
 

   

 

  

  

  

 

 

 

เดนิทางวันที� 21 พ.ย.62 - 20 มี.ค 63 

   โปรแกรมเดนิทาง 

ทุง่ดอกหญา้ แซ พยอล โอรมึ – พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค - สวนสม้ไรเ้มลด็ - ภเูขาซองอคั - วดัซนับงัซา - รา้นนํ+ามนัสน  - 
ชมดอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลี- - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ - ซอพจโิกจ ิ- ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง - ชายหาดวอลจองร ี- 
อุทยานแหง่ชาตซิอรคัซาน - วดัชนิฮนัซา  - ถนนชอ็ปปิ+งโรดโีอซกโช&ตลาดปลาซกโช - ซมัยงัฟารม์ - จุดชมววิชายหาด
ฮาโจแด  - บา้นโอจกูอน - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน - ศนูยเ์ครื-องสาํอางค ์
 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

21.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที- ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชั +น 4 ชั +นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์

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

เจา้หน้าที-จากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความสะดวก ในเรื-องของเอกสารของท่าน ขอ้แนะนํา ถา้

ต้องการนําของเหลวขึ+นเครื-องใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปรมิาณไม่เกิน 100 

มลิลลิติรต่อชิ+น (รวมกนัไมเ่กนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใสใ่นถุงที-โปรง่ใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย 

ใหนํ้าถุงขึ+นไปเพยีงใบเดยีวเท่านั +น การนําผลติภณัฑ์ของสดที-ทําจากสตัวไ์ม่ว่าเนื+อหมู เนื+อววั ผกั ผลไมส้ด 

ไมอ่นุญาต ใหนํ้าเขา้ประเทศเพื-อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เที-ยวบนิที- 7C2244 เป็น

สายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทั +ง

ภาพลกัษณ์ที-ดี โดยมพีรเีซ็นเตอร์เป็นดาราชื-อดงัของเกาหลี สายการบินเจจูเป็นสายการบินชั +นนําที-

พฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ที-สุดในประเทศเกาหลใีต ้หลงัจากการก่อตั +งเมื-อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็

โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามคําเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิ

อย่างต่อเนื-องอกีด้วย สายการบนิเจจูได้ทําให้การท่องเที-ยวเป็นที-แพร่หลายจนประสบความสําเรจ็ ซึ-ง

ก่อนหน้านั +นไม่เคยนําวธิเีหล่านี+มาปฏิบตั ิจนทําให้ประเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเที-ยวได้ มี

เสน้ทางบนิมากกวา่ 67 แห่งในเมอืงสาํคญั ๆ เครื-องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบัการยอมรบัจากทั -วโลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’

และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื-องบนิที-ใชม้ากที-สดุและมชีื-อเสยีงในต่างประเทศ 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานที-ใหญ่เป็นอนัดบัที- 2 ของเกาหลใีต ้

รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์หรอืการจราจร

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสวุรรณภมิู- สนามบินอินชอน 

 

วนัที�สองของการเดินทาง     ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมลด็  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัซา 
 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น (รวมกนัไม่เกิน 1 
ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจากสตัว์
ไม่วา่เนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

บนท้องฟ้าเยอะที-สุดในโลก ก่อตั +งเมื-อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เรว็ขึ+น 2 ชั -วโมง เพื-อให้ตรงกบัเวลาท้องถิ-นของประเทศ

เกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจทูี-องคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจูเป็น 

1 ใน 7 สิ �งมหศัจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที-

เกดิใหมจ่ากภเูขาไฟที-ดบัแลว้ 

 

(กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ขึ+น 2 ชั -วโมง เพื-อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ-นของประเทศเกาหล)ี และผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

 
 พาทุกท่านเดนิทางสู ่ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็นภูเขาไฟที-มี
ชื-อเสียงอีกแห่งหนึ-งของเกาะเชจู  เป็นสถานที-มองเห็นดาวประจําเมืองที-เปล่งประกายสวยงามบน
ทอ้งฟ้ายามพลบคํ-าและเป็นรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายในรายการชื-อดงัอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่าน
สามารถขึ+นมาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระอาทติยก์นับนภูเขาไฟแห่งนี+ ขอแนะนําว่าห้ามพลาด
เดด็ขาดๆ นอกจากนี+สถานที-แห่งนี+เป็นที-จดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึ+นที-บรเิวณเนินเขา โดยจะ
จดัในช่วงประมาณปลายเดือนกุมภาพนัธ์ไปจนถึงต้นเดือนมนีาคมของทุกปี ที-นี-จะมกีารจุดไฟอย่าง
ยิ-งใหญ่ เพื-อเป็นการตอ้นรบัฤดูเกี-ยวเกบ็และยงัเป็นการอวยพรใหม้สีขุภาพดอีกีดว้ย  เพื-อทาํการเตรยีม
พื+นที-ในการปลกูพชืสาํหรบัฤดเูกบ็เกี-ยวถดัไป (หมายเหตุไมไ่ดพ้าไปชมงานเทศกาล) 

 
อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิnว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื+นเมอืงดั +งเดมิ จมิดกัจานใหญ่นี+ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ+นโต วุน้
เสน้เกาหลนีี+มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทําจากมนัฝรั -งทําใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  
การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ+นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 
 จากนั +นพาทุกทา่นเเขา้พกัที- Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนที-ได้รบัของขวญัจาก
ธรรมชาติ ทําให้เป็นที-ปลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ที-ส่งผลติภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทั -วโลก เป็น
สถานที-จดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานา
ชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยี-ยมเหมาะสาํหรบัซื+อเป็นของฝาก มคีุก้กี+ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่น
มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ที-จาํหน่ายชาเขยีวทั +งรอ้นและเยน็ ไอศรมีชา
เขยีว และโรลชาเขยีวที-คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ-งนักท่องเที-ยวจะได้
สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที-ใหญ่ที-สุดในเกาหลใีต้ รวมทั +งถ่ายภาพที-ระลกึกบัถ้วยชา 
ซึ-งเป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวที-นี- 

 

จากนั +นพาทา่นสู ่สวนส้มไร้เมลด็ (ORANGE FARM) ความมหศัจรรยท์ี-ธรรมชาตสิรา้งสรรค ์เกาะเช
จเูป็นที-เดยีวในเกาหลทีี-สามารถปลกูสม้ไดด้แีละอรอ่ยที-สดุในประเทศ ผลไมอ้นัดบัqของเกาะเชจ ูและ
เป็นสม้สายพนัธุ์ที-ไรเ้มลด็ รสชาตจิดัจา้น วติามนิซสีูง กนิแลว้แก้อาการหวดัได้ดมีาก ท่านสามารถ
เขา้ไปเยี-ยมชมสวน และชมิสม้สดๆจากสวน รบัรองความอรอ่ยตดิอกตดิใจ แถมไดถ่้ายภาพความดก



 

   

 

  

  

  

 

 

ของสวนสม้บนเกาะเชจอูกีดว้ย นอกจากนี+สวนสม้ยงัเป็นสถานที-ถ่ายทาํซรีี-สเ์กาหลชีื-อดงัหลายเรื-อง อาทเิชน่ MY GIRL (รกัหมดใจยยักะลอ่น) 

 

 

พาท่านเดนิทางสู ่ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที-สวยงามอกีq ลกูบนเกาะเชจ ูสามารถ
ชมววิทอ้งทะเล ภเูขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาดที-นี-
จะไมไ่ดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดีาํ นํ+าทะเลสดีาํแปลกตา เป็นจุดดาํนํ+ายอดนิยมของกลุม่แฮนยอ  
ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที-ทหารญี-ปุ่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีดุเจาะไวต้ั +งแต่สมยัสงครามโลก  เพื-อเอาไวจ้อด
เรอืแอบซ่อนไวส้าํหรบัทาํลายเรอืของอเมรกิา โดยทาํเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุง่ชนแบบพลชีพี ก่อนนี+เปิด
ใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไมใ่หเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานที-ถ่ายทําเรื-อง 
"แดจงักมึ"ตอนที-ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้สาํหรบัใครที-ชื-นชอบการทานอาหาร

ทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮื+อสุดขึ+นชื-อ ที-อาชพีแฮนยอหรอืนักประดานํ+าหญงิวยัชรา. งมขึ+นมาขายกนัอยู่รมิชายฝั -ง สด อรอ่ยอย่าบอก
ใครเชยีว 

 

จากนั +นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดั
แห่งนี+ตั +งอยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ+นท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดั
จะประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึ-งเป็นพระ ประธานที-มคีวามศกัดิ wสทิธิ wและเป็นที-เลื-อมใสของชาวบา้น
บนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใต้ที-นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั+นเจ้าแม่กวนอิมซึ-งหนัหน้าออกสู่ทะเล 
นอกจากนั +นยงัมรีปูปั+นพระสงักจัจายน์ ซึ-งหากไดล้บูพงุกจ็ะรํ-ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารทาํบุญ
ของชาวเกาหลใีตท้ี-แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื-อเป็นอาหารสาํหรบัพระสงฆเ์พื-อ
ความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื-อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนั +นที-วดัแห่งนี+ท่านยงัจะไดช้ื-นชมกบั
ววิทะเลที-สวยงามของแหลมมงักรที-ยื-นออกมาสูม่หาสมทุร 

 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที-เป็นที-นิยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมสูามชั +นไปยา่งงบนแผ่นโลหะที-ถูกเผาจน
รอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื-องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหั -นบางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และนํ+ามนังา ถงึแมว้่า
ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที-สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมที-หลากหลาย แต่ว่าถา้พูดถงึรสชาตแิลว้ นับว่าพลาด
ไมไ่ดเ้ลย 

 

 

จากนั +นพาทุกทา่นเเขา้พกัที- Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 
วนัที�สามของการเดินทาง     ร้านนํDามนัสน  - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ลูลี�  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา 
ชายหาดวอลจองรี 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

  

รบัประทานอาหารเชา้ที-โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก 
และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื+ออื-นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที-จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที-น้อยกว่าเท่านั +น แต่

ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ+น 

จากนั +นพาท่านเดินทางต่อที- ร้านนํDามนัสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั
มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ-าตาลในกระแส
เลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื-อเพิ-มภูมติ้านทานและ
ทาํใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ-งกําลงัเป็นสิ-งที-ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก และ
ยงัมผีลติภณัฑต่์างๆที-ทาํจากสนเขม็แดงซึ-งเป็นสนิคา้ยอดนิยมสาํหรบัคนเกาหลแีละนกัทอ่งเที-ยว 

  

พาทุกท่านเดินทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี�  (PINK MUHLY GRASS) ณตอนนี+กําลงัเป็นที-
ถ่ายรปูยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหล ีบรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิบนเกาะเชจู สขีองดอกพงิค์มลูลี+สจีะ
สวยนุ่มดชูมพอู่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกตดิอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลู
ลี-จะเริ-มบานประมาณช่วงกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่ทั +งนี+ขึ+นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง 
)ท่ามกลางอากาศที-เยน็สบายและทศันียภ์าพที-สวยงามชวนใหทุ้กท่านไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความ
ทรงจาํ 

 

จากนั +นพาท่านเยี-ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนี+
ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการ ธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า yzz ปี ที-ยงัมชีาวบ้าน
อาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านที-นี-คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและ
กอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเที-ยวเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆที-อยูต่าม
บา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหสาํหรบัทํา "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่สาํหรบัที-เกาะนี+นั +น ไหที-วางเรยีง
รายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนที-นี-จะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี- ที-จะมเีฉพาะบนเกาะ
แห่งนี+ โดยชาวบ้านจะนําผลเบอรี-ป่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบันํ+าผึ+ง และหมกัไวส้ามปี ก่อนที-จะนํามา
รบัประทานได ้รสชาดหวานอมเปรี+ยว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี+กเ็ป็น

สนิคา้ที-ผูม้าเยี-ยมเยอืนมกัจะซื+อกลบัไปรบัประทาน และซื+อเพื-อเป็นของฝาก 

 

อาหารกลางวนั  บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการนําเนื+อหมูหมกักบัเครื-องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคล้าพรอ้มนํ+าซุป 
นกัทอ่งเที-ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื-อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื-องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ 

เป็นอาหารพเิศษที-ขอแนะนํา 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

จากนั +นพาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที-มยีื-นออกสูท่อ้งทะเลสวยงามปลายสดุของแหลมมปีระภาคารสขีาว มองดสูะดุดตา 
ซึ-งเป็นจุดชมววิที-สวยงามสําหรบันักท่องเที-ยวที-เที-ยวที-แหลมนี+ และยงัมโีขดหนิรูปร่างแปลกตาที-ใครๆต่างเรยีกกนัว่า หนิตา หนิยาย และ
ระหว่างทางยงัมทุี่งหญ้ากวา้งใหญ่ที-มอีาคาร หรอืโบสถ์เก่า ประดบัตกแต่งจนสวยงามที-ใครผ่านไปต้องแวะเกบ็ภาพเสมอ นอกจากนั +นยงัใช้
เป็นฉากถ่ายทําซรีี-ยเ์กาหลอีกีมากมายหลายเรื-อง สว่นใครนิยมชมชอบการทานปลาหมกึ ย่านนี+ขึ+นชื-อปลาหมกึยา่งบนหนิภูเขาไฟ หอมชวน
ดงึดดูใหเ้ขา้ไปลิ+มลองมากๆ 

 

จากนั +นนําท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟที-ดบั
แลว้ ปากปล่องภูเขาไฟที-มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที-โด่งดงัที-ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติย์
ขึ+น เป็นหนึ-งใน qz สถานที-สวยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี+เรายงัสามารถดื-มดํ-ากบัทอ้งฟ้าและนํ+าทะเลสี
คราม ทวิทศัน์ที-สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที-ที-นักท่องเที-ยวจากทั -วทุกมุมโลกอยากมา
สมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น q ใน | สิ-งมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ+นไปยงั
ปากปล่องภูเขาไฟที-ดบัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุด
ชมววิที-ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที-แตกต่างกนั เมอืขึ+นไปถงึดา้นบนสุดของ
ปากปลอ่งภเูขาไฟทา่นจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ w และทศันียภาพที-สวยงามอยา่งแน่น 

 

จากนั +นพาทุกท่านเดนิทางสู ่ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น q ใน } ชาดหาดที-มี
ชื-อเสยีงบนเกาะเชจู หาดทรายสทีองกบันํ+าทะเลสฟ้ีาใสที-สะทอ้นแสงอาทติยใ์หเ้หน็ประกายระยบิระยบั
นั +นดูกลมกลนืกนัอย่างสวยงาม  เป็นชายหาดที-ผูค้นเดนิทางมาเที-ยวพกัผ่อนในช่วงฤดูรอ้น บรเิวณรอบ
ชายหาดมรีา้นกาแฟ คาเฟ่ รา้นอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ ใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั แต่
เพื-อความไมต่กเทรนดต์อ้งมาถ่ายรปูกบัเกา้อี+หลากสสีนั ที-ตั +งรอวยัรุน่ หนุ่มสาวใหถ่้ายรปูแนว ฮปิสเตอร์
กนัมากมาย 

 

อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ-ง   เมนูปิ+ งย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึ+นชื-อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้ก
ทา่นไดล้ิ+มความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื-องเคยีงต่างๆ 

 

 

 

 นําเขา้พกัที- Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

 

วนัที�สี�ของการเดินทาง     อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน  - วดัชินฮนัซา  - ถนนชอ็ปปิD งโรดีโอซกโช&ตลาดปลาซกโช 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที-โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื+ออื-นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที-จํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที-น้อยกว่า

เทา่นั +น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ+น 

 

 

 

 

 

 

 จากนั +นพาทา่นเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิชจ ูเพื-อเดนิทางไปยงัสนามบนิยางยาง ดว้ยเที-ยวบนิในประเทศ 

(*ไฟลท์ภายใน  เนื-องดว้ยสายการบนิ  เสน้ทางบนิ และเวลาบนิ สามารถเปลี-ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของผูจ้ดัทาํ) 

 

จากนั +นนําท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติซอรคัซาน (SEORAKSAN NATIONAL PARK) 

โดยรถจะวิ-งลดัเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขา และลําธาร เพื-อชมธรรมชาติอนัสวยงามของ

จงัหวดัคงัวอนโดสู่ภูเขาซอรคัซาน หรอื สวสิเซอร์แลนด์ของเกาหล ีที-จดัได้ว่าเป็นแนวเขาที-

สวยงามมากที-สุดแห่งหนึ-งในประเทศเกาหลใีต้ ตั +งอยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึ-งทอดยาวไปถึง

เทือกเขาคมึคงัของประเทศเกาหลเีหนือ โดยมเีทือกเขา หุบเขา ป่าไม้ สายนํ+า ทะเลสาบ หิน

รปูรา่งสวยงามซึ-งเกดิจากธรรมชาตทิี-หาดไูดย้ากยิ-ง (ราคาทวัรย์งัไมร่วมคา่ขึ+นกระเชา้) 

 

 นําท่านเดนิทางสู่  วดัชินฮนัซา (SINHEUNGSA TEMPLE) เป็นวดัพุทธพระใหญ่

เก่าแก่ที-อยูภ่ายในอุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน (Seoraksan)สรา้งในสมยั อาณาจกัรชลิลา่อายกุวา่

1,000ปี   สามารถเดินจากประตูทางเข้า อุ ท ย าน เพี ย ง  10 น าที เท่ านั + น  แ ล ะจ ะพ บ

พระพุทธรูปสมัฤทธิ wปางสมาธขินาดใหญ่ ที- ประดิษฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยาน สร้างขึ+น

เพื-อสวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีรวม เป็นหนึ-งเดยีวกนั มคึวามสงูถงึ 10 เมตร  บรเิวณ

ทางเข้าวดัมีสุสานตั +งอยู่ ภายในมีเจดีย์หิน ทรงระฆงัอยู่หลายองค์ สรา้งขึ+นเพื-อรําลกึถงึภกิษุ

ในนิกายเซนที-เคยบําเพ็ญตนอยู่ที-วดัแห่งนี+ ด้านในวิหารหลังใหญ่ของวดัเป็นที-ประดิษฐาน



 

   

 

  

  

  

 

 

พระพุทธรูปอมติาภะ มโีพธสิตัวก์วนอมิและพระพุทธรปูไดเซจขินาบขา้ง ส่วนวหิารหลงัอื-นๆก็มพีระพุทธรปูและภาพวาดเรื-องราวทางพุทธ

ศาสนา ลทัธเิต๋าและลทัธนิบัถอืผตีามความเชื-อดั +งเดมิของเกาหล ี

 จากนั +นพาทุกท่านเดินทางสู่ ถนนช็อปปิD งโรดีโอซกโชและตลาดปลาซกโช (SOKCHO 

RODEO STREET & SOKCHO CENTER MARKET) ถนนโรดโีอซกโชเป็นถนนชอ็ปปิ+ ง ที-เรยีง

รายไปดว้ยรา้นคา้ทั +งสองฝั -ง งเป็นแหล่งในการเลอืกซื+อสนิคา้ มากมายหลายประเภทไดแ้ก่ รา้น

เสื+อผา้, รา้นเครื-องสาํอาง, คาเฟ่ รา้นอาหารทอ้งถิ-น  จากนั +นพาทุกท่านเดนิทางต่อที- ตลาดปลา

ซกโช เป็นตลาดท้องถิ-นแบบดั +งเดมิายในตลาดมรีา้นค้า ซึ-งจําหน่ายสนิค้า หลากหลายประเภท 

ใหเ้ลอืกซื+อเลอืกหา ตั +งแต่เสื+อผา้, เครื-องใช,้ ขนม, ปลานานาชนิด และอาหารทะเลสดใหม ่รวมไป

ถงึอาหารทอ้งถิ-นยอดนิยม และมชีื-อเสยีงของจงัหวดัคงัวอน เช่นทกักงัจอ็งหรอืก่ทอดกรอบคลุก

ซอสเปรี+ยวหวาน โฮตอ็กหรอิแป้งทอดสอดไสท้ี-ทาํดว้ยนํ+าตาล, ถั -วและอบเชย 

 

อาหารเยน็ อสิระอาหารเยน็ 

 

พาทุกทา่นเดนิทางเขา้ที-พกั Oak Valley Ski Resort หรอืเทยีบเทา่ (ระดบั 3 ดาว) 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที-โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรงุรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก 

และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไมแ่ตกต่างจากอาหารมื+ออื-นๆมากนกั แต่จะต่างตรงที-จาํนวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที-น้อยกวา่เทา่นั +น แต่

ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ+น 

 

จากนั +นนําคณะเดนิทางสู ่ลานสกี (SKI) ระหวา่งทางทา่นจะไดช้ื-นชมบรรยากาศสองขา้งทาง

ในชว่งฤดหูนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลทีี-สวยที-สดุเมื-อถงึสกรีสีอรท์อสิระใหทุ้กทา่นได้

สมัผสัหมิะและสถานที-ที-งดงาม พรอ้มถ่ายรปูเป็นที-ระลกึและเล่นสกซีึ-งลานสกแีหง่นี+มคีวามทา้

ทายใหท้า่นไดส้มัผสัดว้ยเนินหมิะที-มคีวามสงูไมต่ํ-ากวา่ 1 กโิลเมตรขึ+นไป และเป็นที-กลา่วขวญัถงึ

วา่เป็นสวรรคข์องนกัสกมีอืใหม ่แต่กม็ทีางวิ-งสาํหรบัมอือาชพีเชน่กนั มเีนินรปูตวัเอสเป็นตวัเชื-อม

วนัที�ห้าของการเดินทาง    ลานสกี  - ซมัยงัฟารม์  - ร้านค้าสมนุไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื�องสาํอางค ์

  



 

   

 

  

  

  

 

 

ระหวา่งยอดเนินและพื+นดา้นล่างมาทา้ทายความสามารถของทา่นตามอธัยาศยัพรอ้มเพลดิเพลนิกบับรรยากาศของสายลมเยน็ในฤดหูนาวและ

ทาํกจิกรรมสนุกๆ บนลานหมิะกวา้ง  (ราคาไมร่วมอุปกรณ์สก)ี ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารขึ+นอยูก่บัสภาพอากาศและปรมิาณหมิะในขณะนั +น   

 

จากนั +นพาทุกท่านเดนิทางสู ่ซมัยงัฟารม์ ( SAMYANG GREEN FARM) สาํหรบัคนเกาหลคีงไม่

ใครไมรู่จ้กั บรษิทัซมัยงั เป็นบรษิทัยกัษ์ใหญ่ดา้นอาหารจากเกาหล ีเชน่ผลติภณัฑจ์ากนม ซอสปรงุ

รส ผงปรงุรส ขนมธญัพชื และที-ขึ+นชื-อที-สดุคอื มามา่เผด็เกาหล ีหรอื มามา่เกาหลซีองดาํฮติเป็นเท

รนดไ์ปทั -วโลก นอกจากนี+ซมัยงัมฟีารม์ที-มชีื-อเสยีงแห่งหนึ-งในประเทศเกาหลใีต ้ซมัยงัฟารม์เป็น

ฟารม์ขนาดใหญ่ตั +งอยูท่า่มกลางหุบเขาพรอ้มบรรยากาศธรรมชาต ิภายในฟารม์ประกอบไปดว้ย 

สวนดอกไมน้านาพรรณตามฤดกูาลอวดสสีนัสวยงามสะดุดตา ระหวา่งทางทา่นจะไดพ้บเจอสตัว์

หลากหลายประเภท เชน่ แกะ นกกระจอกเทศ ววั และกระต่าย และไฮไลทท์ี-ไมค่วรพลาดคอืลาน

กงัหนัลมสามารถมองเหน็ววิไดแ้บบพาโนรามา y�z องศา พรอ้มกบัมภีเูขาตั +งอยูเ่ป็นฉากหลงัอยา่ง

สวยงาม อกีทั +งสถานที-แห่งนี+ยงัเป็นที-ถ่ายทาํภาพยนตรแ์ละมวิสคิวดีโีอหลายเรื-อง อาทเิชน่ ซรีี-ยเ์รื-อง "Cinderella " หรอื "Yong Pal " และ 

เอม็ว ีNEWTON ของ MONSTA X  ใหอ้สิระทุกทา่นเดนิชมและเกบ็ภาพความประทบัใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนั +นพาทา่นเดนิทางสูส่นามบนิยางยาง  เพื-อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตเิชจ ูดว้ยเที-ยวบนิในประเทศ 

 

(*ไฟลท์ภายใน  เนื-องดว้ยสายการบนิ  เสน้ทางบนิ และเวลาบนิ สามารถเปลี-ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสมของผูจ้ดัทาํ) 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิชน่ ดกัคาลบี+  ชาบ ู คาลบี+  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 

จากนั +นนําทา่นชม ร้านสมนุไพร (KUREA HERB) ใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ w

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีส

เปรี+ยว ดสีาํหรบับุคคลที- นิยมดื-มเหลา้ ชา กาแฟ นํ+าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการลา้ง

สารพษิที-ตกคา้งหรอืไขมนัที-สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของทา่นแขง็แรง

ขึ+น ซึ-งยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพรา่งกายของทา่นเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) 

ที-นี-มขีนมพื+นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิชน่ ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบ

ชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหรา่ยหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ 

เครื-องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื-องนอนอนัดบัqของเกาหล ี(SESA LIVING) ที-นุ่ม น่าสมัผสั พรอ้ม

กบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียี-ยม ของฝากของที-ระลกึมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซื+อมากมาย พรอ้มทั +งมบีรกิารบรรจุกลอ่งตามเงื-อนไขของรา้น 

จากนั +นพาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื�องสาํอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสาํอางค์

ที-หมอศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ที-เหมาะกบัผูท้ี-มปัีญหาผวิหน้า 

ไมว่า่จะเป็นสวิ มรีิ+วรอย ฝ้า กระ จุดดา่งดาํใบหน้าหมองคลํ+า อยากผวิขาวสวา่งใส ไรร้ิ+วรอย 

แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม 

 

 

 

�q:yz-��.yz น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เที-ยวบนิที- VCWWXY พรอ้ม

ความประทบัใจ 

zq.zz-z�-zz น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 

 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�นและขอสงวนสิทธิ> ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ซึ� งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***           ในกรณี

เกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�

ต่างๆ ที�เกิดขึ�นอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ที� ที�จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถ

เรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั�งสิ�น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายที�ลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็น
นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� / มีนาคม 0161 โปรแกรม WOW JEJU WITH 

GANGWONDO SKI RESORT ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (/H,0HH บาท หรือ 
300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืน
เตม็จาํนวน ดงันั �นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิQ ไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ กรมแรงงานทั �งที�ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 
หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูค้าจะต้องเป็น      

ผูช้าํระเองทั �งหมด 
หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ / ชั �วโมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 
 



 

   

 

  

  

  

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่/ 

เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเดี�ยว
เพิ�ม 

ราคาปกติ ราคาโปรโมชั �น 

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

c,dUU.- 

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, 16-20

กุมภาพนัธ ์: 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.- 

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.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

***

ราคา

โปรโ

มชั �น 

มี

จาํน

วน

จาํกั

ด 

(ราค

ายดึตามหน้าเวบ็ไซต)์ 

 
เงื�อนไขการให้บริการกรณีสาํรองที�นั �ง  

   1. ราคาโปรโมชั -นชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ทา่นละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นที-เหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีที-ไมช่าํระยอดเงนิสว่นที-เหลอืตามเวลาที-กําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่น
ถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิ wในการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคานีDรวม 

-   คา่ตั �วเครื-องบนิ ตามที-ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ที-ม ี  
-  คา่อาหารทุกมื+อ ตามที-ระบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานที-ต่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ที-พกัระดบัมาตรฐาน y คนื (พกัหอ้งละ �-y ทา่น)  
-  คา่รถรบั-สง่ และนําเที-ยวตามรายการ / คา่นํ+าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. /1ชิ+น 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเที-ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิ wหวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึ+นไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ q,zzz,zzz บาท (เงื-อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเทา่นั +น) 
ราคานีDไม่รวม 

-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ-น 1,200 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 
-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ เครื-องดื-มที-ส ั -งเพิ-ม
นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั -งเพิ-ม กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ-มเองต่างหาก) 
-   คา่ภาษมีลูคา่เพิ-ม 7% และภาษหีกั ณ ที-จา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่นํ+าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที-หนกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.) 

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.- 

เดก็ตํ�ากว่า 2 ปี (INF) : 5,900.-  // จอยทวัร ์(JOINTOUR)  9,900.- 



 

   

 

  

  

  

 

 

-   คา่วซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ-นที-อยู ่4) สาํเนา
ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ+ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื-นวซี่าดว้ยตนเองเทา่นั +น  
(สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื-องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื-นวซี่า) 
-  คา่อาหารที-ลกูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี-ยนแปลงจากที-โปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารที-ทาง
ทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึ+นไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ั +งหมด 

(ราคาโปรโมชั -นไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลี-ยนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี-ยนชื-อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุป๊ที-เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  
รวมถงึเที-ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ั +งหมด 

หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขั +นตํ-า ผูใ้หญ่ �z ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึ+นไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย } วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี+เป็นราคาสาํหรบันกัทอ่งเที-ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั +น (นกัทอ่งเที-ยวต่างประเทศชาํระเพิ-มทา่นละ y,zzz 
บาท) 
 -         เที-ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที-ยว สามารถเปลี-ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสทิธิ wในการเปลี-ยนแปลงเที-ยวบนิทั +งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ � เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื-อทอ่งเที-ยว เทา่นั +น (หาก
หนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ � เดอืนทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั +งสิ+น) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั +งสิ+นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยั
ธรรมชาต ิหรอืกรณีที-ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที-ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที-กรมแรงงานทั +งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ-งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั +งสิ+น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที-ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมื+อ 
เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั +งสิ+น หากเกดิสิ-งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที-เกดิจาก ความประมาท
ของตวันกัท่องเที-ยวเอง 
-           ตั �วเครื-องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ กรณีที-ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื-อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี+ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
z�.zz น. - q�.zz น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่ว และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที-รฐับาลประกาศในปีนั +นๆ ถอืวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทั +งสิ+น เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอบรษิทักาํกบั
เทา่นั +น 
-           หากทา่นที-ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ อาทเิชน่เครื-องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามที-เจา้หน้าที-ทุกครั +งก่อนทาํการออกตั �ว เพื-อ
ป้องกนัปัญหาเที-ยวบนิลา่ชา้ เปลี-ยนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี-ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดย
ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าซึ-งอยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 



 

   

 

  

  

  

 

 

-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปปิ+งตามที-โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ qzz,zzz วอน หรอืเป็นเงนิไทยy,zzz 
บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ+นอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที-เขา้พกั ไมส่ามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที-ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ทา่น 
-           ขอสงวนสทิธิ wการตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ี-ไมเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิ wสาํหรบัลกูคา้ที-เดนิทางทอ่งเที-ยว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นั +น 
-            เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั Dงหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื�อนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั Dงหมด 
 

กรณุาอ่านเงื�อนไขการจองทวัรต์ามที�ระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าที�ก่อนทาํการจอง 

 


