- ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง - ชายหาดวอลจอง
ร ี- อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน - วดัชนิฮนัซา  - ถนนชอ็ปป้ิงโรดโีอซกโช&ตลาดปลาซกโช - ซมัยงัฟารม์ - จดุชมววิ
ชายหาดฮาโจแด  - บา้นโอจกูอน - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์
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21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่  ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F  ใกล้ประตูทางเข้า

หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าที่จากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสาร

ของท่าน ขอ้แนะน า ถ้าต้องการน าของเหลวขึน้เครื่องใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะต้องบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมี

ปรมิาณไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น (รวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใส

และสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดทีท่ าจากสตัว์ไม่

ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้น าเข้าประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร

ตรวจพบจะต้องเสยีค่าปรบั 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เที่ยวบินที ่

7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่า

ประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ที่ด ีโดยมพีรเีซน็เตอร์เป็นดาราชื่อดงัของเกาหลี สายการบนิเจจูเป็น

สายการบินชัน้น าที่พฒันาได้อย่างรวดเรว็ที่สุดในประเทศเกาหลใีต้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 

ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกร้อง และยงัได้

มีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย สายการบินเจจูได้ท าให้การท่องเที่ยวเป็นที่

แพร่หลายจนประสบความส าเรจ็ ซึ่งก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิีเหล่าน้ีมาปฏิบัติ จนท าให้ประเทศ

เกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเที่ยวได ้มเีสน้ทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบั

การยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถึงสนามบนิเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอนัดบั

ที ่2 ของเกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามี

ไฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลา

ของท่านให้เรว็ขึ้น 2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพธิกีาร

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสวุรรณภมิู- สนามบินอินชอน 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมลด็  - ภเูขาซองอคั  - 

วดัซนับงัซา 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 

ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตว์

ไม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่  เมืองมรดกโลก เกาะเชจูที่องค์การ UNESCO ให้รางวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะที่เกดิใหม่จาก

ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

 

(กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร 

 

 พาทุกท่านเดนิทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็นภูเขาไฟที่
มชีื่อเสยีงอกีแห่งหน่ึงของเกาะเชจู  เป็นสถานทีม่องเหน็ดาวประจ าเมอืงทีเ่ปล่งประกายสวยงามบน
ท้องฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรู้จกักนัอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดงัอย่าง  Hyori's Home Stay ทุก
ท่านสามารถขึน้มาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระอาทติย์กนับนภูเขาไฟแห่งน้ี ขอแนะน าว่าหา้ม
พลาดเดด็ขาดๆ นอกจากน้ีสถานที่แห่งน้ีเป็นที่จดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึ้นที่บรเิวณเนิน
เขา โดยจะจดัในช่วงประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงต้นเดอืนมนีาคมของทุกปี ที่น่ีจะมกีาร
จุดไฟอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรบัฤดูเกี่ยวเก็บและยงัเป็นการอวยพรให้มีสุขภาพดอีีกด้วย  
เพื่อท าการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืชส าหรบัฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป (หมายเหตุไม่ได้พาไปชมงาน

เทศกาล) 
 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย 
ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้ม
ขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองต้องตดิใจ 
 จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนทีไ่ด้รบัของขวญัจาก
ธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ที่ส่งผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็น
สถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรูปจากชา
นานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มคุี้กกีช้าเขยีว ซุปชา
เขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและ
เยน็ ไอศรมีชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ่ง
นักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้  รวมทัง้
ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถ้วยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

 

จากนัน้พาท่านสู่  สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ที่ธรรมชาติ
สรา้งสรรค์ เกาะเชจูเป็นที่เดยีวในเกาหลทีี่สามารถปลูกส้มได้ดแีละอร่อยที่สุดในประเทศ ผลไม้
อนัดบั1ของเกาะเชจ ูและเป็นสม้สายพนัธุ์ทีไ่ร้เมลด็ รสชาตจิดัจา้น วติามนิซสีูง กนิแลว้แกอ้าการ
หวดัได้ดมีาก ท่านสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมสวน และชมิสม้สดๆจากสวน รบัรองความอร่อยตดิอก
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ตดิใจ แถมไดถ่้ายภาพความดกของสวนสม้บนเกาะเชจูอกีดว้ย นอกจากน้ีสวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีี่สเ์กาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทิ
เช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

 

 

พาท่านเดินทางสู่  ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบน
เกาะเชจ ูสามารถชมววิท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาด
หนิรมิทะเล ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด า
น ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที่ทหารญี่ปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้
ตัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอื
ตดิระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนน้ีเปิดให้เข้าชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้
เข้าชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเรื่อง "แดจงักมึ"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอด

นิยมของเกาหลใีต้ ส าหรบัใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮื้อสุดขึ้นชื่อ ที่อาชพีแฮนยอหรอืนักประดาน ้า
หญงิวยัชรา. งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชยีว 

 

จากนั ้นพาท่านแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวด
มนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่
เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ทีน่ับถือศาสนาพุทธ  และรปูปั้นเจา้แม่กวนอิมซึ่ง
หนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจายน์ ซึง่หากได้ลบูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่าน
จะได้พบกบัวถิีการท าบุญของชาวเกาหลใีต้ทีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อ
เป็นอาหารส าหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์  ถวายเทียนเพื่ อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต 
นอกจากนัน้ที่ว ัดแห่งน้ีท่านยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสู่

มหาสมุทร 

 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างงบนแผ่น
โลหะที่ถูกเผาจนร้อน   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และ
น ้ามนังา ถึงแม้ว่าซมักยอบซลัจะมีการเตรยีมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมกัหรอืมีส่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึง
รสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
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รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้
กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัข้าว) ที่น้อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงาน
การวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาล
ในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเส้นเลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมิ
ต้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี
เป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆทีท่ าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยมส าหรบัคนเกาหลแีละ
นกัท่องเทีย่ว 

  

พาทุกท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ูลล่ี (PINK MUHLY GRASS) ณตอนน้ีก าลงั
เป็นทีถ่่ายรปูยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหล ีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิบนเกาะเชจู สขีองดอกพงิค์
มลูลี้สจีะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกตดิอกหญา้สี
ชมพู พิงค์มูลลี่จะเริม่บานประมาณช่วงกลางเดือนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบัสภาพ
อากาศ ณ วนัเดนิทาง )ท่ามกลางอากาศทีเ่ยน็สบายและทศันียภ์าพที่สวยงามชวนให้ทุกท่านได้เกบ็รูป
ความประทบัใจเป็นความทรงจ า 

 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้านแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการ ธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี 
ทีย่งัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสร้างบ้านทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวั
ยดึก้อนหนิและก้อนอิฐเข้าด้วยกนัเป็นโครงสร้างของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลใีต้แล้วเคย
เหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบ้านกจ็ะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่
เกาะน้ีนัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่น่ีจะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส
เบอร์รี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบ้านจะน าผลเบอรีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึ้ง และ
หมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาดหวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการ

รกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

 

อาหารกลางวนั  บรกิารท่านด้วย "แทจพีลแูบ็ก"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป 
นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย
รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ร้านน ้ามนัสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ูลล่ี  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซอง

ซาน อิลจลุบง  - ชายหาดวอลจองร ี
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จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มียื่นออกสู่ท้องทะเลสวยงาม
ปลายสุดของแหลมมปีระภาคารสขีาว มองดสูะดุดตา ซึง่เป็นจุดชมววิทีส่วยงามส าหรบันกัท่องเทีย่ว
ทีเ่ทีย่วทีแ่หลมน้ี และยงัมโีขดหนิรูปร่างแปลกตาที่ใครๆต่างเรยีกกนัว่า หนิตา หนิยาย และระหว่าง
ทางยงัมทีุ่งหญา้กวา้งใหญ่ทีม่อีาคาร หรอืโบสถ์เก่า ประดบัตกแต่งจนสวยงามทีใ่ครผ่านไปต้องแวะ
เก็บภาพเสมอ นอกจากนัน้ยงัใช้เป็นฉากถ่ายท าซีรี่ย์เกาหลีอีกมากมายหลายเรื่อง ส่วนใครนิยม
ชมชอบการทานปลาหมกึ ย่านน้ีขึน้ชื่อปลาหมกึย่างบนหนิภูเขาไฟ หอมชวนดงึดดูใหเ้ขา้ไปลิม้ลอง
มากๆ 

 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขา
ไฟทีด่บัแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัทีผู่้คนมาขอพรและชม
พระอาทิตย์ขึ้น เป็นหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่มด ่ากบั
ทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยว
จากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของ
โลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชม
ววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัวิวทวิทศัน์และบรรยากาศที่
แตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และ

ทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่น 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่  ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น 1 ใน 5 
ชาดหาดที่มีชื่อเสียงบนเกาะเชจู หาดทรายสทีองกบัน ้าทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็น
ประกายระยิบระยบันัน้ดูกลมกลืนกนัอย่างสวยงาม  เป็นชายหาดที่ผู้คนเดนิทางมาเที่ยวพกัผ่อน
ในช่วงฤดูร้อน บรเิวณรอบชายหาดมีร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผ่อนคลาย
สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสมัผสั แต่เพื่อความไม่ตกเทรนด์ต้องมาถ่ายรูปกบัเกา้อี้หลากสสีนั ทีต่ ัง้รอ
วยัรุ่น หนุ่มสาวใหถ่้ายรปูแนว ฮปิสเตอรก์นัมากมาย 

 

อาหารเยน็  พร้อมเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง   เมนูป้ิงย่างประกอบไปด้วยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากให้
ทุกท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

 

 

 

 น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
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รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยข้าวสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี 

ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่น้อย

กว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

 

 

 

 

 

 จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตเิชจ ูเพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนิยางยาง ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

(*ไฟลท์ภายใน  เน่ืองดว้ยสายการบนิ  เสน้ทางบนิ และเวลาบนิ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (SEORAKSAN NATIONAL 

PARK) โดยรถจะวิ่งลดัเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขา และล าธาร เพื่อชมธรรมชาติอัน

สวยงามของจงัหวดัคงัวอนโดสู่ภูเขาซอรคัซาน หรอื สวสิเซอร์แลนด์ของเกาหลี ที่จดัได้ว่า

เป็นแนวเขาทีส่วยงามมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงในประเทศเกาหลใีต้ ตัง้อยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ่ง

ทอดยาวไปถงึเทอืกเขาคมึคงัของประเทศเกาหลเีหนือ โดยมเีทอืกเขา หุบเขา ป่าไม้ สายน ้า 

ทะเลสาบ หนิรปูร่างสวยงามซึง่เกดิจากธรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่ (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าขึ้น

กระเชา้) 

 

 น าท่านเดนิทางสู่  วดัชินฮนัซา (SINHEUNGSA TEMPLE) เป็นวดัพุทธพระใหญ่

เก่าแก่ทีอ่ยู่ภายในอุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน(Seoraksan)สรา้งในสมยั อาณาจกัรชลิล่าอายุ

กว่า1,000ปี  สามารถเดินจากประตูทางเข้าอุทยานเพียง 10 นาทีเท่านัน้ และจะพบ

พระพุทธรูปสมัฤทธิป์างสมาธขินาดใหญ่ ที่ประดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยาน สร้างขึ้น

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน  - วดัชินฮนัซา  - ถนนชอ็ปป้ิงโรดีโอซกโช&ตลาดปลาซกโช 
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เพื่อสวดอ้อนวอนใหค้าบสมุทรเกาหลรีวมเป็นหน่ึงเดยีวกนั มคึวามสงูถงึ 10 เมตร  บรเิวณทางเขา้วดัมสีุสานตัง้อยู่ ภายในมเีจดยีห์นิทรง

ระฆงัอยู่หลายองค์ สรา้งขึ้นเพื่อร าลกึถงึภิกษุในนิกายเซนที่เคยบ าเพญ็ตนอยู่ที่วดัแห่งน้ี ด้านในวหิารหลงัใหญ่ของวดัเป็นที่ประดษิฐาน

พระพุทธรปูอมติาภะ มโีพธสิตัวก์วนอมิและพระพุทธรปูไดเซจขินาบข้าง ส่วนวหิารหลงัอื่นๆกม็พีระพุทธรปูและภาพวาดเรื่องราวทางพุทธ

ศาสนา ลทัธเิต๋าและลทัธนิบัถอืผตีามความเชื่อดัง้เดมิของเกาหลี 

 จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่  ถนนช็อปป้ิงโรดีโอซกโชและตลาดปลาซกโช 

(SOKCHO RODEO STREET & SOKCHO CENTER MARKET) ถนนโรดโีอซกโชเป็นถนนชอ็ป

ป้ิง ที่เรียงรายไปด้วยร้านค้าทัง้สองฝัง่  งเป็นแหล่งในการเลือกซื้อสินค้า มากมายหลาย

ประเภทได้แก่ ร้านเสื้อผ้า, ร้านเครื่องส าอาง, คาเฟ่ รา้นอาหารท้องถิ่น  จากนัน้พาทุกท่าน

เดนิทางต่อที่ ตลาดปลาซกโช เป็นตลาดท้องถิ่นแบบดัง้เดมิายในตลาดมรี้านคา้ ซึ่งจ าหน่าย

สนิคา้ หลากหลายประเภท ใหเ้ลอืกซื้อเลอืกหา ตัง้แต่เสือ้ผา้, เครื่องใช,้ ขนม, ปลานานาชนิด 

และอาหารทะเลสดใหม่ รวมไปถึงอาหารท้องถิ่นยอดนิยม และมชีื่อเสยีงของจงัหวดัคงัวอน 

เช่นทกักงัจอ็งหรอืก่ทอดกรอบคลุกซอสเปรี้ยวหวาน โฮต็อกหรอิแป้งทอดสอดไส้ที่ท าด้วย

น ้าตาล, ถัว่และอบเชย 

 

อาหารเยน็ อสิระอาหารเยน็ 

 

พาทุกท่านเดนิทางเขา้ทีพ่กั Oak Valley Ski Resort หรอืเทยีบเท่า (ระดบั 3 ดาว) 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรงุรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู่ ลานสกี (SKI) ระหว่างทางท่านจะไดช้ื่นชมบรรยากาศสอง

ขา้งทางในช่วงฤดหูนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีีส่วยทีสุ่ดเมื่อถึงสกรีสีอรท์อสิระให้

ทุกท่านไดส้มัผสัหมิะและสถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึและเล่นสกซีึง่ลานสกแีห่งน้ี

วนัท่ีห้าของการเดินทาง    ลานสกี  - ซมัยงัฟารม์  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์
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มคีวามทา้ทายใหท้่านไดส้มัผสัดว้ยเนินหมิะทีม่คีวามสงูไม่ต ่ากว่า 1 กโิลเมตรขึน้ไป และเป็นทีก่ล่าวขวญัถงึว่าเป็นสวรรคข์องนกัสกี

มอืใหม่ แต่กม็ทีางวิง่ส าหรบัมอือาชพีเช่นกนั มเีนินรปูตวัเอสเป็นตวัเชื่อมระหว่างยอดเนินและพืน้ดา้นล่างมาทา้ทายความสามารถของ

ท่านตามอธัยาศยัพรอ้มเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดหูนาวและท ากจิกรรมสนุกๆ บนลานหมิะกวา้ง  (ราคาไม่รวม

อุปกรณ์สก)ี ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและปรมิาณหมิะในขณะนัน้   

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ซมัยงัฟารม์ ( SAMYANG GREEN FARM) ส าหรบัคน

เกาหลคีงไม่ใครไม่รูจ้กั บรษิทัซมัยงั เป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่ดา้นอาหารจากเกาหล ีเช่นผลติภณัฑ์

จากนม ซอสปรุงรส ผงปรุงรส ขนมธญัพชื และทีข่ ึน้ชื่อทีสุ่ดคอื มาม่าเผด็เกาหล ีหรอื มาม่า

เกาหลซีองด าฮติเป็นเทรนด์ไปทัว่โลก นอกจากน้ีซมัยงัมฟีารม์ทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหน่ึงในประเทศ

เกาหลใีต้ ซมัยงัฟารม์เป็นฟารม์ขนาดใหญ่ตัง้อยู่ท่ามกลางหุบเขาพรอ้มบรรยากาศธรรมชาต ิ

ภายในฟารม์ประกอบไปดว้ย สวนดอกไมน้านาพรรณตามฤดกูาลอวดสสีนัสวยงามสะดุดตา 

ระหว่างทางทา่นจะไดพ้บเจอสตัวห์ลากหลายประเภท เช่น แกะ นกกระจอกเทศ ววั และ

กระต่าย และไฮไลท์ทีไ่ม่ควรพลาดคอืลานกงัหนัลมสามารถมองเหน็ววิไดแ้บบพาโนรามา 360 

องศา พรอ้มกบัมภีูเขาตัง้อยู่เป็นฉากหลงัอย่างสวยงาม อกีทัง้สถานทีแ่ห่งน้ียงัเป็นทีถ่่ายท าภาพยนตรแ์ละมวิสคิวดีโีอหลายเรื่อง อาทเิช่น 

ซรีีย่เ์รื่อง "Cinderella " หรอื "Yong Pal " และ เอม็ว ีNEWTON ของ MONSTA X  ใหอ้สิระทุกท่านเดนิชมและเกบ็ภาพความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิยางยาง  เพือ่เดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตเิชจ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

 

(*ไฟลท์ภายใน  เน่ืองดว้ยสายการบนิ  เสน้ทางบนิ และเวลาบนิ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 
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 อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไม้

ทอง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วย

ในการล้างสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไต

ของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ 

สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้น

ครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA 

LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นได้ดเียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่อง

ตามเงื่อนไขของรา้น 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภท

เวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ี่

มปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาว

สว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม 

 

 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2243 พรอ้ม

ความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 
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**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผู ้

เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

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

GANGWONDO SKI RESORT ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 

300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืน

เตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็น      

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่/ 

เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียว
เพ่ิม 

ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 

พฤศจกิายน : 24-28 , 25-29 16,100.- 12,600.- 

5,900.- 

พฤศจกิายน : 23-27 , 26-30 , 30-4 ธ.ค. 16,400.- 12,900.- 

พฤศจกิายน : 21-25 , 22-26 , 27-1 ธ.ค. , 28-2 ธ.ค. , 29-3 

ธ.ค. 
16,700.- 13,200.- 

มนีาคม : 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 15-19 , 16-20 17,400.- 13,900.- 

กุมภาพนัธ ์: 29-4 ม.ีค.  
มนีาคม : 3-7 , 7-11 , 10-14 , 14-18 , 17-21 

17,700.- 14,200.- 

ธนัวาคม : 1-5 , 2-6 , 8-12 , 9-13 , 10-14, 14-18, 15-19, 

16-20กุมภาพนัธ ์: 28-3 ม.ีค.  
มนีาคม : 4-8 , 5-9 , 6-10 , 11-15 , 12-16 , 13-17, 18-22 

, 19-23 , 20-24 

18,000.- 14,500.- 

กุมภาพนัธ ์: 2-6 , 3-7 , 10-14 , 16-20 , 17-21 , 23-27 , 

24-28 
18,100.- 14,600.- 

ธนัวาคม : 11-15 , 12-16 , 13-17 , 17-21  18,300.- 14,800.- 

กุมภาพนัธ ์: 1-5 , 4-8 , 9-13 , 11-15 , 15-19 , 18-22 , 22-

26 , 25-29 , 26-1 ม.ีค. , 27-2 ม.ีค.  
18,400.- 14,900.- 

มกราคม : 5-9 , 6-10 ,12-16 , 13-17 , 19-23 , 20-24 , 

26-30 , 27-31 

กุมภาพนัธ ์: 8-12 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 20-24 

,  

21-25 

18,700.- 15,200.- 

ธนัวาคม : 3-7  

มกราคม : 4-8 , 7-11 , 11-15 , 14-18 , 18-22 , 21-25 , 

25-29 , 28-1 ก.พ. , 31-4 ก.พ.  
19,000.- 15,500.- 

ธนัวาคม : 18-22 , 19-23 , 20-24 , 21-28 

มกราคม : 3-7 , 8-12 , 9-13 ,10-14 , 15-19 , 16-20 ,  17-

21 ,  

22-26 , 23-27 ,  24-28 , 29-2 ก.พ. , 30-3 ก.พ. , 31-4 

ก.พ.  

19,300.- 15,800.- 

ธนัวาคม : 7-11 19,400.- 15,900.- 
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***ราคาโปรโมชัน่ มจี านวนจ ากดั (ราคายดึตามหน้าเวบ็ไซต)์ 

 

เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

   2. สว่นทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ
ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 

ราคาน้ีรวม 

-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 

-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 

          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 

-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ทอ้งถิน่ 1,200 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 

ธนัวาคม : 22-26 , 23-27  

มกราคม : 2-6 

กุมภาพนัธ ์: 5-9 , 6-10 , 7-11 ,  

20,300.- 16,800.- 

ธนัวาคม : 24-28 
มกราคม : 1-5  

21,300.- 17,800.- 

ธนัวาคม : 25-29 22,300.- 18,800.- 

ธนัวาคม : 4-8 , 5-9 , 6-10 22,400.- 18,900.- 

ธนัวาคม : 26-30 , 31-4 ม.ค. 63 24,300.- 20,800.- 

ธนัวาคม : 27-31 26,300.- 22,800.- 

ธนัวาคม : 30-3 ม.ค. 63 27,300.- 23,800.- 

ธนัวาคม : 29-2 ม.ค. 63 28,300.- 24,800.- 

ธนัวาคม : 28-1 ม.ค. 63 29,300.- 25,800.- 

เดก็ต า่กว่า 2 ปี (INF) : 5,900.-  // จอยทวัร ์(JOINTOUR)  9,900.- 
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-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 

ส าเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้าม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซ่ีาดว้ย
ตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางต้องท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง  

-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ต้องมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 

-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องท าในวนัท าการของบรษิทัดงัน้ี วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 

-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 

-           หากท่านทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ได้แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 
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-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด้ 
-           ถ้าลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 

-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 

-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


