
 

 

รหัสทัวร TWT2000704 
ทัวรเกาหลี เชจู ซุปเปอร เซฟ สเปเชียล เฟบรเูออร ี4 วัน 2 คืน (7C)    
อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน-โปรแกรมเพิ่มเติม คาเมเลียฮิลล / สวนสม / โชวกายกรรม - ราน
นํ้ามันสน  - ยอดเขาซองซานอิลจุลบง -  
หมูบานวัฒนธรรมซองอึบ - โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planetยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัว
มงักร+สะพานขามทะเลยงยอน  - รานคาสมุนไพร+รานละลายเงินวอน -ศูนยเครื่องสําอาง  - 
ศูนยโสม  - ล็อตเต ดิวตี้ฟรี – ดาวทาวนเมืองเชจ ู

 

 



 

 

กําหนดการเดินทาง 12-29 กุมภาพันธ:  2563 

   

 

23:00-23.30 น. คณะเดินทางพรอมกันที่ ทาอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้น
ผูโดยสารขาออก เคานเตอรสายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หนาเคานเตอร
เช็คอิน F  ใกลประตูทางเขาหมายเลข 3  โดยมีเจาหนาที่จากบริษัทฯคอยใหการตอนรับและ
อํานวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของทาน  

 

02.35-03.25 น. ออกเดินทางสูประเทศเกาหลีใต โดยสายการบนิ 
JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C เปนสายการบินโลวคอสอันดับ1 ของประเทศ
เกาหลีใต สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสนาประทับใจ พรอมทั้ง
ภาพลักษณที่ดี โดยมีพรีเซ็นเตอรเปนดาราชือ่ดังของเกาหลี สายการบิน
เจจูเปนสายการบินชั้นนําที่พัฒนาไดอยางรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลี
ใต หลงัจากการกอตัง้เม่ือป 2005 ไดขยายตัวอยางรวดเรว็โดยการ
ปรับปรงุราคาใหมีความยุติธรรมแกลูกคาตามคําเรียกรอง และยังไดมี

การปฏิรปูธุรกิจทางกา บินอยางตอเนื่องอีกดวย สายการบินเจจูไดทํา
ใหการทองเท่ียวเปนที่แพรหลายจนประสบความสําเร็จ ซึ่งกอนหนานั้น
ไมเคยนําวิธีเหลานี้มาปฏิบัติ จนทําใหประเทศเกาหลีใตกลายเปน
ประเทศทองเท่ียวได มีเสนทางบินมากกวา 67 แหงในเมืองสําคัญ ๆ 
เครื่องบิน B737-800ของสายการบินเจจู ไดรับการยอมรบัจากทั่ว
โลก ‘ในดานความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เปนเครื่องบินที่ใชมาก
ที่สุดและมีชื่อเสียงในตางประเทศ  

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เปนทาอากาศยานที่ใหญเปนอันดับที่ 2 ของเกาหลี
ใต รองจากทาอากาศยานนานาชาติอินชอน ไดถูกจดัอันดับจาก OAG วามีไฟลทหรือการจราจร
บนทองฟ�าเยอะที่สุดในโลก กอตั้งเม่ือป พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของทานใหเร็วขึ้น 2 
ชั่วโมง เพ่ือใหตรงกับเวลาทองถิ่นของประเทศเกาหลี) ผานพิธีการตรวจคนเขาเมืองและ

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที�สนามบินสุวรรณภมิู(�C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

วนัที�สองของการเดินทาง    ฮลัลาซาน  โปรแกรมเพิ�มเติม คาเมเลียฮิลล ์/ สวนส้ม / โชวก์ายกรรม 



 

 

ศุลกากร พาทานเดินทางสู เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องคการ UNESCO ใหรางวัลเกาะเชจู
เปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยทางธรรมชาตแิหงใหมของโลก (THE WORLD’S NEW 7 
WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเปนเกาะท่ีเกิดใหมจากภูเขาไฟท่ีดับแลว 
 

อาหารกลางวันพรอมเสริฟดวยเมนู จิมดัก ไกอบซีอิ๊ว เปนเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม จิม
ดักจานใหญนี้ประกอบไปดวย ไกชิ้นโต   วุนเสนเกาหลีนี้มีลักษณะเปนเสนแบนใหญๆทําจากมัน
ฝรั่งทําใหเหนียวนุมเปนพเิศษผัดคลุกเคลากบัซอสสูตรเฉพาะเสิรฟพรอมขาวสวยรอนๆ  การ
รับประทานใชกรรไกรตัดเสนและไกฉับๆใหเปนชิ้นเล็กพอดีคํา รับรองตองติดใจ 

พาทานเดินทางสู อุทยานแหงชาติฮัลลาซาน (HALLASAN 
NATIONAL PARK) เปนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลีใต 
ประกอบดวยภูเขาไฟที่ดับไปนานแลวซึ่งเปนตนกําเนิดของเกาะ
สวนใหญในเชจู ภูเขาฮัลลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และไดรับ
การคัดเลือกใหเปนสถานที่ทองเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความ
สวยงามลําดับที่ 182 ของเกาหลี และจัดตั้งเปนอุทยานแหงชาติ
ตั้งแตป ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาไดรับการขึ้นทะเบียนเปนพื้นที่
สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และ

เพียงอีกหาปตอมาก็ไดรับการแตงตั้งเปนมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage 
Site) ใหทานไดสัมผัสความงามของภูเขาฮัลลาซานที่มีหิมะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยู
นั้นดูราวกับปุยเมฆ ที่ตัดกับสีนํ้าเงินของทองฟ�า  เหมาะสําหรับการถายรูปเพ่ือเก็บไวเปนที่ระลึก 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 8,000 วอน พาทุกทานเดินทางชม คาเมเลียฮิลล  
(CAMELLIA HILL)) สวนพฤกษชาติที่มีดอกคาเมเลียประมาณ 6000 ตน มากกวา 500  
สายพันธุ   ชมดอกดงแบค หรือ ดอกคาเมเลีย คือ ดอกไมที่สื่อไดถึงอุดมคติ หรือ ความรักใน
อุดมคติ และความถอมตน ดอกทงแบคมีรูปรางคลายดอกกุหลาบขนาดใหญ แตทวากลีบเปน
มันล่ืนจึงทําใหดอกทงแบคมีความโดเดนเฉพาะตัว บนเกาะเชจูดอกทงแบคจะออกสีชมพูออน
และชมพูเขมตัดกับใบไมสีเขียวมองแลวเพลินตา และไมควรพลาดที่ถายรูปเกบ็ความสวยงาม 
(ดอกทงแบคจะบานและใหญเต็มท่ีสวยงามในเดือนธันวาคม - เดือนมกราคม ทั้งนี้ขึ้นอยูกับ
สภาพอากาศ ณ วันเดินทาง) 
 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 8,000 วอนจากนั้นพาทานสู สวนสม
ไรเมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรยที่ธรรมชาติสรางสรรค 
เกาะเชจูเปนที่เดียวในเกาหลีที่สามารถปลูกสมไดดีและอรอยท่ีสุดใน
ประเทศ สมบนเกาะเจจูมีรูปรางแปลกตาท่ีมีชื่อวา ฮัลลาบง เหตุผลท่ี
เรียกชื่อสมนี้วา ฮัลลาบง เพราะปลูกกันมากที่ภูเขาฮัลลาซานซึ่งเปน
เขตที่อบอุนท่ีสุดของเกาหลี ฮัลลาบงเปนสมที่เปลือกหนา มีรสหวาน

อรอย ทําใหไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเปนสินคาสงออกตางประเทศอีกดวย 
นอกจากนี้สวนสมยังเปนสถานที่ถายทําซีรี่สเกาหลีชื่อดังหลายเรื่อง อาทิเชน MY GIRL (รัก
หมดใจยัยกะลอน) 
 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 12,000 วอน จากนั้นพาทานเขา
ชม โชวกายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง
ความสามารถของนักแสดงในการโชวหวาดเสียวและความ
ยืดหยุนของรางกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แตละการแสดง
จะแตกตางกันไป เปนที่ตื่นตาตื่นใจของผูชม มีท้ัง แสง สี เสียง 
ทานจะไดรับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไป
พรอมๆกัน  เชน โชวลอดหวง โชวนี้นักกายกรรมจะหมุนตัวและ

แสดงทวงทากายกรรมตางๆ ดวยหวงที่หอยอยูกลางอากาศ  โชวกายกรรมกลางอากาศดวยผา 



 

 

นักแสดงจะเลนกายกรรม บิดตัวดวยทาทาง สงางามขณะหอยตัวอยูกลางอากาศดวยผาเพียงผืน
เดียว เปนตน แตไฮไลทของโชวนี้ คือ มอเตอรไซคผาดโผนในพื้นท่ีจํากัด 
อาหารเย็นพรอมเสริฟดวยเมนู ซัมกย็อบซัล  เปนอาหารที่เปนที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนํา
หมูสามชั้นไปยางบนแผนโลหะที่ถูกเผาจนรอน ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟพรอมกับเครื่องเคียงตางๆ 
ไดแก กิมจิ พริกเขียว กระเทียมห่ันบางๆ พริกไทยป�น เกลือ และนํ้ามันงา ถึงแมวาซัมกยอบซัล
จะมีการเตรียมการที่สุดแสนจะธรรมดา คือไมไดมีการหมักหรือมีสวนผสมที่หลากหลาย แตวา
ถาพูดถึงรสชาติแลว นับวาพลาดไมไดเลย 

จากนั้นพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

 

 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ  (ผักดองเกาหลี)              ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหาร
เชาจะไมแตกตางจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวา
เทานั้น แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากนั้นพาทานเดินทางตอที่  รานคาสมุนไพรสนเข็มแดง 
มหัศจรรยแหงธรรมชาติผานผลงานการวิจัยมากมายจาก
มหาวิทยาลัยแหงชาติโซล ประเทศเกาหลีใต มีสรรพคุณชวยลด
ไขมันและนํ้าตาลในกระแสเลือด ป�องกันการเกิดเสนเลือดตีบ 
แตก ตัน และสามารถลางสารพิษในรางกาย เพื่อเพิ่มภูมิ
ตานทานและทําใหอายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งกําลังเปนสิ่งที่

ไดรับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเปนอยางมาก 
จากนั้ น นํ าท านชม  ยอด เขาซองซานอิ ลจูบ ง  (SONGSAN 
SUNRISE PEAK) เปนภู เขาไฟที่ดับแล  ปากปลองภู เขาไฟที่มี
ลักษณะเหมือนมงกุฎ เปนสถานที่โดงดังที่ผูคนมาขอพรและชมพระ
อาทิตยขึ้น เปนหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา
ยังสามารถดื่มดํ่ากับทองฟ�าและนํ้าทะเลสีคราม ทิวทัศนที่สวยงาม

วนัที�สามของการเดินทาง  รา้นนํ�ามนัสนเขม็แดง  –ยอดเขาซองซาน อิลจบูง -  หมูบ่้านวฒันธรรมซองอึบ 

  โปรแกรมเพิ�มเติม : Aqua Planet 



 

 

โดยรอบของตัวเมืองเชจู เปนสถานที่ที่นักทองเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จึงถูกยก
ยองใหเปน 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใหมทางธรรมชาติของโลก ทานสามารถเดินขึ้นไปยังปากปลอง
ภูเขาไฟที่ดับแลว  
ระหวางทางทานสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถายรูปจากมุมสูง แตละจุดชมวิวที่ทานแวะพัก 
สามารถสัมผัสวิวทิวทัศนและบรรยากาศที่แตกตางกัน เมื่อขึ้นไปถึงดานบนสุดของปากปลอง
ภูเขาไฟทานจะไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธิ์ และทัศนียภาพที่สวยงามอยางแนนอน 

หมายเหตุ: สําหรับทานที่ตองการขึ้นปากปลองภูเขาไฟ สามารถชําระคาตั๋วดวยตนเอง ณ จุด
ทางขึ้นเขา 

อาหารกลางวัน บริการทานดวย "แทจีพลูแบ็ก"  เปนการนําเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตร
พิเศษ กอนนําไปผัดคลุกเคลาพรอมนํ้าซุป นักทองเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออก
หวานและเผ็ดเล็กนอย  เมื่อสุกรับประทานกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียงตาง และขาวสวยรอนๆ 
เปนอาหารพิเศษที่ขอแนะนํา 

จากนั้ นพ าท าน เยี่ ย ม ชม  ห มู บ าน วัฒ น ธรรม  "ซอ งอึ บ " 
(SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู บ านแห งนี้ ไม ใช เป นแค
หมูบานนิทรรศการธรรมดา แตยังเปนหมูบานโบราณอายุมากกวา 
300 ป ที่ยังมีชาวบานอาศัยอยูจริง เอกลักษณของการสรางบาน
ที่นี่คือจะใชดินเหนียว ผสมกับมูลมา เปนตัวยึดกอนหินและกอนอิฐ
เขาดวยกันเปนโครงสรางของตัวบาน ถาทานเคยมาเที่ยวเกาหลีใต

แลวเคยเห็นไหตางๆที่อยูตามบานก็จะเดาไดวาเปนไหสําหรับทํา "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี 
แตสําหรับที่เกาะนี้นั้น ไหที่วางเรียงรายกันอยูตามบานเรือนที่นี่จะเปนไหสําหรับหมัก "โอมีจา" 

หรือ แบล็คราสเบอรรี่ ที่จะมีเฉพาะบนเกาะแหงนี้ โดยชาวบานจะ
นําผลเบอรรี่ป�ามาใสลงไปในไหพรอมกับนํ้าผึ้ง และหมักไวสามป 
กอนที่จะนํามารับประทานได รสชาติหวานอมเปรี้ยว และใน
สมัยกอนเคยถูกใชในการรักษาคนป�วย  ปจจุบันนี้กลายเปนสินคาท่ี
ผูมาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อเปนของ
ฝาก 



 

 

โปรแกรมเพิ่มเติม ชําระเพิ่ม 20,000 won จากนั้นพาทานเขาชม พิพิธภัณฑสัตวนํ้า 
(AQUA PLANET) หรือ Aquarium ที่ใหญที่สุดใน เอเชีย เปนสถานที่อีกแหงหนึ่งที่ไมควร
พลาดเมื่อไดมาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เปนทั้งศูนยกลางการเรียนรูทางทะเล ความรูเกี่ยวกับ
ธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใตทะเลที่จัดแสดงไดนาสนใจ และสวยงาม ภายในมีตูปลาจํานวนมาก
ตั้งแตขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญมหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจอยางยิ่ง นอกจากนี้ มีกิจกรรม
และการแสดงของสัตวนํ้าใหชมอยางเพลิดเพลินอีกดวย อาทิเชนการใหอาหารนกเพนกวินตัว
นอย ที่ตางกรูกันมารับอาหารอยางคึกคัก ลีลาตามธรรมชาติอันนารักจะทําใหคุณหลงรัก
เพนกวินโดยไมรูตัว และมีฉลามวาฬเปนไฮไลทของพิพิธภัณฑแหงนี้ ทานสามาถดูการใหอาหาร
ปลาฉลามสุดระทึก ที่นักประดานํ้าตองใชทักษะและความสามารถพิเศษ ซึ่งจะทําใหคุณตื่นตา
ตื่นใจตลอดเวลา   

อิสระอาหารมื้อเย็น 

จากนั้นพาทุกทานเเขาพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเทา   

 

 

รับประทานอาหารเชาที่โรงแรม อาหารเชาของชาวเกาหลีประกอบไปดวยขาวสวย ขาวตม ซุป 
ผักปรุงรสตางๆ กิมจิ (ผักดองเกาหลี) ไสกรอก และผลไม เปนหลัก ในอดีตอาหารเชาจะไม
แตกตางจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แตจะตางตรงที่จํานวนจาน (ใสกับขาว) ที่นอยกวาเทานั้น 
แตในปจจุบัน ผูคนหันมารับประทานอาหารสไตลตะวันตกกันมากขึ้น 

จากนั้นนําทานชม รานสมุนไพร (Korea Herb) ใหมลาสุดของเกาหลี 
โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบรอยแลว เปนสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเก
นามู) ทางการแพทยเรียกวา ผลไมทอง มีรสเปรี้ยว ดีสําหรับบุคคลที่ 

นิยมดื่มเหลา ชา กาแฟ นํ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชวยในการลาง
สารพิษที่ตกคางหรือไขมันที่สะสมอยูภายในผนังของตับ  หรือไต ชวยให
ตับหรือไตของทานแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังสงผลดีตอสุขภาพรางกายของทาน
เอง 

วนัที�สี�ของการเดินทาง    - รา้นค้าสมุนไพร +รา้นละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื�องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวตี�ฟรี   



 

 

จากนั้นพาทานเดินทางสู ศูนยรวมเครื่องสําอางค  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช
สําอางคที่หมอศัลยกรรมเกาหลีรวมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑตางๆ ที่เหมาะกับผูที่มี
ปญหาผิวหนา ไมวาจะเปนสิว มีริ้วรอย ฝ�า กระ จุดดางดําใบหนาหมองคลํ้า อยากผิวขาวสวาง
ใส ไรริ้วรอย แตงหนาเบาๆโชวผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมตองศัลยกรรม  

อิสระอาหารกลางวัน 

จากนั้นนําทานสู ศูนยโสม (Ginseng Center) ศูนยโสมแหงนี้รัฐบาล
รับรองคุณภาพวาผลิตจากโสมที่อายุ 6 ป ซึ่งถือวาเปนโสมที่มีคุณภาพ
ดีที่สุด ภายในจะมีเจาหนาที่ ใหความรู เกี่ยวกับโสมพรอมอธิบาย

คุณสมบัติและผลิตภัณฑที่ผลิตจากโสม ใหทานไดเลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคาถูก 
กลับไปบํารุงรางกายหรือฝากญาติผูใหญที่ทานรักและนับถือ 

จากนั้นนําทานชอปปم�งสินคาปลอดภาษี ลอตเต ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่
มีสินคาชั้นนําปลอดภาษีใหทานเลือกซื้อมากมายกวา 500 ชนิด  
นํ้าหอม เสื้อผา เครื่องสําอางค กระเป�า นาฬิกา เครื่องประดับ 
ห ลากหลายแบ รด ดั ง  อ าทิ เช น  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, ฯลฯ 

 

จากนั้นพาทานเดินทางสู ดาวทาวนเมืองเชจู แหลงชอปปم�งสินคา
ท อ งถิ่ น  ชื่ อ ดั ง  บ น เก าะ เช จู  อ าทิ เสื้ อ ผ า  รอ ง เท า  ก ระ เป� า 
เครื่องสําอางค เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS 
สัมผัสประสบการณชอปปم�งที่เราใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมา
ไวบนเกาะ ในสไตลบรรยากาศทะเลใต 

 



 

 

2 1 :3 0 -2 2 . 30 น. เหินฟ�ากลับสูประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU 
AIR เที่ยวบินที่ 7C พรอมความประทับใจMMM เดินทางถึงประเทศไทย
โดยสวัสดิภาพ  

 

**กรณีที่กองตรวจคนเขาเมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในตางประเทศปฏเิสธมิใหเดินทางออกหรือ
เขาประเทศที่ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะไมรับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่

จะไมคืนคาบรกิารไมวากรณีใดๆท้ังสิ้น ซ่ึงอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบรษิัท***           
ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยตางๆ เชน กรณีการลาชาของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัด
หยุดงาน การจราจรตดิขัด หรือส่ิงของสูญหายตามสถานที่ตางๆ ที่เกิดขึ้นอยูเหนือการควบคุม

ของบริษัท และเจาหนาที่ ที่จะสงผลกระทบใหเสียเวลาในการทองเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม       
ผูเดินทางไมสามารถเรียกรองคาเสียหาย วาดวยกรณีใดๆท้ังสิ้น คาเสียเวลา คาเสียโอกาส และ

คาใชจายท่ีลูกคาและบริษัทจายไปแลว 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั�นตั �งแต่วนัที� � มีนาคม ���� โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลี

จาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (��,��� บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที�ยวจริงๆ 

เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั�นจึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ลกูค้าปฏิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิ� ไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั �งที�ประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที�ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที�เกิดขึ�นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้

ชาํระเองทั �งหมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ � ชั �วโมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที�ติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื�อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที�ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 



 

 

 
 
เงื่อนไขการใหบริการกรณีสํารองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมชั่นชําระเงินเต็มจํานวน 1 วันหลังไดรับ invoice 
      ราคาปกติชําระเงินมัดจํา***   ทานละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรับ invoice 
   2. สวนที่เหลือชําระเต็มจํานวนกอนออกเดินทาง 30 วัน ในกรณีที่ไมชําระยอดเงินสวนที่
เหลือตามเวลาที่กําหนด รวมถึงกรณีเช็คของทานถูกปฏิเสธการจายเงินไมวากรณีใดๆ ใหถือวา
ทานสละสิทธิ์ในการเดินทางกับทางบริษัท 
 
ราคานี้รวม 
-   คาตั๋วเครื่องบิน ตามที่ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอมคณะ  
-   คาภาษีสนามบิน ทุกแหงที่มี   
-   คาอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ / คาเขาชมสถานที่ตางๆ ตามรายการ 
-   คาท่ีพักระดับมาตรฐาน 2 คืน (พักหองละ 2-3 ทาน)  
-  คารถรับ-สง และนําเท่ียวตามรายการ / คานํา้หนักกระเป�าสัมภาระทานละ 20 กก. /1
ชิ้น 
-   คาหัวหนาทัวรผูชํานาญเสนทาง นําทานทองเท่ียวตลอดรายการในตางประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ์หัวหนาทัวรไมบินขึ้นไปพรอมกรุปทัวร) 
-   คาประกันอุบัติเหตรุะหวางเดินทาง วงเงินทานละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตาม
กรมธรรม) (เอกสารขอเปนภาษาอังกฤษเทานั้น) 
, 

อัตราคาบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ราคา

โปรโมชั่น 
ราคาปกต ิ พักเด่ียวเพิ่ม 

กุมภาพันธ: 12-15 3,980.- 7,480.- 

4,900- 

กุมภาพันธ: 16-19, 17-20, 18-21, 23-26, 
24-27, 25-28 

3,990.- 7,490.- 

กุมภาพันธ: 15-18, 19-22, 22-25, 26-29 4,190.- 7,690.- 

กุมภาพันธ: 13-16, 14-17 4,590.- 8,090.- 
กุมภาพันธ: 20-23, 21-24, 27-01มี.ค ,28-
02มี.ค.,29-03มี.ค. 

4,690.- 8,190.- 



 

 

ราคานี้ไมรวม 
-   คาธรรมเนียมคนขับรถและไกดทองถิ่น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ตอทานตลอดท
ริป 

-   คาใชจายสวนตัว อาทิ คาทําหนังสือเดินทาง, คาโทรศัพทสวนตัว, คาซักรีด, มินิบารในหอง, 
รวมถึงคาอาหาร และ เครื่องดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากทานตองการสั่งเพ่ิม กรุณา
ติดตอหัวหนาทัวรแลวจายเพิ่มเองตางหาก) 
-   คาภาษีมูลคาเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ท่ีจาย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   คานํ้าหนักกระเป�าสัมภาระ ท่ีหนักเกินสายการบินกําหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   คาวีซาสําหรับพาสปอรต ตางดาว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอรต 2) ใบประจําตัว
คนตางดาว 3) ใบสําคัญถิ่นที่อยู 4) สําเนาทะเบียนบาน(ถามี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถามี) 6) 
รูปถายสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเดินทางเตรียมเอกสารและดําเนินการยื่นวีซาดวยตนเองเทานั้น  
(สําหรับหนังสือเดินทางตางดาว เจาของหนังสือเดินทางตองทําเรื่องแจงเขา-ออกดวยตนเอง
กอนจะยื่นวีซา) 
-  คาอาหารที่ลูกคารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมกําหนด หาก
ลูกคาไมสามารถรับประทานอาหารที่ทางทัวรจัดให กรุณาเตรียมอาหารสําเร็จรูปสวนตัว
สํารองมาดวย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจํา 
- ยกเลิกการเดินทางไมถึง 30  วัน ยึดเงินคาทัวรทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชั่นไมสามารถยกเลิกการเดนิทาง หรือเปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผูเดินทางไดใน
ทุกกรณ ี) 
** ชวงเทศกาลไมสามารถยกเลิกการเดนิทางหรือเปลี่ยนชื่อผูเดินทางได*** 

กรุปที่เดินทางตองการนัตีมัดจํากับสายการบนิ หรือผานตัวแทนในประเทศ หรือตางประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเชน Charter Flight, Extra Flight  จะไมมีการคืนเงินมัดจํา หรือ คา

ทัวรทั้งหมด 
 

หมายเหต ุ
-           จํานวนผูเดินทาง ขั้นตํ่า ผูใหญ 20 ทาน (ผูใหญ) ขึ้นไป โดยบรษิัทจะแจงใหทราบ
ลวงหนาอยางนอย 5 วันกอนการเดินทาง 
-           ราคานี้เปนราคาสําหรับนักทองเที่ยวชาวไทยหรือผูถือหนังสือเดินทางไทยเทานั้น 
(นักทองเท่ียวตางประเทศชําระเพิม่ทานละ 3,000 บาท) 



 

 

 -         เที่ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทองเท่ียว สามารถเปลี่ยนแปลงไดตาม
ความเหมาะสม โดยคํานึงถึงผลประโยชนของผูเดินทางเปนสําคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิตองแจงใหทราบลวงหนา 
-           หนังสือเดินทาง ตองมีอายุเหลือใชงานไมนอยกวา 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู
มีจุดประสงคเดนิทางเพื่อทองเท่ียว เทานั้น (หากหนังสือเดินทางเหลือนอยกวา 6 เดือนทําให
ไมสามารถเดินทางไดทางบริษัทจะไมรับผิดชอบใดๆท้ังสิ้น) 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผดิชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณคีวามลาชาจากสายการบิน, 
การประทวง, การนัดหยุดงาน, การกอจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีที่ทานถูกปฏิเสธ การเขา
หรือออกเมืองจากเจาหนาที่ตรวจคนเขาเมือง หรือเจาหนาที่กรมแรงงานทั้งจากไทยและ
ตางประเทศซึ่งอยูนอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากทานใชบริการของทางบริษัทฯไมครบ 
อาทิ ไมเท่ียวบางรายการ, ไมทานอาหารบางมื้อ เพราะคาใชจายทุกอยาง ทางบริษัทฯไดชาํระ
คาใชจายใหตัวแทนตางประเทศแบบเหมาขาดกอนออก เดินทางแลว 
-           ทางบริษัทฯจะไมรับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม 
และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก ความประมาทของตัวนักทองเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเปนตั๋วราคาพิเศษ กรณีท่ีทานไมเดินทางพรอมคณะไมสามารถนํามา
เล่ือนวันหรือคืนเงิน 
-          การติดตอใดๆกับทางบริษัทเชน แฟกซ อีเมลล หรือจดหมาย ฯลฯ ตองทําในวันทํา
การของบรษิัทดังนี้ วันจันทร - วันศุกร เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกลาว 
และวันหยุดนักขัตฤกษที่รัฐบาลประกาศในปนัน้ๆ ถือวาเปนวันหยุดทําการของบริษัท 
-          มัคคุเทศก พนักงาน  ไมมอีํานาจในการใหคําสัญญาใดๆ แทนบริษัททั้งส้ิน เวนแตมี
เอกสารลงนามโดยผูมีอํานาจขอบริษัทกํากับเทานั้น 
-           หากทานที่ตองการออกตั๋วภายในประเทศ อาทิเชนเครื่องบิน รถไฟ กรุณาสอบถาม
ที่เจาหนาที่ทุกครั้งกอนทําการออกตั๋ว เพื่อป�องกันปญหาเท่ียวบินลาชา เปลี่ยนแปลงไฟลทบิน 
การยกเลิกไฟลทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไมได
แจงใหทราบลวงหนาซึ่งอยูเหนือการควบคุมของทางบริษัท ทางบริษทัจะไมรับผิดชอบและคืน
คาใชจายใหในทุกกรณ ี
-           ถาลูกคาไมเขารานคาชอปปم�งตามทีโ่ปรแกรมกําหนด ทางแลนดปรับเงินคาเขารานช็
อปรานละ 100,000 วอน หรือเปนเงินไทย3,000 บาท 
-           หองพัก (Double Bed // Twin Bed) เปน  ON REQUEST) ขึ้นอยูกับหองวาง 
ณ วันเขาพัก และโรงแรมท่ีเขาพัก ไมสามารถ CONFIRM ใหได 



 

 

-           ถาลูกคามีความประสงคขอแยกตัวจากทัวรหรือการทองเที่ยวกับคณะ ทางแลนด
ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ทาน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดหองพักสําหรับผูท่ีไมเดินทาง ผูรวมเดินทางไมสามารถใช
หองพักได 
-           ขอสงวนสิทธิ์สําหรับลูกคาท่ีเดินทางทองเที่ยว และไปกลับพรอมกรุปเทานั้น 
-            เมื่อทานตกลงชําระเงินไมวาทั้งหมดหรือบางสวนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ 
จะถือวาทานไดยอมรับในเงื่อนไข ขอตกลงตางๆ ที่ไดระบุไวแลวทั้งหมด 

 
กรุณาอานเงื่อนไขการจองทัวรตามที่ระบุในรายการขางตน  

หากมีขอสงสัยกรุณาสอบถามเจาหนาที่กอนทําการจอง 


