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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนธนัวำคม 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยำนแห่งชำตฮิลัลำซำน /ทุ่งดอกหญำ้ แซ พยอล โอรมึ  - พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค  - สวนสม้ไรเ้มลด็                                    

ภเูขำซองอคั - วดัซนับงัโพมนุซำ – รำ้นน ้ำมนัสนเขม็แดง - ชมดอกทงแบค หรอื ดอกคำมลิเลยี                               

ยอดเขำ ซองซำน อลิจลุบง  - ชำยหำดกวำงชกิ ิ- หมูบ่ำ้นวฒันธรรมซองอบึ - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ                                         

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  - รำ้นคำ้สมุนไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน                             

ศูนยเ์ครือ่งส ำอำง  - ศูนยโ์สม  - ลอ็ตเต ้ดวิตีฟ้ร ี- ดำวทำวน์เมอืงเชจู 
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22:00-23.30 น. คณะเดินทำงพรอ้มกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน 

JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรต้อนรบั

และอ ำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำรของท่ำน  

 

 

 

 

 

02.35-03.05 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE552 นบัเป็นเป็นสำยกำรบนิน้องใหม่เทีย่ว 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลใีต ้ โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่ 7C เป็นสำยกำรบนิโลวค์อสอนัดบั1 

ของประเทศเกำหลใีต ้ สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใสน่่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ี

สำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกำหลใีต ้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำง

รวดเรว็โดยกำรปรบัปรุงรำคำใหม้คีวำมยุตธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำงต่อเนื่องอกีดว้ย สำย

กำรบนิเจจไูดท้ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิ จนท ำใหป้ระเทศ

เกำหลใีตก้ลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสำยกำรบนิเจจ ู ไดรบั

กำรยอมรบัจำกทัว่โลก ‘ในดำ้นควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ  

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ูเป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกำหลใีต ้รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติ

อนิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำน

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน / ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  

                                             สวนส้มไรเ้มลด็   -ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา 
 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

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

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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ให้เรว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืง

มรดกโลก เกำะเชจู ที่องคก์ำร UNESCO ให้รำงวลัเกำะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S 

NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำท่ำนเดนิทำงสู ่อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็นภูเขำ
ที่สูงที่สุดในประเทศเกำหลใีต้ ประกอบด้วยภูเขำไฟที่ดบัไปนำนแล้วซึ่งเป็นต้นก ำเนิดของ
เกำะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขำฮลัลำซำนมคีวำมสูง 1,950 เมตร และได้รบักำรคดัเลือกให้เป็น
สถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มีควำมสวยงำมล ำดบัที่ 182 ของเกำหลี และจดัตัง้เป็น
อุทยำนแห่งชำติตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขำฮลัลำได้รบักำรขึน้ทะเบยีนเป็นพื้นที่สงวนเขตชีว
มณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอกีหำ้ปีต่อมำกไ็ดร้บักำรแต่งตัง้เป็นมรดก
โลกทำงธรรมชำต ิ(World Natural Heritage Site) ใหท้่ำนได้สมัผสัควำมงำมของภูเขำฮลัลำ
ซำนทีม่หีมิะปกคลุม สขีำวของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดรูำวกบัปยุเมฆ ทีต่ดักบัสนี ้ำเงนิของทอ้งฟ้ำ  
เหมำะส ำหรบักำรถ่ำยรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็นภูเขำไฟที่มชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของเกำะเชจู  เป็น
สถำนที่มองเห็นดำวประจ ำเมอืงที่เปล่งประกำยสวยงำมบนท้องฟ้ำยำมพลบค ่ำและเป็นรูจ้กักนัอย่ำงแพร่หลำยใน รำยกำรชื่อดงัอย่ำง 
Hyori's Home Stay ทุกท่ำนสำมำรถขึ้นมำสมัผสับรรยำกำศอันสดใส ชมพระอำทิตย์กันบนภูเขำไฟแห่งนี้ ขอแนะน ำว่ำห้ำมพลำด
เดด็ขำดๆ นอกจำกนี้สถำนที่แห่งนี้เป็นที่จดัเทศกำล Jeju Fire Festival จะมขีึน้ที่บรเิวณเนินเขำ โดยจะจดัในช่วงประมำณปลำยเดอืน
กุมภำพนัธไ์ปจนถงึตน้เดอืนมนีำคมของทุกปี ทีน่ี่จะมกีำรจุดไฟอย่ำงยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นกำรต้อนรบัฤดเูกีย่วเกบ็และยงัเป็นกำรอวยพรใหม้ี
สขุภำพดอีกีดว้ย ซึ ่เพื่อท ำกำรเตรยีมพืน้ทีใ่นกำรปลกูพชืส ำหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมำยเหตุไม่ไดพ้ำไปชมงำนเทศกำล) 

หมำยเหตุ ขอสงวนสทิธิก์ำรเลอืกสถำนทีท่่องเทีย่วขึน้อยู่กบัผูจ้ดัท ำเท่ำนัน้ 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสริฟด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไกช่ิน้

โต   วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลำ้กบัซอสสตูรเฉพำะเสริฟ์พรอ้มขำ้ว

สวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนเดนิทำงสู ่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจำก

ธรรมชำต ิ ท ำใหเ้ป็นทีป่ลกูชำเขยีวคุณภำพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์ำเขยีวสง่ออกไปขำยทัว่โลก 

เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปร

รปูจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะส ำหรบัซือ้เป็นของฝำก มคีุกกีช้ำ

เขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำสก์หน้ำชำเขยีว และแชมพ ู เป็นตน้ ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำ

เขยีว ทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลำด ภำยในยงัประกอบ

ไปดว้ย หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุ ใน

เกำหลใีตร้วมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถว้ยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำเขยีวทีน่ี่ 
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จำกนัน้พำท่ำนสู่ สวนส้มไร้เมลด็ (ORANGE FARM) ควำมมหศัจรรย์ที่ธรรมชำติสร้ำงสรรค ์

เกำะเชจูเป็นที่เดียวในเกำหลีที่สำมำรถปลูกส้มได้ดแีละอร่อยที่สุดในประเทศ ส้มบนเกำะเจจ ู                 

มีรูปร่ำงแปลกตำที่มีชื่อว่ำ ฮัลลำบง เหตุผลที่เรียกชื่อส้มนี้ว่ำ ฮัลลำบง เพรำะปลูกกันมำก               

ที่ภูเขำฮลัลำซำนซึ่งเป็นเขตที่อบอุ่นที่สุดของเกำหลี ฮลัลำบงเป็นส้มที่เปลอืกหนำ มรีสหวำน

อร่อย ท ำใหไ้ดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลแีละเป็นสนิคำ้ส่งออกต่ำงประเทศอกีด้วย 

นอกจำกน้ีสวนสม้ยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำซรีีส่เ์กำหลชีื่อดงัหลำยเรื่อง อำทเิช่น MY GIRL (รกัหมด

ใจยยักะล่อน) 

 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลกูบนเกาะเชจ ู

สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริม

ทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแตก่ลบัเป็นหินสดี า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจุดด าน า้

ยอดนิยมของกลุม่แฮนยอ  ตรงฐานภเูขา จะมีช่องที่ทหารญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้ตัง้แต่

สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติด

ระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แต่มีเหตกุารณ์เคยดินถลม่ลงมาเลยปิดไม่ให้เข้า

ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง "แดจงักึม"ตอนที่ถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยม

ของเกาหลีใต้ ส าหรับใครท่ีช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ช่ือที่อาชีพแฮนยอหรือนกัประดาน า้หญิงวยัชรา 

งมขึน้มาขาpกนัอยูริ่มชายฝ่ัง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียวชรา งมขึน้มาขายกนัอยูริ่มชายฝ่ัง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียว 

จำกนั ้นพำท่ ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสูท่ะเล  ระหว่ำงทำงขึน้ท่ำนจะไดย้นิเสยีงพระ

สวดมนต ์ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธำนทีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิแ์ละ

เป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำวเกำหลใีต้ทีน่ับถือศำสนำพุทธ  และรูปปั้นเจำ้แม่

กวนอมิซึง่หนัหน้ำออกสู่ทะเล นอก จำกนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจำยน์ ซึง่หำกไดล้บูพุงกจ็ะร ่ำรวย

เงนิทอง ท่ำนจะได้พบกบัวถิีกำรท ำบุญของชำวเกำหลใีต้ที่แตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทยโดยนิยม

ถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆเ์พื่อควำมอุดมสมบรูณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำง

แห่งชีวติ นอกจำกนัน้ที่วดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะได้ชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงำมของแหลมมงักรที่ยื่น

ออกมำสูม่หำสมุทร 

อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีน่ิยมของชำวเกำหล ี  โดยกำรน ำหมสูำมชัน้ไปย่ำงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผำ

จนรอ้น ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ไดแ้ก ่ กมิจ ิ พรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ 

ถงึแมว้่ำซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรทีส่ดุแสนจะธรรมดำ คอืไม่ไดม้กีำรหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลำกหลำย แต่ว่ำถำ้พดูถงึรสชำตแิลว้ 

นบัว่ำพลำดไม่ไดเ้ลย 
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จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจิ  (ผกัดองเกำหล)ี              

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อย

กว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชำตผิ่ำนผลงำนกำร

วจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ำตำลใน

กระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิ่มภูมิ

ต้ำนทำนและท ำให้อำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึ่งก ำลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลี

เป็นอย่ำงมำก 

  

พำทุกท่ำนเดินทำงชม  ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย ดอกคำมิลเลีย" (Camellia)                

คอื ดอกไม้ที่สื่อได้ถึง อุดมคติ หรอื ควำมรกัในอุดมคติ และสุดท้ำยคอืควำมถ่อมตน เป็น

ดอกไมท้ีม่รีูปร่ำงคลำ้ยดอกกุหลำบขนำดใหญ่ แต่ทว่ำกลบีเป็นมนัลื่นของมนั จงึท ำใหค้ำรม์ี

เลยี มคีวำมโดดเด่นเฉพำะตวั บนเกำะเชจสูดีอกคำมลิเลยีจะออกชมพูอ่อนและเขม้ตดักบัใบ

สเีขยีวเข้มมองแล้วเพลินตำ (ดอกคำมลิเลียจะบำนใหญเต็มที่สวยงำมในเดือนธนัวำคม - 

มกรำคม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำไฟ

ทีด่บัแล ้ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผูค้นมำขอพรและ

ชมพระอำทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำยงัสำมำรถดื่ม

ด ่ำกบัท้องฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถำนที่ที่

นกัท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่

ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึ้นไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟที่ดบัแล้ว ระหว่ำงทำง

ท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรูปจำกมุมสงู แต่ละจุดชมววิที่ท่ำนแวะพกั สำมำรถ

สมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศทีแ่ตกต่ำงกนั เมื่อขึน้ไปถงึดำ้นบนสดุของปำกปล่องภูเขำไฟ

ท่ำนจะไดส้มัผสักบัอำกำศบรสิทุธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอน 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง  - ดอกทงแบค –ยอดเขาซองซาน อิลจบูง -ชายหาดกวางชิกิ –  
 หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  

                                         พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ 
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อำหำรกลำงวนั บรกิำรท่ำนดว้ย "แทจพีลูแบก็"  เป็นกำรน ำเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคลำ้พรอ้มน ้ำซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กิมจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และขำ้วสวย

รอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็นชำยหำดที่

สวยทีส่ดุแห่งหนึ่งบนเกำะเชจู ชำยหำดน้ีมทีศันียภำพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพืน้หลงัเป็นปำก

ปล่องภูเขำไฟซองซำนอลิจบูงซึง่เป็นไฮไลทข์องเกำะเชจู  ทุกท่ำนจะได้ชมควำมสวยงำม

ของธรรมชำตทิีย่งัคงควำมอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ ำคญัยงัเป็นจุดชมววิ

พระอำทติยต์กทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งบนเกำะเชจู 

 

 

จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยังเป็นหมู่บ้ำนโบรำณอำยุ

มำกกว่ำ 300 ปี ที่ยงัมชีำวบำ้นอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบ้ำนที่นี่คอืจะใชด้นิ

เหนียว ผสมกบัมูลมำ้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับำ้น 

ถำ้ท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่ำงๆทีอ่ยู่ตำมบำ้นกจ็ะเดำไดว้่ำเป็นไหส ำหรบั

ท ำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกำหลี แต่ส ำหรบัที่เกำะนี้นัน้ ไหที่วำงเรียงรำยกันอยู่ตำม

บำ้นเรอืนที่นี่จะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำสเบอรร์ี ่ที่จะมเีฉพำะบนเกำะ

แห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอร์รี่ป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้ำผึ้ง และหมกัไว้สำมปี 

ก่อนที่จะน ำมำรบัประทำนได้ รสชำติหวำนอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในกำร

รกัษำคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลำยเป็นสนิคำ้ทีผู่ม้ำเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภณัฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คอืนกัด ำ

น ้ำที่ลงไปเก็บอำหำรทะเลบริเวณรอบๆชำยฝัง่ของเกำะเชจูด้วยวิธีกำรตำมแบบฉบับ

ดัง้เดมิของเกำหล ีบำงคนกย็กให้แฮนยอเป็นนำงเงอืกแห่งท้องทะเลซึ่งไดร้บัควำมสนใจ

อย่ำงมำก ภำยในพิพธิภณัฑ์ทุกท่ำนจะได้พบภำพถ่ำยแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงควำม

แขง็แกร่งของผู้หญิงบนเกำะเชจู โดยรูปแบบกำรจดัแสดง เป็นอำคำรและวตัถุบอกเล่ำ 

เรื่องรำว วถิชีวีติควำมเป็นอยู่  ซึง่ขำ้วของ เครื่องใชท้ีน่ ำมำแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใชท้ี่

เจำ้ของบำ้นไดใ้ชง้ำนจรงิ อำท ิเช่นกำรแต่งกำย ในสมยัก่อนชุดแต่งกำยของแฮนยอจะเป็น

ชุดหลวมๆทีดู่สบำยตำ และที่ส ำคญัคอืมกีฎหำ้มไม่ให้ผูช้ำยจอ้งมองพวกเธอ แต่กำรแต่ง

กำยของแฮนยอยุคปัจจุบนัจะมชีุดทีร่ดัรูปเต็มตวัคลำ้ยกบันักประดำน ้ำสดี ำโดยมอีุปกรณ์

คอื แว่นกนัน ้ำ เคยีว ถุงตำขำ่ยและหนิตะกัว่รอ้ยเพื่อถ่วงน ้ำหนกั  ไฮไลทข์องแฮนยอคอืจุดทีด่ ำลงไปจะลกึเกอืบรอ้ยเมตรแต่แฮนยอกด็ ำ 
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ลงไปไดโ้ดยไม่ต้องใช้ ถงัออกซเิจนแสดงใหเ้หน็ว่ำพวกเธอนัน้มคีวำมแขง็แกร่งส่วนอำหำรทีห่ำมำไดน้ัน้กม็หีลำกหลำยทัง้สำหร่ำย หอย

เป๋ำฮื้อ เม่นทะเล หมกึยกัษ์ ฯลฯ อนัสะท้องถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (หมำยเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ำรเขำ้ชมเน่ืองจำกสถำนที่

ท่องเทีย่วบำงแห่งมวีนัหยุดประจ ำ) 

อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกำะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอำหำรทะเลสดๆ อยำกใหทุ้กท่ำนได้

ลิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครื่องเคยีงต่ำงๆ  

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มลีกัษณะคลำ้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่ห์

ทำงธรรมชำตขิองเกำะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่ำถ้ำหำกใครไม่ไดม้ำเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมำดูโขดหนิมงักร 

กถ็ือว่ำยงัมำไม่ถึงเกำะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จำกกำรกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำให้มี

รูปทรงลกัษณะเหมือนหวัมงักร ก ำลงัอ้ำปำกส่งเสยีงร้องค ำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึ้นจำกท้อง

ทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้ำ เป็นประตมิำกรรมทีธ่รรมชำตไิดส้รำ้งสรรคม์ำ สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของ

นกัท่องเทีย่วเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยีย่มชมสะพำนขำ้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิ

ธำรลำวำทีต่อนนี้กลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธิ ์

เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรยีกว่ำ ผลไม้ทอง มีรส

เปรีย้ว ดีส ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำง

สำรพษิทีต่กคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ำยในผนงัของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรง

ขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร +รา้นละลายเงินวอน   
            ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี   
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จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส ำอำงค์ที่

หมอศลัยกรรมเกำหลรี่วมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑต่์ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผูท้ีม่ปัีญหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำ

จะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไรร้ิ้วรอย แต่งหน้ำ

เบำๆโชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม  

 

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมูหมกัชิน้บำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แค

รอท เหด็และวุน้เสน้มำต้มรวมกนั โดยสำมำรถทำนไดท้ัง้แบบแหง้และน ้ำ เครื่องเคยีงต่ำง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสำหร่ำย  กมิจ ิ

เสรฟิพรอ้มกบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อร่อยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้น ำท่ำนสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำผลติจำกโสม

ที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มคีุณภำพดทีี่สุด ภำยในจะมเีจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรูเ้กี่ยวกบัโสมพร้อม

อธบิำยคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจำกโสม ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภำพดทีีส่ดุและรำคำถูก 

กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคำ้

ชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลอืกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม เสือ้ผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ 

นำฬิกำ เครื่องประดับ หลำกหลำยแบรด์ดงั อำทิเช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi 

,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's 

Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi 

Brown, Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ท้องถิน่ ชื่อดงั บนเกำะเชจู อำทิ

เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค์ เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบกำรณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รำ้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมำไวบ้นเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศทะเล

ใต ้

 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C พรอ้มควำมประทบัใจ 

                                                             เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ  
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**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ธนัวาคม : 1-4 , 10-13 12,700 

4,900.- 

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

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

ธนัวาคม : 18-21  13,600 

ธนัวาคม : 19-22 13,900 

ธนัวาคม : 20-23 , 21-24 14,200 

ธนัวาคม : 3-6 14,300 

ธนัวาคม : 22-25 14,500 

ธนัวาคม : 23-26 14,800 

ธนัวาคม : 24-27 15,100 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

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

OCTOBER ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก

ลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรม

แรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้

ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงนิเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      รำคำปกตชิ ำระเงนิมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นทีเ่หลอืช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดนิทำง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช ำระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตำมเวลำทีก่ ำหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ
ท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำท่ำนสละสทิธิใ์นกำรเดนิทำงกบัทำงบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่ำตัว๋เครื่องบนิ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่ำภำษสีนำมบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำทีพ่กัระดบัมำตรฐำน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรบั-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่ำหวัหน้ำทวัรผ์ูช้ ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเทีย่วตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้ำทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหวำ่งเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บำท หรอื 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทรปิ 

-   ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั อำท ิค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่ำซกัรดี, มนิิบำรใ์นหอ้ง, รวมถงึค่ำอำหำร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพิม่ กรุณำตดิต่อหวัหน้ำทวัรแ์ลว้จ่ำยเพิม่เองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นกัเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่ำวซี่ำส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1) พำสปอรต์ 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 
ส ำเนำทะเบยีนบำ้น(ถำ้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝำก(ถำ้ม)ี 6) รปูถ่ำยส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวซี่ำดว้ยตนเอง
เท่ำนัน้  (ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรื่องแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่ำ) 
-  ค่ำอำหำรทีล่กูคำ้รบัประทำนทำนนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจำกทีโ่ปรแกรมก ำหนด หำกลกูคำ้ไม่สำมำรถรบัประทำนอำหำรที่
ทำงทวัรจ์ดัให ้กรุณำเตรยีมอำหำรส ำเรจ็รปูสว่นตวัส ำรองมำดว้ย 

ธนัวาคม : 5-8 , 7-10 15,300 

ธนัวาคม : 25-28 15,400 

ธนัวาคม : 6-9  16,300 

ธนัวาคม : 4-7 17,300 

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

ธนัวาคม : 27-30 19,900 

ธนัวาคม : 30-2 ม.ค. 63 20,900 

ธนัวาคม : 28-31 21,900 

ธนัวาคม : 29-1 ม.ค. 63 22,900 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงและผูเ้ดนิทำงไดใ้นทกุกรณี ) 
** ชว่งเทศกำลไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทำงได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงตอ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรอืต่ำงประเทศ  
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอื ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จ ำนวนผูเ้ดนิทำง ขัน้ต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ทำ่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัก่อนกำรเดนิทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรบันกัท่องเทีย่วชำวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ (นกัท่องเทีย่วต่ำงประเทศช ำระเพิม่ท่ำนละ 
3,000 บำท) 
 -         เทีย่วบนิ รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
-           หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทำงเพื่อท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ 
(หำกหนงัสอืเดนิทำงเหลอืน้อยกว่ำ 6 เดอืนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงไดท้ำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อจลำจล 
ภยัธรรมชำต ิหรอืกรณีทีท่่ำนถกูปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอืเจำ้หน้ำทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทยและ
ต่ำงประเทศซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำร
บำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้ำ่ยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดนิทำงแลว้ 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจำก ควำม
ประมำทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีทีท่่ำนไม่เดนิทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          กำรตดิต่อใดๆกบัทำงบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลำ 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับำลประกำศในปีนัน้ๆ ถอืว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำรของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจขอบรษิทั
ก ำกบัเท่ำนัน้ 
-           หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหำเทีย่วบนิล่ำชำ้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ กำรยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี่ยนแปลงวนัเดนิทำงกรณีเกดิกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบนิ  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่ำใชจ้่ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลกูคำ้ไม่เขำ้รำ้นคำ้ชอ้ปป้ิงตำมทีโ่ปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รบัเงนิค่ำเขำ้รำ้นชอ็ปรำ้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมทีเ่ขำ้พกั ไม่สำมำรถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลกูคำ้มคีวำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัรห์รอืกำรทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทำงแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ำรตดัหอ้งพกัส ำหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทำง ผูร่้วมเดนิทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลกูคำ้ทีเ่ดนิทำงท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่ำนัน้ 
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-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


