
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมการเดนิทาง 

ถนนสายรุง้เชจ ู– ออฟชั่น (สวนสม้/โอซลุลอ้ค/วดัซนับงั/หมยู่าง) 

นั่งรถไฟเท่ียว ECOLAND – ศนูยน์  า้มนัสนเขม็แดง – หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ -  

ภเูขาไฟซองซาน อลิจลุบง - ชายหาดโขดหนิ ควงัชีกี - วนัอสิระท่องเท่ียวเกาะเชจู 

 วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชดุเครื่องนอนSESA LIVING - ซปุเปอรม์ารเ์ก็ต ละลายเงินวอน   

รา้นคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE – ชายหาดอีโฮเทอ ู-ชอ้ปปิ้งในดาวนท์าวน ์



 
 

จดุนดัพบแรกสนามบนิสวุรรณภมู ิเป็นสนามบนินานาชาตปิระจ าประเทศไทย เวลานัดหมาย : 22:30  

เท่ียวบนิ : 7C2244   เท่ียวบนิออกเดนิทางจากสนามบินนานาชาตสิวุรรณภมู ิเวลา : 03.25-10.35 ใชเ้วลา

เดนิทางประมาณ 5-6ชั่วโมง 
 

 

พาท่านเดนิทางถึงสนามบนิเชจอูินเตอรเ์นชั่นแนลแอรพ์อรต์ หลงัจากผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง รบักระเป๋าท่ี

สายพาน ออกมาพบกบัผูน้  าทัวรเ์พ่ือท าการยืนยนัตวัตนการเขา้รว่มทวัร ์และเตรียมตวับรเิวณจดุนดัพบเพ่ือออก

เดนิทางท่องเท่ียวพรอ้มกนั   

พาท่านไปถ่ายรูปกบัความสดใสของถนนสายรุง้บนเกาะเชจ ูเป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือของเกาะ เป็น

ไอเดียศลิปะท่ีดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินท่ีเอาไวก้ัน้ชายทะเลแบบสลบัสีแนวสายรุง้ ยาวตลอดเสน้ทาง 

ท าใหเ้กิดสีสนัท่ีดงึดดูใหใ้ครๆท่ีผ่านไปมาตรงนีอ้ดไมไ่ด ้ท่ีจะแวะลงมาถ่ายรูปสรา้งสีสนั ไมว่า่จะเป็นแอคชั่นท่าง

นั่ง ท่าเดนิ หรือครีเอทแอคชั่นสนกุๆไดม้ากมาย 

พาท่านรบัประทานเมนขูึน้ช่ือประจ าเกาะเชจ ูJeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮือ้ ท่ีโดง่ดงัแบบใครท่ีมาเท่ียวเชจู

ตอ้งลองมาลิม้รสใหไ้ด ้และท่ีส  าคญันอกจากความอรอ่ยของตวัขา้วโจ๊กท่ีถกูปรุงเป็นพเิศษแลว้ ยงัมีหอยเป๋าฮือ้

จากทอ้งทะเลเกาะเชจ ูมาเป็นชิน้พอดีค  าแบบน่ารบัประทานมากๆ เมนนีูบ้อกเลยว่านอกจากอรอ่ยแลว้ยงัได้

ประโยชน ์เพิม่ก าลงัวงัชาอีกดว้ย 

 

OPTION TOUR (40,000 won) : ท่านสามารถเลือกซือ้ทวัร ์เสน้ทางสดุพิเศษไดใ้นราคาพเิศษ โดยจะพาท่านไปเท่ียวเสน้ทางดงันี ้ 

❖ สวนสม้ ท่ีสามารถทานสม้ไดส้ดๆจากตน้ พรอ้มถ่ายรูปภายในสวนสม้ ท่ีสม้ออกดกแบบเตม็ตน้ เตม็สวนเลยทีเดียว  

❖ ไรช่าเขียวโอซุลลอ้ค ท่านจะไดไ้ปลิม้รสชาเขียวท่ีอรอ่ยท่ีสดุในเกาหลี เย่ียมชมพพิธิภณัฑ ์ทัง้ในรม่ และสวนกลางแจง้ 

❖ ไหวพ้ระวดัซนับงั โพมนุซา หลวงพอ่องคสี์ทองขนาดใหญ๋ ประดษิฐานบนเขาฮวงจุย้มงักร มีความศกัดิส์ทิธิ ์และสวยงามมากๆ  

❖ ปิดทา้ยพารบัประทานมือ้เย็น เมนหูมยู่าง คลับี ้เป็นหมูหมกัซอสท่ีมีรสชาตท่ีิโดดเดน่ขึน้ช่ือ พรอ้มเครื่องเคียง ผกัสดกิมจิ ท่ีท่าน

สามารถทานไดแ้บบไมอ่ัน้เลยทีเดียว 

 

 

 

 

 

 

 

   

ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู   - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิู 
 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      สนามบินนานาชาติเชจ ู- ถนนสายรุ้งเชจ ู– ออฟชัน่ (สวนส้ม/โอซุลล้อค/วดัซนับงั/หมูย่าง) 
 



 
 
 

 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี ใหท้่านเลือกรบัประทานในหอ้งอาหาร 

พาท่านนั่งรถไฟเท่ียวชมธรรมชาติ ECOLAND สดูอากาศบรสิทุธิ ์และรว่มกิจกรรมตามสถานี

ตา่งๆ ดา้นในถกูสรา้งอยู่ท่ามกลางผืนป่าขนาดใหญ่ แบง่ออกเป็นหลายหลากโซน ไมว่่าจะเป็น

ทะเลสาป ท่ีสามารถเดนิชมวิวบนสะพานไม ้แตล่ะฤดจูะมีดอกไม ้และพนัธุไ์มต้า่งๆออก

สลบักนัใหท้่านไดม้าเชคอินกนัไดต้ลอดทัง้ปีเลย เดือนธ.ค. - ม.ค. ฤดหูนาวจดั หิมะตก และ

ดอกคามลิเลียบาน เดือนก.พ.-เม.ย ทุ่งดอกยแูชกต และมีซากรุะบานตอนปลายเดือนมีนา 

เดือนพ.ค-ก.ค. ชมทิวลปิ ดอกไฮเดรนเยีย และลาเวนเดอร ์เดือนส.ค.-ก.ย. ดอกSunpatein 

บาน ทุ่งหญา้เขียวชอุ่ม เดือนต.ค.-พ.ย. ทุ่งหญา้สีชมพพูงิคม์ลูล่ี และดอกหญา้ออกแซ 

 

จากนัน้พาท่านไปรูจ้กักบั สมนุไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น า้มนัสนเขม็แดง 

ตามต าหรบัยาโบราณสมยัราชวงศโ์ชซอน ท่ีถกูบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณอ์กัษร ปัจจบุนัไดน้ ามาสกดัดว้ยวธีิท่ี

ทนัสมยัดงึสรรพคณุท่ีดีท่ีสดุออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง้่าย และบ ารุงสขุภาพไดด้ีท่ีสดุ น า้มนัสนเขม็แดงมี

สรรพคณุช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียรห์ลอดเลือดท่ีอดุตนั ลดคลอเลสเตอรอล ความ

ดนั เบาหวาน ปอ้งกนัเสน้เลือด ตีบ แตก ตนั อีกทัง้ยงัช่วยใหก้ารผอ่นคลาย หลบัสนิทมากขึน้ ผวิพรรณดมีู

สขุภาพดี รบัประทานเป็นประจ า รา่งกายแขง็แรงขึน้ตามล าดบั 

บรกิารท่านดว้ย ทแวจีพลุแบก็ เป็นการน าเนือ้หมหูมกักับเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลกุเคลา้

พรอ้มผกัและน า้ซุปแบบขลกุขลกิ นกัท่องเท่ียวนิยมรบัประทานเพราะมีรสชาตกิลมกลอ่มและเผด็เลก็นอ้ย 

คลา้ยหมผูดัพรกิแกงบา้นเรา เม่ือสกุรบัประทานกบั ผกัสด กิมจิ เครื่องเคียงตา่ง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็น

อาหารพเิศษท่ีขอแนะน าอย่างยิ่ง 

จากนัน้พาท่านเย่ียมชม หมูบ่า้นวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมูบ่า้นโบราณอายุ

มากกวา่ 300 ปี ท่ียงัมีผูค้นอาศยัอยู่จรงิ เม่ือไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรบัและพาเราเดนิชมวถีิชีวิตตา่งๆ ใน

หมูบ่า้น พรอ้มถ่ายทอดเรื่องราวของคนท่ีน่ีใหฟั้งแบบสนกุสนาน เราจะไดรู้จ้กัรูปป้ันเทพพระเจา้ ทอลฮารุบงั 

ท่ีมีอยู่ทั่วเกาะ บา้นท่ีสรา้งจากกอ้นหินทัง้หลงั แหลง่น า้จืดท่ีหายากมาก อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไม่เท่า

เทียมของหญิงชายในอดีต สตัวเ์ลีย้งประจ าเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณท่ีไดมี้ไวห้มกักิมจิ เหมือนท่ีอ่ืนๆ และท่ี

พลาดไมไ่ดส้นิคา้ Otop ของหมูบ่า้นท่ีมีมาชา้นาน เป็นท่ีเล่ืองช่ือวา่มาเกาะเชจตูอ้งมาชิม และชอ้ปสกัครัง้ 

นั่นก็คือผลติภณัฑแ์คลเซียมธรรมชาตจิากกระดกูมา้ และน า้หมกัเบอรร์ี่ป่า แบล็คราสเบอรี่ หรือท่ีเรียกนัวา่ Omija (โอมจิา) ถา้ไดด้ื่มจะสดช่ืน

มากๆ 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      นัง่รถไฟเท่ียว ECOLAND – ศนูยน์ ้ามนัสนเขม็แดง – หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ -  

                                               ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง - ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี 
 



 
 

จากนัน้น าท่านชม ภเูขาไฟซองซาน อิลจลุบง (SEONGSAN 

ILCHULBONG ) หรือท่ีถกูขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายกุว่า 

5000 ปี ท่ีน่ีเป็นจดุชมพระอาทิตยข์ึน้ท่ีสวยท่ีสดุ จึงเป็นสถานท่ีโดง่ดงัท่ี

ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยข์ึน้ ป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทั่ว

ทกุมมุโลกอยากมาสมัผสั จึงถกูยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่

ทางธรรมชาต ิภเูขาไฟลกูนีส้งบลงเป็นท่ีเรียบรอ้ย แตท่ิง้ความสมบรูณ์

และสวยงามเอาไว ้โดยรูปทรงท่ีกลมขนาดใหญ่เสน้ผา่นศนูยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแลว้ลกัษณะเหมือนทรงมงกฏุเลย และ

เป็นการเช่ือมโยงกบัเกาะเชจแูบบธรรมชาต ิดว้ยธารลาวา ปัจจบุนัจึงสามารถไปเท่ียวจดุนีด้ว้ยรถยนต ์และใครท่ีอยากไดบ้รรยากาศปาก

ปลอ่งภเูขาไฟ พรอ้มชมววิทิวทัศนท่ี์สวยงาม ตอ้งเอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดนิขึน้ไปพชิิตถึงยอดปากปลอ่ง ความสงูจากระดบัน า้ทะเล 182 

เมตรเท่านัน้ 

จากนัน้พาท่านชมความงามท่ีแปลกตาของ ชายหาดโขดหิน ควงัชีกี จดุตรงนีเ้ป็นทางเช่ือมตอ่ไปยงัภเูขาไปซอง

ซานอิลจบูง และเป็นมมุท่ีสามารถมองเห็นภเูขาไฟลกูนีแ้บบเตม็ๆ ถือเป็นววิท่ีสวยมาก และเม่ือเวลาน า้ลงจะมี

โขดหิมโผลข่ึน้มาพรอ้มตะไครสี่เขียวสด ตดักบัน า้ทะเลท่ีใสมาก เป็นความงามท่ีแปลกตา ท าใหน้กัท่องเท่ียวอด

ใจไมไ่ดท่ี้จะตอ้งแวะถ่ายรูปก่อนเดนิทางไปท่องเท่ียวซองซานอิลจบูงนั่นเอง 

 

พาท่านลิม้รสเมนพูเิศษ ซุปไก่ทะเลสวรรค ์ท่ีผสมผสานความเป็นทอ้งทะเลของเกาะเชจ ูเขา้กบัเรื่องสขุภาพท่ี

แขง็แรงนั่นก็คือซุปไก่นั่นเอง เมนนีูจ้ึงเปรียบดงัเมนจูากสวรรคเ์ลยทีเดียว สว่นประกอบหลกัๆ จะเป็นไก่ท่ีตม้

ดว้ยสมนุไพรจนเป่ือย และเพิม่ซีฟูด้ตามฤดกูาลเขา้ไป ท าใหน้ า้ซุปอรอ่ย หวาน กลมกลอ่มไมเ่หมือนใคร เสริฟ

ท่านพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ และเคร่ืองเคียงตา่งๆ เช่นกิมจิ สาหรา่ย หวัไชเทา้ 

 

 ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า  

 

 

ใหท้่านไดมี้เวลาพกัผอ่นมากขึน้ และไดท้่องเท่ียวในท่ีเท่ียวท่ีอยู่ในใจเป็นพิเศษดว้ยการ

เพิม่วนัท่องเท่ียวแบบอิสระให ้ท่านสามารถเดนิทางท่องเท่ียวดว้ยตวัเองในเกาะเชจเูตม็

วนั ไมว่่าจะเดนิเลน่แถวโรงแรมท่ีพกั หรือใชร้ถสาธารณะ รถแทก้ซ่ี ไปยงัจดุหมายท่ี

ตอ้งการ โดยเฉพาะคาเฟ่เกร๋ๆ ในเกาะเชจจูะมีเยอะมาก ธีมปารค์ มวิเซ่ียม รวมถึงบีช 

ชายหาด ชายทะเล รา้นอาหารขึน้ช่ืออ่ืนๆ โดยท่านสามารถหาขอ้มลูการท่องเท่ียวได้

จากเพจท่องเท่ียวทั่วไป หรือขอค าแนะน าจากไกดป์ระจ าบสัของท่านก็ไดเ้ช่นกนั 

 

  ทีพั่ก Sea & Hotel / Jeju in Hotel / Jeju Nice Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

 

วนัท่ีห้าของการเดินทาง      วดัชอนวงัซา - ศนูยแ์สดงชุดเครื่องนอนSESA LIVING - ซุปเปอรม์ารเ์กต็ ละลายเงินวอน   

                                           ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE – ชายหาดอีโฮเทอ ู-ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์ 
 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      วนัอิสระท่องเท่ียวเกาะเชจเูตม็วนั 
 



 
 

รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบ์ุฟเฟ่ตแ์บบฉบบัเกาหลี ใหท้่านเลือกรบัประทานในหอ้งอาหาร 

พาท่านเขา้ในชมวดัป่า "ชอนวงัซา" เป็นวดัท่ีสวยงามท่ีอยู่กลางหบุเขา 99ยอด ของเทือกเขาฮลัลาซาน ซึ่ง

สายมตูอ้งหา้ม พลาดเพราะวดัแห่งนีต้อ้งมาขอพรเรื่องเงินทอง และความกา้วหนา้ในเร่ืองหนา้ท่ีการงาน 

วดันีถ้กูขึน้ทะเบียนเเป็นวดัเก่าแก่และศกัดิส์ทิธิม์ากแห่งนึงในเกาหลี อีกทัง้ยงัมีตน้ก าเนิดน า้แรศ่กัดิส์ทิธิท่ี์

คนสมยัก่อนใชด้ืม กินเพ่ือเป็นสริมิงคลใหต้นเองอีกดว้ย 

 

พาท่านเขา้ชมและเลือกซือ้ชดุเคร่ืองนอนเพ่ือสขุภาพอนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลีใต ้Sesa Living ท่ี

ใชเ้สน้ใยในการถกัทอถึง 15400 เสน้ กนัไรฝุ่ นได1้00% มีการใชห้ยกในการท าเสน้ใย จึงมีคณุสมบตัิ

ในเร่ืองของการบ าบดัขณะนอนหลบั ซึ่งเนือ้ผา้จะมีสมัผสัท่ีนุ่ม ล่ืน ไมมี่เสียงดงัเม่ือขยบัตวั และยงั

ปรบัอณุหภมูท่ีิคงท่ีใหร้า่งกายขณะนอนหลบัพกัผอ่นอีกดว้ย และโชวรู์มแห่งนีส้ามารถคืนภาษีใหก้บั

นกัท่องเท่ียวอีกดว้ย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่Supermarket หรือท่ีนกัทอ่งเท่ียวเรียกกนัวา่ "รา้นละลายเงินวอน" ท่ีน่ีมีขนม 

ของฝาก ของพืน้เมืองเกาหลีท่ีขึน้ช่ือ ใครๆมาตอ้งมีตดิไมต้ดิมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัตา่งๆ ชอ้ค

โกแลตหลายหลายรสชาต ิสาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครวัเรือน เช่น กระทะ 

ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เสน้ รวมถึงของฝากของท่ีระลกึมีใหท้่านไดเ้ลือกซือ้มากมาย เหมือน

เอาเงินวอนมากละลายกนัอย่างเพลิดเพลินและไมต่อ้งกลวัวา่จะใสก่ระเป๋าไม่พอ เพราะท่ีน่ีพรอ้ม

บรกิารบรรจกุลอ่งตามเง่ือนไขของรา้นดว้ย 

 

พาท่านชอ้ปป้ีงสนิคา้ปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE เครื่องส  าอางคเ์กาหลีและต่างประเทศ สนิคา้

แบรนดเ์นม ราคาถกู 

 

พาท่านท่องเท่ียวชายหาดขึน้ช่ือบนเกาะเชจ ู"อีโฮเทอ"ู นอกจากความสวยงามของทอ้งทะเล คาเฟ่

น่ารกัๆตา่งๆแลว้ ยงัมีสญัลกัษณท่ี์มองลงมาจากเคร่ืองบนิจะเห็นทนัทีท่ีถึงเกาะเชจ ูนั่นก็คือ

ประภาคารรูปมา้สีขาว และสีแดง มา้ถือวา่เป็นสตัวป์ระจ าเกาะเชจ ูและใครๆท่ีมาเท่ียวก็นิยมมา

ถ่ายรูปและเชคอินกนัท่ีน่ีเสมอ 

 

อิสระอาหารกลางวนั ณ ดาวทาวนเ์กาะเชจ ู ปลอ่ยท่านไดเ้ลือกรบัประทานอาหารท่ีช่ืนชอบในย่านแหลง่ชอ้ปปิง้ช่ือดงั ซึ่งมีรา้นใหเ้ลือก

หลากหลายสไตล ์ไมว่า่จะเป็นรา้นหมยู่าง รา้นอาหารเกาหลี หรือสตรีทฟูด้ ทัง้ชิมทัง้ชอ้ปแบบเพลดิเพลนิเลยทีเดียว  



 
 

จากนัน้พาทกุท่านเดนิทางสูแ่หลง่ชอ้ปปิง้ในตวัเมืองแห่งเกาะเชจ ูมีโซนใตด้นิ และ

โซนวอคกิง้สตรีท ซึ่งถือวา่เป็นแหลง่รวมสนิคา้ยอดฮิต ตดิเทรนด ์ไมว่่าจะเป็นแบ

รนดท์อ้งถิ่นเกาหลี แบรนดส์ปอรต์กีฬาดงัๆ ทัง้แฟชั่นเสือ้ผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ 

เครื่องส  าอางค ์และยงัมีสตรีทฟู้ด ขนม คาเฟ่ตา่งๆอีกดว้ย 

ถึงเวลาอนัสมควรพาทกุท่านเดนิทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดแูลขัน้ตอนการเชคอิน ตั๋วเครื่องบนิ 

และอ านวยความสะดวก เพ่ือสง่ทกุท่านกลบัดว้ยความสวสัดภิาพ และความประทบัใจ 

22.35  - 02:00   น าท่านเดนิทางสู ่ประเทศไทย โดยเท่ียวบนิท่ี 7C2243 ถึงสนามบนิสวุรรณภมูโิดยสวสัดภิาพ 

......................................................................................................  

 

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

 

เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ไดร้บัแจง้เตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้และจากสายการบนิ เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น
นกัท่องเท่ียว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นตอ้งเก็บค่าประกนั

เพ่ือใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท / 350,000 won) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเท่ียวจรงิๆ เดนิทางท่องเท่ียวพรอ้ม
กรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนันีค้ืนเต็มจ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความรว่มมือจากลกูคา้ปฎิบตัิตาม

เง่ือนไขดงักลา่ว 

 (ขอสงวนสทิธิไ์มคื่นเงินประกนักรณีลกุคา้ไม่ผา่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต)้ 
หากท่านถกูเจา้หนา้ท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้ง

เป็นผูช้  าระเองทัง้หมด 

 
 
 
 

อตัราค่าบริการ Jeju Freedom One More Time 5 วนั 3 คืน 

พีเรียตเดินทาง 
ราคาโปรโมชัน่ 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤศจิกายน : 2-6, 3-7, 4-8, 5-9, 6-10, 7-11, 13-17, 14-18 
                       20-24, 21-25, 27 พ.ย.-1 ธ.ค.  

15,999 20,999 

6,000.- 
พฤศจิกายน : 8-12, 12-16, 15-19,19-23, 22-26, 26-30,  
                      28 พ.ย.-2 ธ.ค. 

16,499 21,499 

พฤศจิกายน : 9-13, 10-14, 11-14,16-20, 17-21, 18-22, 23-27 
                      24-28, 25-29, 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 

16,999 21,999 

พฤศจิกายน : 30 พ.ย.-4 ธ.ค. 17,999 22,999 

ทารก ( ไม่เกิน 2 ปี) = 5,000.-      จอยกรุป๊ (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ืองบิน) = 7,000.- 



 
 

ข้อก ำหนดและเงื่อนไข 

1. กำรส ำรองทีน่ั่ง 

• สามารถจองดว้ยตนเองผ่านระบบ โดยเลือกวนัเดนิทาง จ านวนผูเ้ดนิทาง ประเภทหอ้งพกัใหถ้กูตอ้ง 

• หลงัจากนัน้เจา้หนา้ท่ีจะสง่ Invoice ใหท้่าน หากไม่มีการช าระตามดิวเดท การจองจะถกูยกเลกิอตัโินมตั ิและเม่ือจองใหมไ่มมี่ท่ีนั่ง หรือ
ราคาปรบัขึน้ จะไมส่ามารถใชข้อ้มลูการจองเดมิได  ้

• การมดัจ า ช  ารท่ีนั่งละ 5000 บาท และช าระสว่นท่ีเหลือ ก่อนเดนิทางอย่างนอ้ย 30 วนั หรือตามดวิเดทของ Invoice 

• กรณีราคาโปรโมชั่นพเิศษ จองก่อนเดนิทางต ่ากวา่ 15 วนั ช่วงเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเตม็จ านวนเท่านัน้  
• ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกบคุกิง้ใหเ้ท่านัน้  

• หากไมช่  าระส่วนท่ีเหลือตามก าหนด ท่ีนั่งจะถกูยกเลกิ และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนไดท้กุกรณี 

• หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช  าระเต็มจ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มลูผูเ้ดนิทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอรต์ดว้ยตนเองใหถ้กูตอ้ง 
หากระบบออกตั๋วแลว้ การแกไ้ขจะมีคา่ใชจ้่ายจากสายการบนิ 

• การเดนิทางเขา้เกาหลี หากไมผ่่านดา่นตรวจคนเขา้เมือง ไมส่ามารถรีฟันไดท้กุกรณี 

• ราคานีส้  าหรบัพาสปอรต์ไทยเท่านัน้ หากเป็นต่างชาตมีิคา่ใชจ้่ายเพิ่ม 3000 บาท และตอ้งท าตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต้ 
 

2. กำรยกเลิกกำรเดนิทำง 

• ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้100% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองไมน่อ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดนิทาง Refund ได ้50% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

• ยกเลกิการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั กอ่นวนัเดนิทาง ไมส่ามารถ Refund ได ้

• ยกเลกิจากเหตสุดุวสิยั เช่น ภยัธรรมชาต ิโรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ตห่กัคา่ใชจ้่ายตามจรงิ ๆ 

• ราคาโปรโมชั่น/แคมเปญ/อีเวน้ทต์า่งๆ ไมส่ามารถยกเลิก/Refund ไดท้กุกรณี 

• ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไมส่ามารถยกเลกิ/เปล่ียนช่ือ/Refund ไดท้กุกรณี 

 

รำคำนีร้วม 

• คา่ตั๋วเครื่องบนิ ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ 

• คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแห่งท่ีมี 

• คา่อาหารทกุมือ้ ตามท่ีระบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานท่ีตา่งๆ ตามรายการ 

• คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบุในโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 
• คา่ท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) *พกัเด่ียวจะมี Single Charge 

• คา่รถรบั-สง่ และน าเท่ียวตามรายการ / คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  
• คา่หวัหนา้ทวัรผ์ูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในตา่งประเทศ (ขอสงวนสทิธิห์วัหนา้ทวัรไ์มบ่ินขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
• คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

รำคำนีไ้ม่รวม 

• ค่าบรกิาร (Service Charge) 1,500 บาท หรือ 50,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
• คา่วีซ่าส  าหรบัพาสปอรต์ ตา่งดา้ว (ผูเ้ดนิทางตอ้งย่ืนดว้ยตนเองเท่านัน้) 
• คา่น า้หนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีเกินจากสายการบนิก าหนด (15-20กก) 
• คา่ใชจ้่ายสว่นตวั อาทิ คา่ท าหนงัสือเดนิทาง, คา่มนิิบารโ์รงแรม, คา่ซกัรีด, คา่อาหารและเคร่ืองดื่มนอกเหนือรายการทวัร  ์

• คา่รถ คา่เดนิทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาท่ีก าหนดเท่านัน้ หากขึน้ไมท่นัตอ้งรบัผดิชอบคา่เดนิทางตามคณะดว้ยตนเอง)  



 
 

• คา่อาหารตามหลกัศาสนาท่ีนอกเหนือรายการทัวร ์(ลกูคา้ตอ้งเตรียมมาเอง) 
• คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 
• คา่ปรบั หรือคา่ธรรมเนียมหากไมส่ามารถผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง 

• คา่ตรวจโควดิทกุท่ี หากมีท่านช าระเอง 

 

1. กำรผ่ำนด่ำนตรวจคนเข้ำเมอืง 

• หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไมส่ามารถ Refund ไดท้กุกรณี 

• เพ่ือเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนดเ์กาหลี ท่ีถกูตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตเ้ร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น
นกัท่องเท่ียว แตไ่ดห้ลบหนีไปดว้ยจดุประสงคอ่ื์น เช่นไปท างาน แรงงานผิดกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกนัการเดนิทาง
วา่ผูเ้ดนิทางตอ้งไปท่องเท่ียวพรอ้มคณะและเดนิทางกลบัประเทศไทยพรอ้มคณะเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 350,000 
วอน หากผูเ้ดนิทางไป-กลบัถกูตอ้งตามเง่ือนไข จะไดร้บัเงินประกนัคืนเต็มจ านวนทนัที แตห่ากผูเ้ดนิทางผดิต่อเง่ือนไข หรือไมผ่า่นดา่น
ตรวจคนเขา้เมือง ทัง้ไทย-เกาหลี จะถกูรบิเงินประกนัเต็มจ านวนเพ่ือน ามาช าระค่าปรบั คา่ใชจ้่ายท่ีเกิดขึน้ ดงันัน้ไมส่ามารถเรียกรอ้งคืน
ไดท้กุกรณี 

• หากผูเ้ดนิทางไมผ่า่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษัทไมมี่อ านาจใดๆ หรือสว่นเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดนิทางตอ้งจดัการเอกสารสว่นตวั 
เท่ียวบนิ และค่าใชจ้่ายตา่งๆท่ีเกิดขึน้เองทัง้หมด 

 

2. หมำยเหตุ 
กรุณำอ่ำนและท ำควำมเข้ำใจข้อตกลงด้ำนล่ำงโดยละเอียดก่อนท ำกำรจองทุกครั้ง 

1. หนงัสือเดนิทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไมน่อ้ยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสือเดนิทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางได ้อยู่
นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทและไมส่ามารถ Refund คา่ทวัรไ์ด)้ 

2. การเดนิทางตอ้งมีผูเ้ดนิทาง ขัน้ต  ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไมค่รบจะถกูยกเลกิ และแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้อย่างนอ้ย 5 วนั สามารถ 
Refundไดเ้ตม็จ านวน ส าหรบักรุ๊ปเหมา ไมส่ามารถใชร้าคาโปรโมชั่นได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกบคุกิง้ใหเ้ท่านัน้  

3. บรษัิทมีสทิธิ์ในการ ปรบัเปล่ียนเท่ียวบนิ เสน้ทางบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

4. บรษัิทขอสงวนสทิธิใ์นการเปล่ียนแปลงเท่ียวบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

5. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไมค่รบ อาทิ ไมเ่ท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมือ้ 
เพราะคา่ใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้  าระคา่ใชจ้่ายใหต้วัแทนตา่งประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้  

6. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอบุตัเิหตท่ีุเกิดจาก ความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตั๋วเครื่องบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีท่ีท่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะทัง้ขาไป-ขากลบั ไมว่า่จากเหตใุดๆ ไมส่ามารถเปล่ียนแปลงวนั/ช่ือ หรือ
ยกเลกิคืนเงินได ้

8. ทางบรษัิทฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกิดกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยั
ธรรมชาต ิและโรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถกูปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษัิทฯ 

9. คา่เดนิทางภายในประเทศไทย อยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของบรษัิท ไมส่ามารถน ามาเรียกรอ้งคืนไดท้กุกรณี 

10. ขอสงวนสทิธิห์อ้งพกัส  าหรบัผูท่ี้ไมเ่ดนิทาง ไมส่ามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชส้ทิธิแ์ทนไดท้กุกรณี 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซึ่งบริษัทไมส่ามารถการนัตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านัน้ ทัง้นีข้ึน้อยู่กบัทางโรงแรม
เป็นผูจ้ดัการให ้



 
 

12. มคัคเุทศก ์พนกังาน หัวหนา้ทวัร ์ไมมี่อ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษัททัง้สิน้ เวน้แตมี่เอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบรษัิท
ฯก ากบัเท่านัน้ 

13. ทางคณะทวัรไ์มมี่อ  านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางจากสนามบนิหลงัเวลาเครื่องลง
ประมาณ 1 ชั่วโมง หากท่านไมม่าแสดงตนถือวา่สละสิทธิใ์นการรว่มเดนิทาง หากท่านลา่ชา้ในการผา่นดา่นตรวจคนเขา้เมือง ตอ้ง
รบัผดิชอบการเดนิทางตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไมส่ามารถเรียกรอ้งคา่ใชจ้่าย หรือรีฟันคา่ทวัร/์ค่าอาหารท่ีไมไ่ดเ้ขา้ร่วมกบั
ทางทวัรท์กุกรณี 

14. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัรท์่องเท่ียว ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบั 5,000 บาทตอ่วนั เพ่ือรกัษาตั๋วขากลบั มิ
เช่นนัน้ถือวา่ท่านสละสทิธิย์กเลกิการเดนิทางทนัที และไมส่ามารถเรียกรอ้งคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลกูคา้มีความประสงคไ์มเ่ขา้รา้นคา้ตามท่ีโปรแกรมก าหนด ตอ้งยินยอมใหท้างแลนดป์รบัรา้นละ 3,000 บาท เพ่ือความเป็นระบบ 
และถกูตอ้งตามเง่ือนไขท่องเท่ียวท่ีท่านไดซื้อ้มา 

 

เม่ือทา่นตกลงจองช าระเงินไมว่า่ทัง้หมดหรอืบางสว่น ทางบรษัิทฯจะถือวา่ทา่นไดย้ินยอม และ
ยอมรบัในขอ้ก าหนด เงื่อนไข และขอ้ตกลงตา่งๆ ที่ไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 


