
 
 
 

 
 

 
 

รหัสโปรแกรม : 16523 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 
 
 
 
 
 
 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน - ทุ่งดอกหญา้ แซ พยอล โอรมึ  - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - 

ชมดอกทงแบค หรอื ดอกคามลิเลยี  - วดัซนับงัซา  - ภูเขาซองอคั-ยอดเขาซองซาน อลิจลุบง  - ทุ่งดอกยเูช  - 

ชายหาดควงัชกิ ี - รา้นน ้ามนัสน  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ-ลานสก ี - ซมัยงัฟารม์  - อุทยานแห่งชาตซิอรคัซาน  - 

วดัชนิฮนัซา-ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  - 

ศูนยเ์ครือ่งส าอางค ์ -   ศูนยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจู 
 

 

          22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้
ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  
ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การต้อนรบัและอ านวยความ
สะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน ขอ้แนะน า ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครื่องใส่กระเป๋าถอืตดิตวั
จะต้องบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมปีรมิาณไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุ
ภณัฑด์งักล่าว ควรใสใ่นถุงทีโ่ปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ 
การน าผลติภณัฑข์องสดทีท่ าจากสตัวไ์มว่่าเนื้อหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศ
เพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 

ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตว์

ไม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 



 
 
 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 

 

          02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เที่ยวบนิที ่
7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่า
ประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหลี สายการบนิเจจูเป็น
สายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้
ขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลูกคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้ี
การปฏิรูปธุรกิจทางการบินอย่างต่อเนื่องอีกด้วย สายการบินเจจูได้ท าให้การท่องเที่ยวเป็นที่
แพร่หลายจนประสบความส าเร็จ ซึ่งก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวิธีเหล่านี้มาปฏิบตัิ จนท าให้ประเทศ
เกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเที่ยวได้ มเีสน้ทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองส าคญั เครื่องบิน 
B737-800ของสายการบนิเจจู ไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ในด้านความปลอดภยัและสมรรถภาพ 
เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 
           
          09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 ของ 
เกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ได้ถูกจดัอนัดับจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือ
การจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 
ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พา
ท่านเดินทางสู่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจูที่องค์การ UNESCO ให้รางวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 
NATURE) เพราะเกาะ เชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      เดินทางถึงสนามบินเจจ ู - อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ชม       

                                                  ดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย  - วดัซนับงัซา  - ภเูขาซองอคั 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 
 

อาหารกลางวนั  พร้อมเสรฟิด้วยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไป
ดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์
พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 
 

          พาท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็น
ภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ ประกอบด้วยภูเขาไฟที่ดบัไปนานแล้วซึ่งเป็นต้นก าเนิดของ    
เกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1 ,950 เมตร และได้รับการคัดเลือกให้เป็น        
สถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มคีวามสวยงามล าดบัที่  182 ของเกาหลี และจดัตัง้เป็นอุทยาน
แห่งชาติตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล 
(UNESCO Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็ได้รบัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลก           
ทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site) ใหท้่านไดส้มัผสัความงามของภูเขาฮลัลาซานทีม่หีมิะ
ปกคลุม สขีาวของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดรูาวกบัปุยเมฆทีต่ดักบัสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรบัการ
ถ่ายรูปเพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก //   พาทุกท่านเดินทางสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม 
(SAEBYEOL OREUM) เป็นภูเขาไฟทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของเกาะเชจู  เป็นสถานทีม่องเหน็ดาว
ประจ าเมอืงทีเ่ปล่งประกายสวยงามบนทอ้งฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายในรายการ
ชื่อดงัอย่าง Hyori's Home Stay         ทุกท่านสามารถขึน้มาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชมพระ
อาทติยก์นับนภูเขาไฟแห่งนี้ ขอแนะน า     ว่าหา้มพลาดเดด็ขาดๆ นอกจากนี้สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีจ่ดั
เทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขึน้ที่บริเวณเนินเขา โดยจะจดัในช่วงประมาณปลายเดือน
กุมภาพนัธไ์ปจนถงึตน้เดอืนมนีาคมของทุกปี ทีน่ี่จะมกีารจุดไฟอย่างยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นการต้อนรบัฤดู
เกี่ยวเก็บและยงัเป็นการอวยพรให้มีสุขภาพดีอีกด้วย ซึ่งเพื่อท าการเตรียมพื้นที่ในการปลูกพืช
ส าหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมายเหตุไม่ไดพ้าไปชมงานเทศกาล) 
หมายเหต ุขอสงวนสิทธ์ิการเลือกสถานท่ีท่องเท่ียวขึน้อยู่กบัผูจ้ดัท าเท่านัน้ 
 
          พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนที่ได้รบัของขวญัจาก
ธรรมชาติ ท าให้เป็นที่ปลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ที่ส่งผลติภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็น
สถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชานานา
ชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุก้กีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่น
มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศรมีชา
เขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะได้
สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต้ รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่
เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 
 
 
 

 
          พาทุกท่านเดนิทางชม ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย (DONGBAEK FLOWER) คอื 
ดอกไมท้ีส่ ือ่ไดถ้งึอุดมคต ิหรอื ความรกัในอุดมคต ิและความถ่อมตน ดอกทงแบคมรีูปร่างคลา้ยดอก
กุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทว่ากลบีเป็นมนัลื่นจงึท าใหด้อกทงแบคมคีวามโดเด่นเฉพาะตวั บนเกาะเชจู
ดอกทงแบคจะออกสชีมพูอ่อนและชมพูเขม้ตดักบัใบไมส้เีขยีวมองแลว้เพลนิตา และไม่ควรพลาดที่
ถ่ายรูปเก็บความสวยงาม (ดอกทงแบคจะบานและใหญ่เต็มที่สวยงามในเดือนธนัวาคม - เดือน
มกราคม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

 



 
 
 

 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซันบงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 
TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระ
สวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานที่มคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละ
เป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่
กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดลู้บพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิ
ทอง ท่านจะได้พบกบัวถิีการท าบุญของชาวเกาหลใีต้ที่แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวาย
ขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ 
นอกจากนัน้ที่ว ัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสู่
มหาสมุทร 

 

พาท่านเดนิทางสู ่ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอกี 1 ลกู บนเกาะ  
เชจู สามารถชมววิท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหิน      
รมิทะเล ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด าน ้า
ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที่ทหารญี่ปุ่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีุดเจาะไวต้ัง้แต่
สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรบัท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือ       
ตดิระเบดิแลว้พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนน้ีเปิดใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้
ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเรื่อง "แดจงักมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ  ละครโทรทศัน์ยอดนิยม
ของเกาหลีใต้ ส าหรบัใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮื้อสุดขึ้นชื่อ       
ทีอ่าชพีแฮนยอหรอืนักประดาน ้าหญิงวยัชรา งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝัง่ สด อร่อยอย่าบอกใคร
เชยีว 

 
          อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที่เป็นทีน่ิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างงบนแผ่น
โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และ
น ้ามนังา ถึงแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอืไม่ได้มกีารหมกัหรอืมสี่วนผสมที่หลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถึง
รสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 
 
จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 
 
 
 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ (ผกัดองเกาหล)ี ไส้
กรอก และผลไม ้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 
 
 
 
 
 
 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ยอดเขาซองซาน อิลจลุบง  - ทุ่งดอกยเูช  - ชายหาดควงัชิกี  - ร้านน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ออกเดินทางจาก 

                                                สนามบินนานาชาติเชจ ู– สนามบินยางยาง 

 



 
 
 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขา
ไฟที่ดบัแล้วปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎเป็นสถานที่โด่งดงัที่ผู้คนมาขอพรและชม  
พระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจแูละในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้า
และน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานทีท่ีน่ักท่องเทีย่วจากทัว่ทุก
มุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก         
ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและ
ถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกัสามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั 
เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบัอากาศบรสิุทธิแ์ละทศันียภาพ      
ทีส่วยงามอย่างแน่น 

 
 
จากนัน้พาท่านสู ่ทุ่งดอกยูเช หรอื ทุ่งดอกเรป (RAPESEED FLOWER) บานเหลอืงอร่าม

เตม็เนินเขา เป็นววิธรรมชาตทิสีวยงามเหมาะแก่การถ่ายรปูอยา่งยิง่ (ปรมิาณของดอกเรปบานอาจ
ขึน้อยู่กบัภมูอิากาศ  ขึน้อยู่กบัภูมอิากาศ) 

 
 
 
 
 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI   BEACH) เป็นชายหาดที่
สวยทีส่ดุแห่งหนึ่งบนเกาะเชจ ูชายหาดน้ีมทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพืน้หลงัเป็นปากปล่องภูเขา
ไฟซองซานอลิจูบงซึง่เป็นไฮไลทข์องเกาะเชจู  ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาตทิีย่งัคง
ความอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ าคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่ง
หนึ่งบนเกาะเชจ ู

 
 
          อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลแูบก็"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรงุรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้ม
น ้าซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิ เครื่องเคยีงต่าง และ
ขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงาน
การวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่า
ตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย เพื่อ
เพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหลซีึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศ
เกาหลเีป็นอย่างมากและยงัมผีลติภณัฑ์ต่างๆทีท่ าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิค้ายอดนิยมส าหรบัคน
เกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 
หมู่บา้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี 
ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยูจ่รงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวั
ยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้นถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ล้วเคยเหน็
ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะ
นี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่



 
 
 

ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไว้
สามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาดหวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษา
คนป่วย ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสูส่นามบนินานาชาตเิชจเูพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนิยางยาง ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 
 
(*ไฟลท์ภายใน  เน่ืองดว้ยสายการบนิ  เสน้ทางบนิ และเวลาบนิ สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม
ของผูจ้ดัท า) 

 
 

อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 
 

น าทุกท่านเดนิทางเขท้ีพ่กั AIPENSIA SKI RESORT หรอืเทยีบเท่า 
 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหลี)     

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อย

กว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้น าคณะเดนิทางสู ่ลานสกี (SKI) ระหว่างทางท่านจะไดช้ื่นชมบรรยากาศสองขา้งทาง

ในช่วงฤดูหนาวอนัแสนงดงามของประเทศเกาหลีที่สวยที่สุดเมื่อถึงสกีรีสอร์ทอิสระให้ทุกท่านได้

สมัผสัหมิะและสถานทีท่ีง่ดงาม พรอ้มถ่ายรปูเป็นทีร่ะลกึและเล่นสกซีึง่ลานสกแีห่งนี้มคีวามทา้ทายให้

ท่านได้สมัผสัด้วยเนินหมิะที่มคีวามสูงไม่ต ่ากว่า 1 กโิลเมตรขึน้ไป และเป็นที่กล่าวขวญัถงึว่าเป็น

สวรรคข์องนักสกมีอืใหม่ แต่กม็ทีางวิง่ส าหรบัมอือาชพีเช่นกนั มเีนินรูปตวัเอสเป็นตวัเชื่อมระหว่าง

ยอดเนินและพื้นด้านล่างมาท้าทายความสามารถของท่านตามอัธยาศัยพร้อมเพลิดเพลินกับ

บรรยากาศของสายลมเย็นในฤดูหนาวและท ากิจกรรมสนุกๆ บนลานหิมะกว้าง  (ราคาไม่รวม

อุปกรณ์สก)ี ลานสกจีะเปิดใหบ้รกิารขึน้อยู่กบัสภาพอากาศและปรมิาณหมิะในขณะนัน้ 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่ซมัยงัฟารม์ ( SAMYANG GREEN FARM) ส าหรบัคนเกาหลี

คงไม่ใครไม่รู้จกั บริษัทซมัยงั เป็นบรษิัทยกัษ์ใหญ่ด้านอาหารจากเกาหลี เช่นผลิตภณัฑ์จากนม     

ซอสปรุงรส ผงปรุงรส ขนมธญัพชื และทีข่ ึน้ชื่อทีส่ดุคอื มาม่าเผด็เกาหล ีหรอื มาม่าเกาหลซีองด าฮติ

เป็นเทรนดไ์ปทัว่โลก นอกจากนี้ซมัยงัมฟีารม์ทีม่ชีื่อเสยีงแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีต้ ซมัยงัฟารม์

เป็นฟารม์ขนาดใหญ่ตัง้อยู๋ท่ามกลางหุบเขาพรอ้มบรรยากาศธรรมชาติ ภายในฟารม์ประกอบไปดว้ย 

สวนดอกไม้นานาพรรณตามฤดูกาลอวดสสีนัสวยงามสะดุดตา ระหว่างทางท่านจะได้พบเจอสตัว์

หลากหลายประเภทเช่น แกะ นกกระจอกเทศ วัว และกระต่าย และไฮไลท์ที่ไม่ควรพลาดคือ       

ลานกงัหนัลมสามารถมองเหน็ววิไดแ้บบพาโนรามา 360 องศา พรอ้มกบัมภีูเขาตัง้อยู่เป็นฉากหลงั

อย่างสวยงาม อีกทัง้สถานที่แห่งนี้ยงัเป็นที่ถ่ายท าภาพยนตร์และมวิสคิวดีโีอหลายเรื่อง อาทเิช่น      

ซรีีย่เ์รื่อง "Cinderella " หรอื "Yong Pal " และ เอม็วNีEWTON ของ MONSTA X  ใหอ้สิระทุกท่าน

เดนิชมและเกบ็ภาพ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ลานสกี  - ซมัยงัฟารม์  - อทุยานแห่งชาติซอรคัซาน  - วดัชินฮนัซา  - ออกเดินทางจากสนามบินยางยาง-สนามบินนานาชาติเชจู 
 



 
 
 

         อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู โอซมัพลุโกก ิอาหารขึน้ชื่อของเกาหลเีหมอืนกนั มสีว่นผสมของหมแูละปลาหมกึ โดยน าลง
ไปผดัปรุงรสใหห้วานเลก็น้อย มนี ้าขลุกขลกิ รบัประทานพรอ้มขา้วสวย รอ้นๆ เสริฟ์พรอ้มเครื่องเคยีง และซุปรอ้นๆ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสูอ่ทุยานแห่งชาติซอรคัซาน (SEORAKSAN  NATIONALPARK) 
โดยรถจะวิ่งลัดเลาะผ่านไปตามหน้าผา หุบเขา และล าธาร เพื่อชมธรรมชาติอันสวยงามของ
จงัหวดัคงัวอนโดสูภู่เขาซอรคัซาน หรอื สวสิเซอรแ์ลนดข์องเกาหลี ทีจ่ดัไดว้่าเป็นแนวเขาทีส่วยงาม
มากทีส่ดุแห่งหนึ่งในประเทศเกาหลใีต้ ตัง้อยู่ใจกลางหุบเขาแทแบคซึง่ทอดยาวไปถงึเทอืกเขาคมึคงั
ของประเทศเกาหลเีหนือ โดยมเีทอืกเขา หุบเขา ป่าไม ้สายน ้า ทะเลสาบ หนิรูปร่างสวยงามซึง่เกดิ
จากธรรมชาตทิีห่าดไูดย้ากยิง่ (ราคาทวัรย์งัไม่รวมค่าขึน้กระเชา้) 

น าท่านเดนิทางสู่  วดัชินฮนัซา (SINHEUNGSA TEMPLE) เป็นวดัพุทธพระใหญ่เก่าแก่ที่
อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติซอรคัซาน(Seoraksan)สร้างในสมยั อาณาจกัรชิลล่าอายุกว่า1,000ปี  
สามารถเดนิจากประตูทางเขา้อุทยานเพยีง 10 นาทเีท่านัน้ และจะพบพระพุทธรูปสมัฤทธิป์างสมาธิ
ขนาดใหญ่ ทีป่ระดษิฐานเป็นสญัลกัษณ์ของอุทยาน สรา้งขึน้เพื่อสวดอ้อนวอนใหค้าบสมุทรเกาหลี
รวมเป็นหนึ่งเดยีวกนั มคึวามสงูถงึ 10 เมตร  บรเิวณทางเขา้วดัมสีุสานตัง้อยู่ ภายในมเีจดยีห์นิทรง
ระฆงัอยู่หลายองค์ สร้างขึน้เพื่อร าลึกถึงภิกษุในนิกายเซนที่เคยบ าเพ็ญตนอยู่ที่วดัแห่งนี้  ด้านใน
วหิารหลงัใหญ่ของวดัเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปอมิตาภะ มีโพธิสตัว์กวนอิมและพระพุทธรูป      
ไดเซจขินาบขา้ง ส่วนวหิารหลงัอื่นๆกม็พีระพุทธรูปและภาพวาดเรื่องราวทางพุทธศาสนา ลทัธเิต๋า
และลทัธนิบัถอืผตีามความเชื่อดัง้เดมิของเกาหล ี

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิยางยาง  เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาติเชจู ด้วยเที่ยวบนิใน
ประเทศ 

(*ไฟล์ทภายใน  เนื่องด้วยสายการบิน  เส้นทางบนิ และเวลาบนิ สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความ
เหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง   เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยาก
ใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 
รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหลี)          
ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อย
กว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 
 
 
 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง          ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์ -    
                                                  ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู - ออกจากสนามบินเจจ ู- สนามบินสุวรรณภมิู 
  



 
 
 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานขา้ม
ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทีม่ีลกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์
เสน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึง่ถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดูโขดหนิ
มงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้
มรีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงร้องค ารามและพยายามที่จะผุดขึน้จากท้อง
ทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของ
นกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิ
ธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

 
จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มี
รสเปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้ง
สารพษิทีต่กค้างหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง
ขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง  รา้นละลายเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มี
ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโก
แล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า 
เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบั
การกนัไรฝุ่ นได้ดเียี่ยม ของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลอืกซื้อมากมาย พร้อมทัง้มีบริการบรรจุ
กล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช
ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ที่มปัีญหา
ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย 
แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

 

อิสระอาหารกลางวนั 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (GINSENG CENTER) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่า
ผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าที่ใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบั
โสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและ
ราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่
มสีนิค้าชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผ้า เครื่องส าอางค ์
กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทเิช่น 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 



 
 
 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าท้องถิ่นชื่อดงั บนเกาะเชจู อาทเิสือ้ผ้า 
รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , 
NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, 
Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ช้อปป้ิงทีเ่ร้าใจที่สุดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ใน
สไตลบ์รรยากาศเกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที่ 7C2243 พรอ้มความ
ประทบัใจ 

 

 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯจะ

ไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***                     

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำยตำม

สถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม                       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

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

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

300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืน

เตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง 

หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูค้าจะต้องเป็น      

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 
 
 

 
***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั (เชค็ราคากบัเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง)*** 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ผูใ้หญ่/ 

เดก็ไม่เสริมเตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

 
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 

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

5,900 

กุมภาพนัธ ์: 29-4 ม.ีค.  มนีาคม : 3-7 , 7-11 , 10-14 , 14-18 , 17-21 17,700.- 14,200.- 
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.- 
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.- 

กุมภาพนัธ ์: 8-12 , 12-16 , 13-17 , 14-18 , 19-23 , 20-24 , 21-25 18,700.- 15,200.- 
กุมภาพนัธ ์: 5-9 , 6-10 , 7-11 ,  20,300.- 16,800.- 

เดก็ต า่กว่า 2 ปี (INF) : 6,900.-  // จอยทวัร ์(JOINTOUR)  9,900.- 



 
 
 



 
 
 



 
 
 

 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 1,200 บาท หรอื 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (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(ถ้าม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รูปถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ย
ตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เข้า-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผู้เดินทางได้*** 

กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่าน
ละ 3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนังสอืเดนิทาง ต้องมอีายุเหลอืใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิัทฯ รบัเฉพาะผู้มจีุดประสงค์เดนิทางเพื่อท่องเที่ยว 
เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ , การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หากเกดิสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอุบตัิเหตุที่เ กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร์ - วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนักงาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจของบรษิัท
ก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านที่ต้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามที่เจ้าหน้าที่ทุกครัง้ก่อนท าการออกตัว๋     
เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบินล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจาก          
สายการบนิ  โดยไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิัท ทางบรษิัทจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใช้จ่ายให้ใน      
ทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้



 
 
 

-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น 
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 



 
 
 

 


