
 
 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

รหสัทวัร ์KR-B-JEJU31 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง 1 – 31 ตลุำคม  2562 

โปรแกรมเดนิทาง 

พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ชมดอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลี ่ - วดัซนับงัซา  - โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮลัโหลคติตี ้/ โชวก์ายกรรม 

รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ  - ซอพจโิกจ ิ - ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  -  โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua 

Planet  -  ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน   - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  -  ศนูย์

เครื่องส าอาง  -  ศนูยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้

ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้า

เคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยให้

การตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

วนัแรกของกำรเดินทำง      พบกนัท่ีสนำมบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทำงจำกสนำมบินสวุรรณภมิูโดยสำยกำรบินเจจแูอร ์



 
 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2244 เป็นสายการบนิโลว์

คอสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็

เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้

หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค า

เรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูด้

ท าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่กอ่นหน้านัน้ไม่เคยน าวธิี

เหล่าน้ีมาปฏบิตั ิจนท าใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทาง

บนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบั

การยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้าก

ทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่

เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดั

อนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้

เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบั

เวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พา

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจู

เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) 

เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขาย

ทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึ

ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้

เป็นของฝาก มคีุก้กีช้าเขยีว ซปุชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ 

ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศรมีชาเขยีว และโรลชาเขยีวที่

คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบั

ภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชา

เขยีวทีน่ี่   

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลี

พืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไกช่ิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะ

เป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูร

วนัท่ีสองของการเดินทาง พิพิธภณัฑช์าโอซลุลอค  - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ลูล่ี  - วดัซนับงัซา  - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮลัโหลคิตต้ี / 

โชวก์ายกรรม 

 

 



 
 

เฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาทุกท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้ำสีชมพ ูพิงคม์ูลล่ี (PINK MUHLY GRASS) ณ ตอนนี้ก าลงัเป็นทีถ่่ายรปูยอดนิยม

แห่งใหม่ของคนเกาหล ีบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิบนเกาะเชจ ูสขีองดอกพงิคม์ลูลีส้จีะสวยนุ่มดชูมพอู่อน

ละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบง่บานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกตดิอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลีจ่ะเริม่บานประมาณ

ช่วงกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง )ท่ามกลางอากาศทีเ่ยน็

สบายและทศันียภ์าพทีส่วยงามชวนใหทุ้กท่านไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า 

 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซำ (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วดัแหง่นี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหว่าง

ทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองค์

ใหญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบน

เกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และรปูปัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้า

ออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดล้บูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิ

ทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย 

โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ 

นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมุทร 

โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮลัโหลคติตี ้/ โชวก์ายกรรม  
โปรแกรมเพิม่เตมิ ช าระเพิม่ 12,000 วอน  
 พาท่านมุ่งหน้าสู ่ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็น
สถานทีจ่ดัแสดงเรื่องราวเกีย่วกบัคติตี ้หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ี่
เป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ พรอ้มเรื่องราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายในมรีา้น
ขายของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่าดผม ร่ม 
สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกี
ทัง้ยงั คติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ ภายใน
รา้นมจี าหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควร

พลาด 
  

โปรแกรมเพิม่เตมิ ช าระเพิม่ 12,000 วอน 
  จากนัน้พาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การ
แสดงความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย 
มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของ
ผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว 
ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน์ี้นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่า
กายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงทีห่อ้ยอยู่กลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ 
นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัดว้ยท่าทาง สง่างามขณะหอ้ยตวัอยู่กลางอากาศดว้ย



 
 

ผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพืน้ทีจ่ ากดั ทีเ่ขา้ไปขบัสวนทางกนัอยู่ใน
ลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอล 
 
อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่าง
งบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่
บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไมไ่ดม้กีารหมกั
หรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 
 

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่าง

ตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่ง

ธรรมชาติ ผ่านผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศ

เกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้

เลอืดตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและ

ท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศ

เกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆที่ท าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิค้า

ยอดนิยมส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 

FOLK VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงั

เป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์

ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและ

กอ้นอฐิเขา้ด้วยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลใีต้แล้ว

เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรือผกัดอง

ของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่นี่จะ

เป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรีป่่ามาใสล่งไป

ในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาดหวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูก

ใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

วนัท่ีสามของการเดินทาง ร้านน ้ามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - โปรแกรม
เพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua Planet 

 



 
 

อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผดั

คลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มยีื่นออกสู่ท้องทะเล

สวยงามปลายสุดของแหลมมีประภาคารสขีาว มองดูสะดุดตา ซึ่งเป็นจุดชมววิที่

สวยงามส าหรบันักท่องเที่ยวที่เที่ยวที่แหลมนี้ และยงัมโีขดหินรูปร่างแปลกตาที่

ใครๆต่างเรียกกนัว่า หินตา หินยาย และระหว่างทางยงัมีทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ที่มี

อาคาร หรือโบสถ์เก่า ประดับตกแต่งจนสวยงามที่ใครผ่านไปต้องแวะเก็บภาพ

เสมอ นอกจากนัน้ยงัใชเ้ป็นฉากถ่ายท าซรีีย่เ์กาหลอีกีมากมายหลายเรื่อง ส่วนใคร

นิยมชมชอบการทานปลาหมกึ ย่านนี้ขึน้ชื่อปลาหมกึย่างบนหนิภูเขาไฟ หอมชวน

ดงึดดูใหเ้ขา้ไปลิม้ลองมากๆ 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG 

) เป็นภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่

โด่งดงัที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทติย์ขึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามใน

เกาะเชจู และในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่

สวยงามโดยรอบของตวัเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลก

อยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิอง

โลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยังปากปล่องภูเขาไฟที่ดับแล้ว ระหว่างทางท่าน

สามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศ

ที่แตกต่างกัน เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบัอากาศบริสุทธิ ์และทศันียภาพที่

สวยงามอย่างแน่นอน หมายเหตุ: ส าหรบัท่านที่ต้องการขึน้ปากปล่องภูเขาไฟ สามารถช าระค่าตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุด

ทางขึน้เขา 

โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิม่ 12,000 won 

 จำกนัน้พำทกุทำ่นเดินทำง ปัน่จกัรยานเรียลไบท ์(RAIL BIKE 

JEJU) เป็นแหลง่ทอ่งเที่ยวรูปแบบใหมน่ ับได้วำ่เป็นสถำนท่ีพกัผอ่นและออก

ก ำลงักำย Rail Bike คือกำรป่ันจกัรยำนบนรำงรถไฟ เป็นรถจกัรยำน 4 ล้อที่ต้อง

ใช้คนป่ันตัง้แต ่2-4 คน เพรำะมมีอเตอร์ไฟฟำ้ช่วยในกำรขบัเคลือ่น ท ำให้เหน่ือย

เกินไป ส ำหรับกำรป่ันจกัรยำน Rail Bikeใช้ระยะเวลำประมำณ 30 นำที ทกุคน

จะเร่ิมสตำร์ทออกจำกจดุเดียวกนั จำกนัน้เจ้ำหน้ำที่จะปลอ่ยให้ป่ันจกัรยำนไปที



 
 

ละคนั โดยให้มีระยะหำ่งกนัประมำณ 20 เมตร ระหวำ่งเส้นทำงทกุทำ่นสำมำรถชมธรรมชำติทีเ่ตม็ไปด้วยต้นไม้และดอกไม้

นำนำชนดิ 

โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิม่ 20,000 won 

 จำกนัน้พำทำ่นเข้ำชม พิพธิภณัฑ์สัตว์น ำ้ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรือ อควำเรียมที่ใหญ่ที่สดุ

ในเกำหลใีต้และมีตู้ปลำใหญ่ที่สดุในเอเชีย เป็นสถำนท่ีอกีหนึง่แห่งที่ไมค่วรพลำดเมื่อได้มำเยือนเกำะเชจ ูเพรำะที่น่ีเป็นทัง่

ศนูย์กลำงกำรเรียนรู้ทำงทะเล ควำมรู้เก่ียวกบัธรรมชำติและมีสิง่มีชีวติใต้ทะเลท่ีจดัแสดงได้นำ่สนใจและสวยงำม มีตู้ปลำ

จ ำนวนมำกตัง้แตข่นำดเลก็จนถงึขนำดใหญ่ทหมึำอลงักำรชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล ชมกำรให้อำหำรนก

เพนกวินตวัน้อย ท่ีตำ่งกรูกนัมำรับอำหำรอยำ่งคกึคกั และปลำกระเบนวำ่ยข้ำมหวัไปมำท ำให้คณุและครอบครัวหลงรัก

ท้องทะเลโดยไมรู้่ตวั 

 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ 

เบคอนหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้มจนเดือด ก่อนจะเริ่ม

รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบู ถอืไดว้่าเป็นรายการอาหาร

ทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าให้เป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หาก

ท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่าง

ตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอัมรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM 

ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็ค

ทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจ ู

ซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่า

ยงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลม

ทะเล ท าให้มรีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค าราม

และพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึน้สู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - 

ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

 



 
 

ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยี่ยม

ชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของ

เกาหล ีโดยมีการจดลขิสทิธิเ์รยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเก

นามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไม้ทอง มรีสเปรีย้ว ดีส าหรบับุคคลที่ นิยมดื่ม

เหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิที่ตกคา้ง

หรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่าน

แขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอน

หรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนม

ขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้น

ครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ที่นุ่ม น่าสมัผสั 

พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียี่ยม ของฝากของที่ระลกึมใีห้ท่านได้เลอืกซื้อมากมาย พร้อมทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตาม

เงื่อนไขของรา้น  

จากนั ้นพาท่านเดินทางสู่  ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC 

SHOP) ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มี

ผลติภณัฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ 

จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไร้ริว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิ

แบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

อาหารกลางวนั พร้อมเสรฟิด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมกัชิ้นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ี

ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ 

คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (GINSENG CENTER) ศนูยโ์สมแห่ง

นี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มี

คุณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าที่้ใหค้วามรูเ้กี่ยวกบัโสมพร้อมอธบิาย

คุณภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดี

ทีสุ่ดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรกัและ

นบัถอื 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE 

DUTY FREE SHOP) ที่นี่มสีนิค้าชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 

500 ชนิด  น ้ าหอม เสื้อผ้า เครื่ องส าอางค์ กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ 

หลากหลายแบรดด์งั อาทเิช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, 

Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, 



 
 

***เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเทีย่ว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม HOT PRO JEJU IN OCTOBER ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้ง

เกบ็ค่าประกนัเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเทีย่วจรงิๆ เดนิทางท่องเทีย่วพรอ้ม

กรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี้คนืเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความรว่มมอืจากลกูค้าปฏบิตัติามเงือ่นไขดงักล่าว  (ขอ

สงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเอง

ทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทีต่ดิด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเทีย่วอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, 

Chanel, Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสินค้า

ท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค ์

เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , 

ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, 

INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ช้อปป้ิงที่เร้าใจที่สุดของ

คุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พร้อม

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR 

เทีย่วบนิที ่7C2243 พรอ้มความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

********************************************************************************************** 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุน

รายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่

อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ 

ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของ

บรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าเสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่าย ทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 



 
 

 

 

 01/Oct/2019 ∼ 04/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,400   6,900 8 
 

 01/Oct/2019 ∼ 04/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 11,800   8,300 8 
 

 02/Oct/2019 ∼ 05/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,100   8,600 8 
 

 02/Oct/2019 ∼ 05/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,500   7,000 8 
 

 03/Oct/2019 ∼ 06/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,800   7,300 8 
 

 03/Oct/2019 ∼ 06/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 
 

 04/Oct/2019 ∼ 07/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 
 

 04/Oct/2019 ∼ 07/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,800   7,300 8 
 

 05/Oct/2019 ∼ 08/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,500   7,000 8 
 

 05/Oct/2019 ∼ 08/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,400   8,900 8 
 

 06/Oct/2019 ∼ 09/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,400   8,900 8 
 

 06/Oct/2019 ∼ 09/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,500   7,000 8 
 

 07/Oct/2019 ∼ 10/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,500   7,000 8 
 

 07/Oct/2019 ∼ 10/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,400   8,900 8 
 

 08/Oct/2019 ∼ 11/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 
 

 08/Oct/2019 ∼ 11/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,500   7,000 8 
 

 09/Oct/2019 ∼ 12/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,800   7,300 8 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง 

ผูใ้หญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกต ิ

รำคำ
โปรโมชัน่ 

ตุลาคม : 1-4 10,400.- 6,900.- 

4,900.- 

ตุลาคม : 2-5 , 5-8 , 6-9 , 7-10 , 8-11  10,500.- 7,000.- 

ตุลาคม : 3-6 , 4-7 , 9-12 , 13-16 , 14-17 , 15-18 , 27-30 , 28-31 , 29-1 พ.ย. 10,800.-  7,300.- 

ตุลาคม : 16-19 , 19-22 , 20-23 , 21-24 , 23-26 , 26-29 , 30-2 พ.ย. , 31-3 พ.ย. 11,000.- 7,500.- 

ตุลาคม : 17-20 , 18-21 , 24-27 , 25-28  11,200.- 7,700.- 

ตุลาคม : 22-25 12,000.- 8,500.- 



 
 

 09/Oct/2019 ∼ 12/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 
 

 10/Oct/2019 ∼ 13/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 15,700   12,200 8 
 

 11/Oct/2019 ∼ 14/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 18,700   15,200 8 
 

 12/Oct/2019 ∼ 15/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,300   9,800 8 
 

 13/Oct/2019 ∼ 16/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 
 

 13/Oct/2019 ∼ 16/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,800   7,300 8 
 

 14/Oct/2019 ∼ 17/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,800   7,300 8 
 

 14/Oct/2019 ∼ 17/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 
 

 15/Oct/2019 ∼ 18/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 
 

 15/Oct/2019 ∼ 18/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,800   7,300 8 
 

 16/Oct/2019 ∼ 19/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,000   7,500 8 
 

 16/Oct/2019 ∼ 19/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 
 

 17/Oct/2019 ∼ 20/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,300   9,800 8 
 

 17/Oct/2019 ∼ 20/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,200   7,700 8 
 

 18/Oct/2019 ∼ 21/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,200   7,700 8 
 

 18/Oct/2019 ∼ 21/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,300   9,800 8 
 

 19/Oct/2019 ∼ 22/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 
 

 19/Oct/2019 ∼ 22/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,000   7,500 8 
 

 20/Oct/2019 ∼ 23/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,000   7,500 8 
 

 20/Oct/2019 ∼ 23/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 
 

 21/Oct/2019 ∼ 24/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 
 

 21/Oct/2019 ∼ 24/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,000   7,500 8 
 

 22/Oct/2019 ∼ 25/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 12,000   8,500 8 
 

 22/Oct/2019 ∼ 25/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 14,000   10,500 8 
 

 23/Oct/2019 ∼ 26/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 
 

 23/Oct/2019 ∼ 26/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,000   7,500 8 
 

 24/Oct/2019 ∼ 27/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,200   7,700 8 
 

 24/Oct/2019 ∼ 27/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,300   9,800 8 
 

 25/Oct/2019 ∼ 28/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,300   9,800 8 
 

 25/Oct/2019 ∼ 28/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,200   7,700 8 
 

 26/Oct/2019 ∼ 29/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,000   7,500 8 
 

 26/Oct/2019 ∼ 29/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 
 



 
 

 27/Oct/2019 ∼ 30/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 
 

 27/Oct/2019 ∼ 30/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,800   7,300 8 
 

 28/Oct/2019 ∼ 31/Oct/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,800   7,300 8 
 

 28/Oct/2019 ∼ 31/Oct/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 
 

 29/Oct/2019 ∼ 01/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 12,700   9,200 8 
 

 29/Oct/2019 ∼ 01/Nov/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 10,800   7,300 8 
 

 30/Oct/2019 ∼ 02/Nov/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,000   7,500 8 
 

 30/Oct/2019 ∼ 02/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 
 

 31/Oct/2019 ∼ 03/Nov/2019 4D2N ROMANTIC JEJU IN OCTOBER 13,000   9,500 8 
 

 31/Oct/2019 ∼ 03/Nov/2019 4D2N HOT PRO JEJU IN OCTOBER 11,000   7,500 8 
 

 
 
 

✈ราคา PROMOTION ลด3,500 บาท ✈ ราคาโปรโมช่ันมีจ านวนจ ากดั 
  

**ทีน่ัง่มจี านวนจ ากดั** 

**ราคาน้ีส าหรบัผูเ้ดนิทาง THAILAND PASSPORT เท่านัน้ 

**ราคาโปรโมชัน่จะลดตัง้แต่ 3,500บาท  1,000บาท จนถงึราคาปกต ิ

ซึง่ราคาจะปรบัขึน้อตัโนมตั ิเนื่องจากเป็น BOOKING ONLINE** 

**กรุณาเชค็ทีว่่างและราคากบัเจา้หน้าทีก่่อนจองทุกครัง้ 

**ชว่งเวลาทีจ่องไดจ้ะขึน้ว่า BOOKING เท่านัน้ค่ะ สว่น WAITING หมายถงึจองเตม็แลว้รอจ่ายเงนิค่ะ 

**ชว่งเวลาทีม่ตีวัเลขราคาสชีมพคูอืยงัมรีาคาโปรโมชัน่ค่ะ 

1.หากเป็นราคาโปรโมชัน่ควรท าการจองและช าระเงนิ 1 วนัหลงัการจองเท่านัน้ 

2.หากไม่ท าการช าระเงนิตามก าหนดตอ้งเชค็ราคาและทีว่่างกบัเจา้หน้าทีใ่หม่ทุกครัง้ 

3.ทีน่ัง่และราคาโปรโมชัน่มจี านวนจ ากดัเมื่อตดัสนิใจจองแลว้ตอ้งพรอ้มช าระเงนิในวนัรุง่ขึน้ไม่เกนิ12.00 น.
นะคะ 

4.สนใจช่วงเวลาไหนรบีจองทางไลน์แจง้ไดท้นัทคี่ะ 

 



 
 

 

เน่ืองจากราคาโปรโมช่ันมีจ านวนจ ากดั 
  

เปิดรับจองนะคะ 24 ชม.ค่ะ 
  

จองด่วนแอดไลน์ @dwatravel 
 
 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส 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 าระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด 
รวมถงึกรณีเชค็ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าทา่นสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
              (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 
เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) 
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีม
เอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท า
เรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )     



 
 

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษ

เช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่ว
ต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทาง
เพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุด
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง 
หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบาง
รายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบ
เหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนั
จนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปี
นัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ี
อ านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อน
ท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง
กรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคมุของทางบรษิทั ทาง
บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 
วอน หรอืเป็นเงนิไทย3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที่
เขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 



 
 

-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้
ยอมรบัในเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แลว้ทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 


