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โปรแกรมกำรเดนิทำง 

ไรช่ำเขยีวโอซุลล็อค - แหลมหวัมงักร ยงมอร ี- วดัซนับงั โพมนุซำ – แหลมซงอคัซำน – ถนนสำยรุง้เชจู 

ภเูขำไฟซองซำน อลิจุลบง – หมูบ่ำ้นวฒันธรรมซองอบึ – ศนูยน์ ำ้มนัสนเข็มแดง -  

 ซุปเปอรม์ำรเ์ก็ต - รำ้นคำ้ปลอดภำษ ีLOTTE DUTY FREE - ชอ้ปป้ิงในดำวนท์ำวน ์
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จุดนดัพบแรกสนามบินสุวรรณภูมิ เป็นสนามบินนานาชาติประจ าประเทศไทย เวลานดัหมาย : 23:30 
เท่ียวบิน : 7C2244 

เท่ียวบินออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ เวลา : 02.25 -09.55 เท่ียวบิน : 7C2244 ใช้

เวลาเดินทางประมาณ 5-6ชัว่โมง 

 

 

 

พาท่านเดินทางถึงสนามบินเชจูอินเตอร์เนชัน่แนลแอร์พอร์ต หลงัจากผ่านด่านตรวจคนเขา้เมือง รับ

กระเป๋าท่ีสายพาน ออกมาพบกบัผูน้ าทวัร์เพ่ือท าการยืนยนัตวัตนการเขา้ร่วมทวัร์ และเตรียมตวับริเวณ

จุดนดัพบเพ่ือออกเดินทางท่องเท่ียวพร้อมกนั 

พาท่านรับประทานเมนูข้ึนช่ือประจ าเกาะเชจู Jeon Bok Juk หรือโจ๊กหอยเป๋าฮ้ือ  ท่ีโด่งดงัแบบใคร

ท่ีมาเท่ียวเชจูตอ้งลองมาล้ิมรสใหไ้ด ้และท่ีส าคญันอกจากความอร่อยของตวัขา้วโจ๊กท่ีถูกปรุงเป็น

พิเศษแลว้ ยงัมีหอยเป๋าฮ้ือจากทอ้งทะเลเกาะเชจู มาเป็นช้ินพอดีค าแบบน่ารับประทานมากๆ เมนูน้ี
บอกเลยวา่นอกจากอร่อยแลว้ยงัไดป้ระโยชน ์เพ่ิมก าลงัวงัชาอีกดว้ย 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาเขียวโอซุลล็อค ข้ึนช่ือท่ีสุดแห่งเกาะเชจู O'Sulloc ซ่ึงจะแบ่งเป็นโซนไร่ชา

กลางแจง้ และโซน  พิพิธภณัฑท่ี์มีการจดัแสดงเร่ืองราวของชา ร้านคาเฟ่ และร้านขายของฝาก ซ่ึง

ท่านสามารถเยี่ยมชมไดทุ้กๆโซน เกาะเชจูเป็นดินแดนท่ีไดรั้บของขวญัจากธรรมชาติ ปลูกชาเขียว

ไดคุ้ณภาพสูง ผสมผสานกบันวตักรรมสมยัใหม่ จนท าใหช้าท่ีน่ีส่งออกไปขายทัว่โลก นกัท่องเท่ียว

ทั้งเกาหลีและต่างชาติมกัมีจุดมุ่งหมายท่ีจะมาล้ิมรสความอร่อยของชาท่ีมีรสชาติเป็นเอกลกัษณ์ถึง

แหล่งผลิต โดยเฉพาะไอศรีมชาเขียว เคก้โรล เคร่ืองด่ืมชาเขียวทั้งร้อนและเยน็ รับประกนัความฟิน

ไปตามๆกนั ส่วนใครท่ีเนน้การชมวิวถ่ายรูป สวยทุกมุมจนกดชตัเตอร์รัวๆแน่นอน ไม่วา่จะเป็นโซน
ไร่ชา หรือข้ึนไปจุดชมวิวดา้นบนสุดของพิพิธภณัฑ ์กจ็ะเห็นความยิ่งใหญ่อลงัการของไร่ชาท่ีน่ี 

 พาท่านเท่ียวชมความมหัศจรรยข์องธรรมชาติ แหลมหัวมังกร ยงมอรี  ท่ีมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวัของ

เกาะเชจู ก็คือแหลมโขดหินท่ีมีลวดลายเป็นแนวยาวสลบัซับซ้อนกนั แบบสวยงาม ไม่เหมือนใคร 

และท่ีแห่งน้ีตามจินตนาการของคนสมยัก่อนมองว่ามีความเหมือนกบัมงักรท่ีก าลงัจะกระโจนลงน ้ า

ทะเล จึงตั้งช่ือว่า "ยงมอรี" ท่ีแปลว่าหัวมงักรนัน่เอง และนอกจากท่านจะไดช้มความสวยของโขด

หินแลว้ ยงัมีพิพิธภณัฑ์เรือท่ีบอกเล่าเร่ืองราวของ Hendrick Hamel เป็นชาว Netherlands ท่ีมาติดอยู่เกาะเชจู เม่ือไดก้ลบัไป จึงไดเ้ขียน
หนงัสือบนัทึกความประทบัใจท่ีมีของเกาะเชจูนัน่เอง 

วนัแรก  พบกนัทีส่นามบินสุวรรณภูมิ   -  ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ 
 

วนัทีส่อง ไร่ชาเขียวโอซุลลอ็ค – แหลมหัวมังกร ยงมอรี - วดัซันบัง โพมุนซา – แหลมซงอคัซาน – ถนนสายรุ้งเชจู  
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จากนั้นพาท่านแวะเยี่ยมชม และนมสัการพระใหญ่ ณ วัดซันบังโพมุนซา วดัแห่งน้ีตั้งอยู่บน

เขาซันบงัหันหน้าออกสู่ทะเล  ภายในวดัประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีทองถือถว้ยโอสถ 

ผูค้นนิยมมาขอพรเร่ืองของสุขภาพ และความร ่ ารวยเงินทอง โดยนิยมท าบุญด้วยกา รถวาย

ขา้วสาร เทียน พร้อมทั้งการหมุนระฆงัทองค ารอบฐานองคพ์ระเพ่ือความเป็นศิริมงคลอีกดว้ย ซ่ึง

มีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ีเล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจูมายาวนาน นอกจากนั้นรูปป้ันพระ

แม่กวนอิมซ่ึงหนัหนา้ออกสู่ทะเล ยงัเป็นอีกหน่ึงศรัทธาของผูท่ี้นบัถือ นิยมน าน ้าบริสุทธ์มาถวาย 

เพ่ือความอุดมสมบูรณ์ของชีวิต ไม่ใช่แค่ชาวพุทธเท่านั้นท่ีนิยมมาเยี่ยมชมท่ีวดัแห่งน้ี เพราะความ

สงบ และวิวทิวทศันท่ี์สวยงาม มองเห็นทอ้งทะเลแบบพาโนราม่า จึงกลายเป็นอีกหน่ึงสถานท่ีท่ีตอ้งมาเยือนสักคร้ังเม่ือมาเท่ียวเกาะเชจู 

พาท่านเดินทางสู่ ซองอัคซาน(SONG AK SAN) หรือท่ีเรียกกนัว่า “แหลมซองอคัซาน” เป็น

ภูเขามีแหลมทอดยาวออกสู่ทอ้ง  ทะเล พร้อมประวิติศาสตร์เก่ียวกบัสงครามในสมยัอดีต ท่ีมีการ

ใหช้าวบา้นเกาะเชจูมาเจาะอุโมงคเ์พ่ือเกบ็ยุทโธปกรณ์ต่างๆ ปัจจุบนัยงัเป็นอุโมงคบ์า้ง บางอนัก็

ถล่มลงมาแลว้ แต่ดว้ยความสวยงามของบริเวณน้ี จึงถูกเลือกใหเ้ป็นฉากถ่ายท าซีรียสุ์ดฮิตท่ีดงัทัว่

โลก “แดจงักึม” นัน่เอง เม่ือมาเท่ียวท่ีน่ีแนะน าใหล้งไปถ่ายรูปบริเวณท่าเรือท่ีมีหินรูปทรงแปลก

ตา และชายหาดหินทรายท่ีมีสีด าสนิท จนหลายคนเรียกทะเลบริเวณน้ีว่า ทะเลสีด า และท่ีพลาด

ไม่ไดต้อ้งไปอุดหนุน อาหารทะเลท่ีงมข้ึนมาสดๆ อาทิ หอยเป๋าฮ้ือ ปลิงทะเล โดยชาวบา้นกลุ่มหญิงประดาน ้ า หรือ แฮนยอ ถาัโชคดีก็

อาจจะไดเ้ห็นการด าทะเลของป้าๆบริเวณนั้นดว้ย 

 พาท่านไปถ่ายรูปกบัความสดใสของถนนสายรุ้งบนเกาะเชจู เป็นถนนเลียบชายทะเลดา้นเหนือ

ของเกาะ เป็นไอเดียศิลปะท่ีดีมากๆ เพราะมีการทาสีบนแท่งหินท่ีเอาไวก้ั้นชายทะเลแบบสลบัสี

แนวสายรุ้ง ยาวตลอดเส้นทาง ท าใหเ้กิดสีสนัท่ีดึงดูดใหใ้ครๆท่ีผ่านไปมาตรงน้ีอดไม่ได ้ท่ีจะแวะ
ลงมาถ่ายรูปสร้างสีสนั ไม่วา่จะเป็นแอคชัน่ท่างนัง่ ท่าเดิน หรือครีเอทแอคชัน่สนุกๆไดม้ากมาย 

พร้อมเสริฟดว้ยเมนู เทจี ยงันยอม คลับ้ี อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างท่ีมีช่ือเสียงของเกาหลี เป็นการน า

เน้ือหมูส่วนซ่ีโครงมาหมกักบัเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม เสิร์ฟใหท่้านไดย้า่งสดๆ ร้อนๆ ร่วมรับประทานดว้ยกนั วิธีการทานใหไ้ดอ้รรสรส ตอ้ง

ตดัหมูเป็นช้ินๆ น าผกัสด กระเทียม กิมจิ และเคร่ืองเคียงต่างๆ มาห่อรวมกนั รับประทานค าโตๆแบบสไตลค์นเกาหลี หรือทานกบัขา้วสวย
ร้อนๆท่ีเรามีเสิร์ฟใหไ้ม่อั้นกไ็ดเ้ช่นกนั 

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

 

 

 

รับประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรมท่ีพกั เป็นสไตลบุ์ฟเฟ่ต์แบบฉบบัเกาหลี ให้ท่านเลือกรับประทานในห้องอาหารท่ี สะอาด บรรยากาศดี 
พร้อมออกเดินทางท่องเท่ียวต่อ 

วนัทีส่าม ภูเขาไฟซองซาน อลิจุลบง – หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ – ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง – ซุปเปอร์มาร์เกต็  

ร้านค้าปลอดภาษี LOTTE DUTY FREE – ช้อปป้ิงในดาวน์ทาวน์  
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จากนั้นน าท่านชม ภูเขาไฟซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) หรือท่ีถูกขนานนามว่า “Sunrise Peak” มีอายุ กว่า 5000 ปี 

ท่ีน่ีเป็นจุดชมพระอาทิตยข้ึ์นท่ีสวยท่ีสุด จึงเป็นสถานท่ีโด่งดงัท่ีผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยข้ึ์น 

ป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสัมผสั จึงถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรย์

ใหม่ทางธรรมชาติ ภูเขาไฟลูกน้ีสงบลงเป็นท่ีเรียบร้อย แต่ท้ิงความสมบูรณ์และสวยงามเอาไว ้โดย

รูปทรงท่ีกลมขนาดใหญ่เสน้ผ่านศูนยก์ลางประมาณ 600 เมตร มีรอยหยกัมองแลว้ลกัษณะเหมือนทรง

มงกุฏเลย และเป็นการเช่ือมโยงกบัเกาะเชจูแบบธรรมชาติ ดว้ยธารลาวา ปัจจุบนัจึงสามารถไปเท่ียว

จุดน้ีดว้ยรถยนต ์และใครท่ีอยากไดบ้รรยากาศปากปล่องภูเขาไฟ พร้อมชมวิวทิวทศัน์ท่ีสวยงาม ตอ้ง
เอาชนะใจตวัเองดว้ยการเดินข้ึนไปพิชิตถึงยอดปากปล่อง ความสูงจากระดบัน ้าทะเล 182 เมตรเท่านั้น 

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บา้นวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) เป็นหมู่บา้น

โบราณอายมุากกว่า 300 ปี ท่ียงัมีผูค้นอาศยัอยู่จริง เม่ือไปถึงจะมีชาวบา้นมาตอ้นรับและพาเราเดินชม

วิถีชีวิตต่างๆ ในหมู่บา้น พร้อมถ่ายทอดเร่ืองราวของคนท่ีน่ีใหฟั้งแบบสนุกสนาน เราจะไดรู้้จกัรูปป้ัน

เทพพระเจา้ ทอลฮารุบงั ท่ีมีอยู่ทั่วเกาะ บ้านท่ีสร้างจากก้อนหินทั้ งหลงั แหล่งน ้ าจืดท่ีหายากมาก 

อาชีพหลกัของชาวเกาะ ความไม่เท่าเทียมของหญิงชายในอดีต สัตวเ์ล้ียงประจ าเกาะ ไหหรือโอ่งโบราณท่ีไดมี้ไวห้มกักิมจิ เหมือนท่ีอ่ืนๆ 

และท่ีพลาดไม่ไดสิ้นคา้ Otop ของหมู่บา้นท่ีมีมาชา้นาน เป็นท่ีเล่ืองช่ือว่ามาเกาะเชจูตอ้งมาชิม และชอ้ปสักคร้ัง นัน่กคื็อผลิตภณัฑแ์คลเซียม
ธรรมชาติจากกระดูกมา้ และน ้าหมกัเบอร์ร่ีป่า แบลค็ราสเบอร่ี หรือท่ีเรียกนัวา่ Omija (โอมิจา) ถา้ไดด่ื้มจะสดช่ืนมากๆ 

พาท่านรับประทานเมนูทอ้งถ่ินประจ าเกาะเชจู ชอ้ป-จกั-ปยอ-กุก คือตม้ซุปซ่ีโครงหมู สมยัก่อนเกาะเชจู

เล้ียงหมูแทบจะทุกครัวเรือน ซ่ีโครงของหมูจะถูกน ามาท าซุป ดว้ยน า้้ซุปท่ีไม่เหมือนใคร เพราะจะเป็น

ซุปขน้เหนียวเล็กนอ้ย เพราะสูตรเฉพาะท่ีจะใส่ขา้วเมมิลลงไปดว้ย จึงมีรสชาติท่ีเขม้ขน้ เน้ือหมูจะนุ่ม 

ร่อนจากกระดูก ละมุนมากๆ เสริฟท่านพร้อมขา้วสวย และเคร่ืองเคียงตามฤดูกาล 

จากนั้นพาท่านไปรู้จกักบั สมุนไพรท่ีมีช่ือเสียงของประเทศเกาหลีใต ้Red Pine Oil หรือ น ้ ามนัสนเข็ม

แดง ตามต าหรับยาโบราณสมยัราชวงศ์โชซอน ท่ีถูกบนัทึกไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร ปัจจุบนัไดน้ ามา

สกดัดว้ยวิธีท่ีทนัสมยัดึงสรรพคุณท่ีดีท่ีสุดออกมาในรูปแบบท่ีทานไดง่้าย และบ ารุงสุขภาพไดดี้ท่ีสุด 

น ้ ามนัสนเข็มแดงมีสรรพคุณช่วยในการท าความสะอาดระบบหลอดเลือด เคลียร์หลอดเลือดท่ีอุดตนั 

ลดคลอเลสเตอรอล ความดนั เบาหวาน ป้องกนัเส้นเลือด ตีบ แตก ตนั อีกทั้งยงัช่วยให้การผ่อนคลาย 

หลบัสนิทมากข้ึน ผิวพรรณดูมีสุขภาพดี รับประทานเป็นประจ า ร่างกายแขง็แรงข้ึนตามล าดบั 

จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ Supermarket หรือท่ีนกัท่องเท่ียวเรียกกนัว่า "ร้านละลายเงินวอน" ท่ีน่ีมีขนม 

ของฝาก ของพ้ืนเมืองเกาหลีท่ีข้ึนช่ือ ใครๆมาตอ้งมีติดไมติ้ดมือกลบัไป อาทิเช่น ขนมช่ือดงัต่างๆ ชอ้ค

โกแลตหลายหลายรสชาติ สาหร่ายนานาชนิด รามยอน กิมจิ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน เช่น กระทะ 

ตะเกียบ ถว้ยขา้ว ซอสปรุงรส วุน้เส้น รวมถึงของฝากของท่ีระลึกมีใหท่้านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย เหมือน
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เอาเงินวอนมากละลายกนัอย่างเพลิดเพลินและไม่ตอ้งกลวัว่าจะใส่กระเป๋าไม่พอ เพราะท่ีน่ีพร้อมบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน

ดว้ย  พาท่านชอ้ปป้ีงสินค้าปลอดภาษ ีLOTTE DUTY FREE เคร่ืองส าอางคเ์กาหลีและต่างประเทศ สินคา้แบรนดเ์นม ราคาถูก 

จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่แหล่งช้อปป้ิงในตัวเมืองแห่งเกาะเชจู มีโซนใตดิ้น และโซนวอ

คก้ิงสตรีท ซ่ึงถือว่าเป็นแหล่งรวมสินคา้ยอดฮิต ติดเทรนด ์ไม่วา่จะเป็นแบรนดท์อ้งถ่ินเกาหลี 

แบรนดส์ปอร์ตกีฬาดงัๆ ทั้งแฟชัน่เส้ือผา้ หมวก กระเป๋า รองเทา้ เคร่ืองส าอางค ์และยงัมีสตรี
ทฟู้ด ขนม คาเฟ่ต่างๆอีกดว้ย  

ถึงเวลาอนัสมควรพาทุกท่านเดินทางกลบัประเทศไทย โดยมีเจา้หนา้คอยดูแลขั้นตอนการเช

คอิน ตัว๋เคร่ืองบิน และอ านวยความสะดวก เพ่ือส่งทุกท่านกลบัดว้ยความสวสัดิภาพ และความประทบัใจ 

21:45  - 01:25 น.  น าท่านเดินทางสู่ ประเทศไทย โดยเท่ียวบินท่ี 7C2243 ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวสัดิภาพ 

 

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

 

เน่ืองจากทางแลนด์เกาหล ีได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลใีต้ และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น
นักท่องเทีย่ว แต่ไปด้วยวตัถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั้นโปรแกรม JEJU ทางแลนด์เกาหลจี าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้
ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนกัท่องเทีย่วจริงๆ เดนิทางท่องเทีย่วพร้อมกรุ๊ปและกลบั
พร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรับเงนิประกนันีคื้นเตม็จ านวน ดงันั้นจงึใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎบิัตติามเง่ือนไขดงักล่าว 

 (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงนิประกนักรณลีุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้) 
หากท่านถูกเจ้าหน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้

ช าระเองทั้งหมด 

 

อตัราค่าบริการ JEJU 3 วนั 1 คืน 

พเีรียตเดนิทาง 
ราคาโปรโมช่ัน 
(จ านวนจ ากดั) 

ราคาปกต ิ พกัเดีย่วเพิม่ 

สิงหาคม :  4-6 , 6-8  10,999 13,999 

3,900.- 

สิงหาคม :  5-7 ,13-15 ,18-20 ,20-22 ,25-27 ,27-29 
กนัยายน : 1-3 ,3-5 ,8-10 ,15-17 ,17-19 ,22-24 ,24-26 

11,999 14,999 

สิงหาคม :  12-14 , 19-21 , 26-28 
กนัยายน : 2-4 ,9-11 ,16-18 , 23-25 

12,999 15,999 

สิงหาคม :  11-13 13,999 16,999 

ทารก ( ไม่เกนิ 2 ปี) = 4,900.-      จอยกรุ๊ป (ไม่ใช้ตัว๋เคร่ือง) =4,900.- 
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ข้อก าหนดและเง่ือนไข 

1. การส ารองทีน่ั่ง 

 สามารถจองดว้ยตนเองผา่นระบบ โดยเลือกวนัเดินทาง จ านวนผูเ้ดินทาง ประเภทหอ้งพกัใหถู้กตอ้ง 

 หลงัจากนั้นเจา้หนา้ท่ีจะส่ง Invoice ใหท่้าน หากไม่มีการช าระตามดิวเดท การจองจะถูกยกเลิกอติัโนมติั และเม่ือจองใหม่ไม่มีท่ีนัง่ หรือราคาปรับข้ึน 
จะไม่สามารถใชข้อ้มูลการจองเดิมได ้

 การมดัจ า ช าระท่ีนัง่ละ 5,000 บาท และช าระส่วนท่ีเหลือ ก่อนเดินทางอยา่งนอ้ย 30 วนั หรือตามดีลเดทของ Invoice 

 กรณีราคาโปรโมชัน่พิเศษ จองก่อนเดินทางต ่ากวา่ 15 วนั ช่วงเทศกาล หยดุยาว ตอ้งช าระเตม็จ านวนเท่านั้น  
 ส าหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใชร้าคาโปรโมชัน่ได ้ตอ้งใหเ้จา้หนา้ท่ีออกบุคก้ิงใหเ้ท่านั้น 

 หากไม่ช าระส่วนท่ีเหลือตามก าหนด ท่ีนัง่จะถูกยกเลิก และไม่สามารถขอรีฟันเงินมดัจ าคืนไดทุ้กกรณี 

 หลงัจากช าระเงิน มดัจ า/ช าระเตม็จ านวน ท่านตอ้งกรอกขอ้มูลผูเ้ดินทางเป็นภาษาองักฤษตรงตามหนา้พาสปอร์ตดว้ยตนเองใหถู้กตอ้ง หากระบบ
ออกตัว๋แลว้ การแกไ้ขจะมีค่าใชจ่้ายจากสายการบิน 

 การเดินทางเขา้เกาหลี หากไม่ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง ไม่สามารถรีฟันไดทุ้กกรณี 

 ราคาน้ีส าหรับพาสปอร์ตไทยเท่านั้น หากเป็นต่างชาติมีค่าใชจ่้ายเพ่ิม 3000 บาท และตอ้งท าตามเง่ือนไขการเขา้ประเทศเกาหลีใต ้

2. การยกเลกิการเดนิทาง 

 ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 30 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้100% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

 ยกเลิกการจองไม่นอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง Refund ได ้50% ของยอดท่ีช าระแลว้ 

 ยกเลิกการจองนอ้ยกวา่ 15 วนั ก่อนวนัเดินทาง ไม่สามารถ Refund ได ้

 ยกเลิกจากเหตุสุดวสิยั เช่น ภยัธรรมชาติ โรคระบาด สงคราม สามารถ Refund ไดแ้ต่หกัค่าใชจ่้ายตามจริง ๆ 

 ราคาโปรโมชัน่/แคมเปญ/อีเวน้ทต์่างๆ ไม่สามารถยกเลิก/Refund ไดทุ้กกรณี 

 ช่วงเทศกาล long weekend/Charter flight/Extra flight ไม่สามารถยกเลิก/เปล่ียนช่ือ/Refund ไดทุ้กกรณี 

ราคานีร้วม 

 ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ 

 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี 

 ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 

 ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน จ านวนคืนตามระบุในโปรแกรม (หอ้งพกั2-3ท่าน) 
 ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 1 คืน (พกัหอ้งละ 2-3ท่าน) พกัเด่ียวจะมี Single Charge 

 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก.  
 ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
 ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

ราคานีไ้ม่รวม 

 ค่าธรรมเนียมทิปคนขบัรถและมคัคุเทศกท์อ้งถ่ิน 900 บาท หรือ 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

 ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว (ผูเ้ดินทางตอ้งยืน่ดว้ยตนเองเท่านั้น) 
 ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีเกินจากสายการบินก าหนด  
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่ามินิบาร์โรงแรม, คา่ซกัรีด, ค่าอาหารและเคร่ืองด่ืมนอกเหนือรายการทวัร์ 

 ค่ารถ ค่าเดินทางหากแยกจากคณะ (รถจะออกตามเวลาท่ีก าหนดเท่านั้น หากข้ึนไม่ทนัตอ้งรับผดิชอบค่าเดินทางตามคณะดว้ยตนเอง) 
 ค่าอาหารตามหลกัศาสนาท่ีนอกเหนือรายการทวัร์ (ลูกคา้ตอ้งเตรียมมาเอง) 
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 ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ในกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 ค่าปรับ หรือค่าธรรมเนียมหากไม่สามารถผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง 

 ค่าตรวจโควดิทุกท่ี หากมีท่านช าระเอง 
 

1. การผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง 

 หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมือง ทั้งขาออกจากไทย และขาเขา้เกาหลี ไม่สามารถ Refund ไดทุ้กกรณี 

 เพื่อเป็นการคดักรองตามค าขอความร่วมมือจากแลนดเ์กาหลี ท่ีถูกตกัเตือนจากกองตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใตเ้ร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเท่ียว 
แต่ไดห้ลบหนีไปดว้ยจุดประสงคอ่ื์น เช่นไปท างาน แรงงานผดิกฏหมาย จึงจะมีการสุ่มตรวจและเก็บเงินประกนัการเดินทางวา่ผูเ้ดินทางตอ้งไป
ท่องเท่ียวพร้อมคณะและเดินทางกลบัประเทศไทยพร้อมคณะเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน 10,000 บาท หรือ 300,000 วอน หากผูเ้ดินทางไป-กลบัถูกตอ้ง
ตามเง่ือนไข จะไดรั้บเงินประกนัคืนเตม็จ านวนทนัที แต่หากผูเ้ดินทางผิดต่อเง่ือนไข หรือไม่ผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง ทั้งไทย-เกาหลี จะถูกริบ
เงินประกนัเตม็จ านวน ไม่สามารถเรียกร้องคืนไดทุ้กกรณี 

 หากผูเ้ดินทางไม่ผา่นการตรวจคนเขา้เมืองเกาหลีใต ้บริษทัไม่มีอ านาจใดๆ หรือส่วนเก่ียวขอ้งใดๆ ผูเ้ดินทางตอ้งจดัการเอกสารส่วนตวั เท่ียวบิน 
และค่าใชจ่้ายต่างๆท่ีเกิดข้ึนเองทั้งหมด 

2. หมายเหต ุ

กรุณาอ่านและท าความเข้าใจข้อตกลงด้านล่างโดยละเอยีดก่อนท าการจองทุกคร้ัง 

 

1. หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางได ้อยูน่อกเหนือ

ความรับผิดชอบของบริษทัและไม่สามารถ Refund ค่าทวัร์ได)้ 

2. การเดินทางตอ้งมีผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) หากจ านวนไม่ครบจะถูกยกเลิก และแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนั สามารถ Refundได้

เตม็จ านวน ส าหรับกรุ๊ปเหมา ไม่สามารถใช้ราคาโปรโมช่ันได้ ต้องให้เจ้าหน้าทีอ่อกบุคกิง้ให้เท่านั้น 

3. บริษทัมีสิทธ์ิในการ ปรับเปล่ียนเท่ียวบิน เสน้ทางบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว ไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

4. บริษทัขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 

5. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ

ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 

6. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตท่ีุเกิดจาก ความประมาทของตวั

นกัท่องเท่ียวเอง 

7. ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะทั้งขาไป-ขากลบั ไม่วา่จากเหตุใดๆ ไม่สามารถเปล่ียนแปลงวนั/ช่ือ หรือยกเลิก

คืนเงินได ้

8. ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ และ

โรคระบาด หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศ

ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

9. ค่าเดินทางภายในประเทศไทย อยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั และการเปล่ียนแปลงจากเหตุสุดวสิยัดงัขอ้ดา้นบน ก็อยูน่อกเหนือความ

รับผิดชอบของบริษทัฯ เช่นกนั ไม่สามารถน ามาเรียกร้องคืนไดทุ้กกรณี 

10. ขอสงวนสิทธ์ิหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ไม่สามารถ Refund หรือใหผู้อ่ื้นใชสิ้ทธ์ิแทนไดทุ้กกรณี 



บรษิทั เอ็กซซ์อตกิ ฮอลเิดย ์จ ำกดั ตอ้งกำรสอบถำมและจองทวัร ์ชอ่งทำง LINE : @exoticholidays 
(อยำ่ลมืใส@่ดำ้นหนำ้ครบั) Hot line : 092-6546423 

11. หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น ON REQUEST ซ่ึงบริษทัไม่สามารถการันตี ท าไดเ้พียงรีเควสใหไ้ดเ้ท่านั้น ทั้งน้ีข้ึนอยูก่บัทางโรงแรม

เป็นผูจ้ดัการให ้

12. มคัคุเทศก ์พนกังาน หวัหนา้ทวัร์ ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจของบริษทัฯก ากบั

เท่านั้น 

13. ทางคณะทวัร์ไม่มีอ านาจในการเจรจากบัทางกองตรวจคนเขา้เมือง และทางคณะทวัร์จะออกเดินทางจากสนามบินหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 

ชัว่โมง หากท่านไม่มาแสดงตนถือวา่สละสิทธ์ิในการร่วมเดินทาง หากท่านล่าชา้ในการผา่นด่านตรวจคนเขา้เมือง ตอ้งรับผิดชอบการเดินทาง

ตามมารวมกบัคณะดว้ยตนเอง โดยไม่สามารถเรียกร้องค่าใชจ่้าย หรือรีฟันค่าทวัร์/ค่าอาหารท่ีไม่ไดเ้ขา้ร่วมกบัทางทวัร์ทุกกรณี 

14. หากท่านมีความประสงคจ์ะขอแยกตวัจากคณะทวัร์ท่องเท่ียว ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับ 5,000 บาทต่อวนั เพ่ือรักษาตัว๋ขากลบั มิเช่นนั้นถือวา่

ท่านสละสิทธ์ิยกเลิกการเดินทางทนัที และไม่สามารถเรียกร้องคืนไดภ้ายหลงั 

15. ถา้ลูกคา้มีความประสงคไ์ม่เขา้ร้านคา้ตามท่ีโปรแกรมก าหนด ตอ้งยนิยอมใหท้างแลนดป์รับร้านละ 3,000 บาท เพื่อความเป็นระบบ และถูกตอ้ง

ตามเง่ือนไขท่องเท่ียวท่ีท่านไดซ้ื้อมา 

 

เม่ือท่านตกลงจองช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ทางบริษัทฯจะถือว่าท่านได้ยนิยอม 

และยอมรับในข้อก าหนด เง่ือนไข และข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 


