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กาํหนดการเดนิทาง 21,22,24,26,27,28 กุมภาพนัธ ์, 1,2,3,4 มนีาคม   2563 

    โปรแกรมเดนิทาง 

อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน 

โปรแกรมเพมิเตมิ คาเมเลยีฮลิล ์/ สวนสม้ / โชวก์ายกรรม - รา้นนํามนัสน  - ยอดเขาซองซานอลิจลุบง -  

หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ - โปรแกรมเพมิเตมิ : Aqua Planet - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน - 

ศูนยเ์ครอืงสําอาง  - ศูนยโ์สม  - ลอ็ตเต ้ดวิตฟีร ี- ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู

   

 

23:00-23.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัท ีท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชนั 4 ชนัผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ 

JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทจีากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั

และอาํนวยความสะดวก ในเรอืงของเอกสารของท่าน  

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เทยีวบนิท ี7C เป็นสายการ

บนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทงั

ภาพลกัษณ์ทดี ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชอืดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชนันําทพีฒันา

ไดอ้ย่างรวดเรว็ทสีุดในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตงัเมอืปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการ

ปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลูกคา้ตามคําเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่าง

ต่อเนืองอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้าํใหก้ารท่องเทยีวเป็นทแีพรห่ลายจนประสบความสาํเรจ็ ซงึก่อนหน้า

นนัไม่เคยนําวธิเีหล่านีมาปฏบิตั ิ จนทําใหป้ระเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเทยีวได ้ มเีสน้ทางบนิ

มากกว่า 67 แห่งในเมอืงสาํคญั ๆ เครอืงบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบัจากทวัโลก 

‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครอืงบนิทใีชม้ากทสีุดและมชีอืเสยีงในต่างประเทศ  

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัทีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

วนัทีสองของการเดินทาง    ฮลัลาซาน  โปรแกรมเพิมเติม คาเมเลียฮิลล ์/ สวนส้ม / โชวก์ายกรรม 
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09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ู เป็นทา่อากาศยานทใีหญ่เป็นอนัดบัท ี 2 ของเกาหลใีต ้

รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจรบน

ทอ้งฟ้าเยอะทสีุดในโลก ก่อตงัเมอืปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขนึ 2 ชวัโมง 

เพอืใหต้รงกบัเวลาทอ้งถนิของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่าน

เดนิทางสู ่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ู ทอีงคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สงิ

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

เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทเีกดิใหม่จากภูเขาไฟทดีบัแลว้ 

 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีวิ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีนืเมอืงดงัเดมิ จมิดกัจานใหญ่นีประกอบไปดว้ย ไก่ชนิโต   

วุน้เสน้เกาหลนีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรงัทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชนิเลก็พอดคีาํ รบัรองต้องตดิใจ 

พาท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็นภูเขาทสีูงทสีุด

ในประเทศเกาหลใีต้ ประกอบดว้ยภูเขาไฟทดีบัไปนานแล้วซงึเป็นต้นกําเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภู

เขาฮลัลาซานมคีวามสูง 1,950 เมตร และไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานทที่องเทยีวทางธรรมชาตทิมีี

ความสวยงามลําดบัท ี182 ของเกาหลี และจดัตงัเป็นอุทยานแห่งชาติตงัแต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลา

ไดร้บัการขนึทะเบยีนเป็นพนืทสีงวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอีกหา้ปี

ต่อมากไ็ดร้บัการแต่งตงัเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site) ใหท้่านไดส้มัผสั

ความงามของภูเขาฮลัลาซานทมีหีมิะปกคลุม สขีาวของหมิะปกคลุมอยู่นันดูราวกบัปุยเมฆ ทตีดักบัสนํีา

เงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะสาํหรบัการถ่ายรปูเพอืเกบ็ไวเ้ป็นทรีะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเพิมเติม ชาํระเพิม 8,000 วอน พาทุกท่านเดนิทางชม คาเมเลยีฮลิล์  (CAMELLIA HILL)) 

สวนพฤกษชาตทิมีดีอกคาเมเลยีประมาณ 6000 ตน้ มากกว่า 500  สายพนัธุ ์  ชมดอกดงแบค หรอื 

ดอกคาเมเลยี คอื ดอกไมท้สีอืไดถ้งึอุดมคต ิหรอื ความรกัในอุดมคต ิและความถ่อมตน ดอกทงแบคมรีู

ปร่างคล้ายดอกกุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทวา่กลบีเป็นมนัลนืจงึทําให้ดอกทงแบคมคีวามโดเด่นเฉพาะตวั 

บนเกาะเชจูดอกทงแบคจะออกสชีมพูอ่อนและชมพูเขม้ตดักบัใบไมส้เีขยีวมองแล้วเพลนิตา และไมค่วร

พลาดทถี่ายรูปเกบ็ความสวยงาม (ดอกทงแบคจะบานและใหญ่เตม็ทสีวยงามในเดอืนธนัวาคม - เดอืน

มกราคม ทงันีขนึอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 
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โปรแกรมเพิมเติม ชาํระเพิม 8,000 วอนจากนนัพาท่านสู ่สวนสม้ไรเ้มลด็ (ORANGE FARM) ความ

มหศัจรรยท์ธีรรมชาตสิรา้งสรรค ์ เกาะเชจเูป็นทเีดยีวในเกาหลทีสีามารถปลูกสม้ไดด้แีละอรอ่ยทสีุดใน

ประเทศ สม้บนเกาะเจจมูรีปูร่างแปลกตาทมีชีอืว่า ฮลัลาบง เหตุผลทเีรยีกชอืสม้นีว่า ฮลัลาบง เพราะ

ปลูกกนัมากทภีูเขาฮลัลาซานซงึเป็นเขตทอีบอุ่นทสีดุของเกาหล ี ฮลัลาบงเป็นสม้ทเีปลอืกหนา มรีส

หวานอรอ่ย ทําใหไ้ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลแีละเป็นสนิคา้สง่ออกต่างประเทศอกีดว้ย 

นอกจากนีสวนสม้ยงัเป็นสถานทถี่ายทําซรีสีเ์กาหลชีอืดงัหลายเรอืง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยั

กะล่อน) 

 

โปรแกรมเพิมเติม ชาํระเพิม 12,000 วอน จากนนัพาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS 

WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของนักแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่น

ของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทตีนืตาตนืใจของ

ผูช้ม มทีงั แสง ส ี เสยีง ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆ

กนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน์นีกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยหว่ง

ทหีอ้ยอยู่กลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นักแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัดว้ย

ท่าทาง สง่างามขณะหอ้ยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ ี

คอืมอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพนืทจีํากดั 

 

 

อิสระอาหารมือเยน็ 

จากนนัพาทุกท่านเเขา้พกัท ีSea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าทโีรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ (ผกัดองเกาหล)ี              

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมอือนืๆมากนัก แต่จะต่างตรงทจีํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทน้ีอย

กว่าเท่านนั แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขนึ 

จากนันพาท่านเดินทางต่อท ีร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและนําตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง

สารพษิในร่างกาย เพอืเพมิภูมิต้านทานและทําใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซงึกําลงัเป็นสงิที

ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

 

จากนนันําท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟ

ทดีบัแล ้ปากปล่องภูเขาไฟทมีลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทโีด่งดงัทผีูค้นมาขอพรและ 

วนัทีสามของการเดินทาง  รา้นนํามนัสนเขม็แดง  –ยอดเขาซองซาน อิลจบูง -  หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ 

  โปรแกรมเพิมเติม : Aqua Planet 
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ชมพระอาทติยข์นึ เป็นหนึงใน 10 สถานทสีวยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนีเรายงัสามารถดมืดํา

กบัท้องฟ้าและนําทะเลสีคราม ทิวทศัน์ทีสวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานทีที

นักท่องเทยีวจากทวัทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สงิมหศัจรรยใ์หม่

ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขนึไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทดีบัแลว้  

 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทที่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที

แตกต่างกนั เมอืขนึไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธ ิและทศันียภาพทสีวยงามอย่างแน่นอน 

หมายเหต:ุ สาํหรับท่านทีตอ้งการขึนปากปล่องภเูขาไฟ สามารถชาํระค่าตวัดว้ยตนเอง ณ จุดทางขึนเขา 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลูแบก็"  เป็นการนําเนือหมูหมกักบัเครอืงปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคลา้พร้อมนําซุป 

นักท่องเทยีวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมอืสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครอืงเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทขีอแนะนํา 

จากนันพาท่านเยยีมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บา้นแห่งนีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 

300 ปี ทยีงัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทนีีคอืจะใชด้นิเหนียว ผสม

กบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและก้อนอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมา

เทยีวเกาหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่างๆทอียู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหสาํหรบัทํา "กมิจ"ิ หรอื

ผกัดองของเกาหล ีแต่สาํหรบัทเีกาะนนีนั ไหทวีางเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนทนีีจะเป็นไห

สาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ ีทจีะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี โดยชาวบา้นจะนํา

ผลเบอรร์ป่ีามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบันําผงึ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทจีะนํามารบัประทานได ้

รสชาติหวานอมเปรียว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบันนีกลายเป็นสนิค้าทผีู้มาเยยีมเยือนมกัจะซอืกลบัไป

รบัประทาน และซอืเพอืเป็นของฝาก 

โปรแกรมเพิมเติม ชําระเพิม 20,000 won จากนันพาท่านเขา้ชม พิพธิภณัฑ์สตัว์นํา 

(AQUA PLANET) หรอื Aquarium ทใีหญ่ทสีุดใน เอเชยี เป็นสถานทอีกีแห่งหนึงทไีม่ควร

พลาดเมือได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะทีนีเป็นทงัศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้

เกยีวกบัธรรมชาตแิละสงิมชีวีติใต้ทะเลทจีดัแสดงไดน่้าสนใจ และสวยงาม ภายในมตีู้ปลา

จํานวนมากตังแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตืนตาตืนใจอย่างยิง 

นอกจากนี มกีจิกรรมและการแสดงของสตัวนํ์าใหช้มอย่างเพลดิเพลนิอกีดว้ย อาทเิช่นการ

ให้อาหารนกเพนกวนิตวัน้อย ทต่ีางกรูกนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั ลลีาตามธรรมชาติอนั

น่ารกัจะทําให้คุณหลงรกัเพนกวนิโดยไม่รู้ตัว และมีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของพพิธิภณัฑ์

แห่งนี ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ทีนักประดานําต้องใช้ทกัษะและ

ความสามารถพเิศษ ซงึจะทาํใหคุ้ณตนืตาตนืใจตลอดเวลา   
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อิสระอาหารมือเยน็ 

จากนนัพาทุกท่านเเขา้พกัท ีSea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทโีรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมอือนืๆมากนัก แต่จะต่างตรงทจีํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทน้ีอยกว่า

เท่านนั แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขนึ 

 

จากนนันําท่านชม รา้นสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธเิรยีบรอ้ยแลว้ 

เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไม้ทอง มรีสเปรยีว ดสีาํหรบับุคคลท ี

นิยมดมืเหลา้ ชา กาแฟ นําอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทตีกคา้งหรอืไขมนัทสีะสม

อยู่ภายในผนังของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขนึ ซงึยงัสง่ผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของ

ท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ทนีีมขีนมพนืเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น 

ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน 

 

  

จากนันพาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครืองสาํอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางค์ทหีมอ

ศลัยกรรมเกาหลร่ีวมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทเีหมาะกบัผู้ทมีปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีวิรอย ฝ้า กระ จุดด่างดํา

ใบหน้าหมองคลาํ อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้วิรอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม  

อสิระอาหารกลางวนั 

จากนนันําท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนีรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที

อายุ 6 ปี ซงึถอืว่าเป็นโสมทมีคีุณภาพดทีสีุด ภายในจะมเีจา้หน้าทใีหค้วามรูเ้กยีวกบัโสมพรอ้มอธบิาย

คุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ผีลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซอืโสมทมีคีุณภาพดทีสีุดและราคาถูก กลบัไป

บาํรุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทที่านรกัและนับถอื 

จากนนันําท่านชอ้ปปิงสนิค้าปลอดภาษ ีลอ๊ตเต้ ดิวตีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทนีีมสีนิค้าชนันําปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซอื

มากมายกว่า 500 ชนิด  นําหอม เสอืผา้ เครอืงสําอางค ์กระเป๋า นาฬกิา เครอืงประดบั หลากหลาย

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

วนัทีสีของการเดินทาง    - รา้นคา้สมุนไพร +รา้นละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครอืงสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวตีฟรี   
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Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 

3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, ฯลฯ 

จากนนัพาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปปิงสนิคา้ทอ้งถนิ ชอืดงั บนเกาะเชจู อาทเิสอืผา้ รองเทา้ 

กระเป๋า เครอืงสาํอางค ์เครอืงประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปปิงทเีรา้ใจ

ทสีุดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทยีวบนิท ี7C พรอ้มความประทบัใจMMM 

เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

 

**กรณีทีกองตรวจคนเขา้เมืองทงัทีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศทีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทงัสินและขอสงวนสิทธิทีจะไมคื่นค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทงัสิน ซึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือสิงของสูญหาย

ตามสถานทีต่างๆ ทีเกิดขึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ที ทีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเทียวทีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทงัสิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายทีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชนั ราคาปกติ พกัเดียวเพิม 

กุมภาพนัธ:์ 22-25 , 24-27 2,799.- 6,299.- 

4,900- กุมภาพนัธ:์ 26-29 2,899.- 6,399.- 

กุมภาพนัธ:์ 21-24 , 27-1ม.ีค. , 28-1ม.ีค. 

มนีาคม : 1-4 , 2-5 ,3-6, 4-7 
2,999.- 6,499.- 

***เนืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครงัจากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรอืงผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเทียว แต่ไป

ด้วยวตัถปุระสงคอื์น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันันตงัแต่วนัที 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพือให้ลูกค้า

ไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน เป็นจาํนวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเทียวจริงๆ เดินทางท่องเทียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตาม

โปรแกรมทีกาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีคืนเตม็จาํนวน ดงันันจึงใครข่อความรว่มมอืจากลูกค้าปฏิบติัตามเงือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิไม่คืนเงินประกนั

กรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทงัทีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าทีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายทีเกิดขึนในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย  

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ชาํระเองทงัหมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเทียวหลงัเวลาเครอืงลงประมาณ 1 ชวัโมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านทีติดด่านตรวจคน

เข้าเมอืง หากสามารถผา่นเขา้เมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพือความเป็นระเบียบและคณะ

ได้ท่องเทียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เงอืนไขการให้บริการกรณีสาํรองทีนัง  

   1. ราคาโปรโมชนัชําระเงนิเตม็จํานวน 1 วนัหลงัได้รบั invoice 

      ราคาปกตชิําระเงนิมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

   2. สว่นทเีหลอืชําระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทไีมช่ําระยอดเงนิส่วนทเีหลอืตามเวลาทกีําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูก

ปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธใินการเดนิทางกบัทางบรษิทั 

ราคานีรวม 

-   คา่ตวัเครอืงบนิ ตามทรีะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  

-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ทมี ี  

-   คา่อาหารทุกมอื ตามทรีะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทตี่างๆ ตามรายการ 

-   คา่ทพีกัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  

-  คา่รถรบั-สง่ และนําเทยีวตามรายการ / คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชนิ 

-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้ํานาญเสน้ทาง นําท่านท่องเทยีวตลอดรายการในต่างประเทศ 

          (ขอสงวนสทิธหิวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขนึไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 

-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงอืนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านนั) 

ราคานีไม่รวม 

-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถนิ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิค่าทําหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ เครอืงดมืทสีงัเพมินอกเหนือ

รายการ (หากท่านต้องการสงัเพมิ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ล้วจา่ยเพมิเองต่างหาก) 

-   คา่ภาษมีลูค่าเพมิ 7% และภาษหีกั ณ ทจีา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 

-   คา่นําหนักกระเป๋าสมัภาระ ทหีนักเกนิสายการบนิกําหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-   คา่วซี่าสําหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถนิทอียู ่4) สาํเนา

ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รูปถ่ายส ี2 นิว 2 รูป ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยนืวซ่ีาดว้ยตนเองเท่านนั  (สาํหรบั

หนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทําเรอืงแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยนืวซี่า) 

-  คา่อาหารทลีูกคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลยีนแปลงจากทโีปรแกรมกําหนด หากลูกคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารททีางทวัรจ์ดั

ให ้กรุณาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รูปส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขนึไป ยดึมดัจํา 

- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์งัหมด 

(ราคาโปรโมชนัไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลยีนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลยีนชอืผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทเีดนิทางต้องการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  

รวมถงึเทยีวบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์งัหมด 

หมายเหต ุ

-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขนัตํา ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขนึไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 

-           ราคานีเป็นราคาสําหรบันกัท่องเทยีวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านนั (นกัท่องเทยีวต่างประเทศชาํระเพมิท่านละ 3,000 บาท) 

 -         เทยีวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทยีว สามารถเปลยีนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคํานึงถงึผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นสาํคญั 

-           สงวนสทิธใินการเปลยีนแปลงเทยีวบนิทงัไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 

-           หนงัสอืเดนิทาง ต้องมอีายุเหลอืใช้งานไมน้่อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพอืท่องเทยีว เท่านนั (หาก

หนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนทําใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทงัสนิ) 

-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิหากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประท้วง, การนัดหยุดงาน, การก่อจลาจล ภยั

ธรรมชาต ิหรอืกรณีทที่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจ้าหน้าทตีรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทกีรมแรงงานทงัจากไทยและต่างประเทศ

ซงึอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไมเ่ทยีวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมอื 

เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดชํ้าระคา่ใช้จา่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแล้ว 
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-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทงัสนิ หากเกดิสงิของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทเีกดิจาก ความประมาทของตวั

นักท่องเทยีวเอง 

-           ตวัเครอืงบนิเป็นตวัราคาพเิศษ กรณีทที่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถนํามาเลอืนวนัหรอืคนืเงนิ 

-          การติดต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องทําในวนัทําการของบรษิทัดงันี วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. 

- 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษท์รีฐับาลประกาศในปีนนัๆ ถอืว่าเป็นวนัหยดุทําการของบรษิทั 

-          มคัคเุทศก ์พนกังาน  ไม่มอีํานาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทงัสนิ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อํีานาจขอบรษิทักํากบัเท่านนั 

-           หากท่านทตีอ้งการออกตวัภายในประเทศ อาทเิช่นเครอืงบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทเีจา้หน้าททีุกครงัก่อนทําการออกตวั เพอืป้องกนั

ปัญหาเทยีวบนิล่าช้า เปลยีนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลยีนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ให้

ทราบล่วงหน้าซงึอยูเ่หนือการควบคมุของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 

-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปปิงตามทโีปรแกรมกาํหนด ทางแลนด์ปรบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย3,000 บาท 

-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขนึอยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทเีขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้

-           ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทยีวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 

-           ขอสงวนสทิธกิารตดัหอ้งพกัสําหรบัผูท้ไีมเ่ดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไมส่ามารถใช้หอ้งพกัได ้

-           ขอสงวนสทิธสิําหรบัลูกคา้ทเีดนิทางท่องเทยีว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน 

-            เมอืท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทงัหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงอืนไข ข้อตกลงต่างๆ 

ทีได้ระบไุว้แล้วทงัหมด 

 

กรณุาอ่านเงอืนไขการจองทวัรต์ามทีระบใุนรายการข้างต้น  

หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีก่อนทาํการจอง 


