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ก ำหนดกำรเดนิทำง 21,22,24,26,27,28 กุมภำพนัธ ์, 1,2,3,4 มนีำคม   2563 

    โปรแกรมเดินทาง 
อุทยำนแห่งชำตฮิลัลำซำน 

โปรแกรมเพิม่เตมิ คำเมเลยีฮลิล ์/ สวนสม้ / โชวก์ำยกรรม - รำ้นน ้ำมนัสน  - ยอดเขำซองซำนอลิจุลบง -  

หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอบึ - โปรแกรมเพิม่เตมิ : Aqua Planet - รำ้นคำ้สมุนไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน - 

ศูนยเ์ครื่องส ำอำง  - ศูนยโ์สม  - ลอ็ตเต ้ดวิตีฟ้ร ี- ดำวทำวน์เมอืงเชจู 
   

 

23:00-23.30 น. คณะเดินทำงพรอ้มกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบิน 

JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอร์เชค็อนิ F  ใกล้ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรต้อนรบั

และอ ำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำรของท่ำน  

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C เป็นสำยกำร

บนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกำหลใีต ้ สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้

ภำพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ีสำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำ

ไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต ้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำงรวดเรว็โดยกำร

ปรบัปรุงรำคำใหม้คีวำมยุตธิรรมแก่ลูกคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำง

ต่อเนื่องอกีดว้ย สำยกำรบนิเจจไูดท้ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำ

นัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำน้ีมำปฏบิตั ิ จนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีตก้ลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทำงบนิ

มำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสำยกำรบนิเจจ ู ไดรบักำรยอมรบัจำกทัว่โลก 

‘ในดำ้นควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ  

09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ู เป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 2 ของเกำหลใีต ้ รอง

จำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำ

เยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบั

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    ฮลัลาซาน  โปรแกรมเพ่ิมเติม คาเมเลียฮิลล ์/ สวนส้ม / โชวก์ายกรรม 
 

ทวัรเ์กาหลี : รหสั ICN968 
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เวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก เกำะเชจ ู ทีอ่งคก์ำร 

UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิหง่ใหมข่องโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟทีด่บัแลว้ 

 

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต   

วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลำ้กบัซอสสตูรเฉพำะเสริฟ์พรอ้มขำ้วสวย

รอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็นภูเขำทีสู่งทีสุ่ด
ในประเทศเกำหลใีต้ ประกอบดว้ยภูเขำไฟทีด่บัไปนำนแล้วซึ่งเป็นต้นก ำเนิดของเกำะส่วนใหญ่ในเชจู ภู
เขำฮลัลำซำนมคีวำมสูง 1,950 เมตร และไดร้บักำรคดัเลอืกให้เป็นสถำนที่ท่องเที่ยวทำงธรรมชำติที่มี
ควำมสวยงำมล ำดบัที่ 182 ของเกำหลี และจดัตัง้เป็นอุทยำนแห่งชำติตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขำฮลัลำ
ได้รบักำรขึน้ทะเบียนเป็นพื้นทีส่งวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอีกหำ้ปี
ต่อมำก็ได้รบักำรแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทำงธรรมชำติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่ำนได้สมัผสั
ควำมงำมของภูเขำฮลัลำซำนทีม่หีมิะปกคลุม สขีำวของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดูรำวกบัปุยเมฆ ทีต่ดักบัสนี ้ำ
เงนิของทอ้งฟ้ำ  เหมำะส ำหรบักำรถ่ำยรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 8,000 วอน พำทุกท่ำนเดนิทำงชม คำเมเลยีฮลิล ์ (CAMELLIA HILL)) 

สวนพฤกษชำตทิีม่ดีอกคำเมเลยีประมำณ 6000 ต้น มำกกว่ำ 500  สำยพนัธุ ์  ชมดอกดงแบค หรอื 

ดอกคำเมเลยี คอื ดอกไมท้ีส่ ื่อไดถ้งึอุดมคต ิหรอื ควำมรกัในอุดมคต ิและควำมถ่อมตน ดอกทงแบคมรีู

ปร่ำงคลำ้ยดอกกุหลำบขนำดใหญ่ แต่ทว่ำกลบีเป็นมนัลื่นจงึท ำใหด้อกทงแบคมคีวำมโดเด่นเฉพำะตวั 

บนเกำะเชจูดอกทงแบคจะออกสชีมพอู่อนและชมพูเขม้ตดักบัใบไมส้เีขยีวมองแล้วเพลนิตำ และไม่ควร

พลำดทีถ่่ำยรปูเกบ็ควำมสวยงำม (ดอกทงแบคจะบำนและใหญ่เตม็ทีส่วยงำมในเดอืนธนัวำคม - เดอืน

มกรำคม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 8,000 วอนจำกนัน้พำท่ำนสู่ สวนสม้ไรเ้มลด็ (ORANGE FARM) ควำม

มหศัจรรยท์ีธ่รรมชำตสิรำ้งสรรค์ เกำะเชจูเป็นทีเ่ดยีวในเกำหลทีีส่ำมำรถปลูกสม้ไดด้แีละอร่อยทีสุ่ดใน

ประเทศ สม้บนเกำะเจจูมรีปูร่ำงแปลกตำทีม่ชีื่อว่ำ ฮลัลำบง เหตุผลทีเ่รยีกชื่อสม้นี้ว่ำ ฮลัลำบง เพรำะ

ปลูกกนัมำกทีภู่เขำฮลัลำซำนซึง่เป็นเขตทีอ่บอุ่นทีสุ่ดของเกำหล ี ฮลัลำบงเป็นสม้ทีเ่ปลอืกหนำ มรีส
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หวำนอร่อย ท ำใหไ้ดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลแีละเป็นสนิคำ้ส่งออกต่ำงประเทศอกีดว้ย นอกจำกนี้สวนสม้ยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำซรีีส่์

เกำหลชีื่อดงัหลำยเรื่อง อำทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 12,000 วอน จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม โชวก์ำยกรรม (CIRCUS 

WORLD SHOW) กำรแสดงควำมสำมำรถของนักแสดงในกำรโชวห์วำดเสยีวและควำมยดืหยุ่น

ของร่ำงกำย มกีำรแสดงหลำกหลำยชุด แต่ละกำรแสดงจะแตกตำ่งกนัไป เป็นทีต่ื่นตำตื่นใจของ

ผูช้ม มทีัง้ แสง ส ี เสยีง ท่ำนจะไดร้บัควำมสนุกสนำน เพลดิเพลนิ และหวำดเสยีว ไปพรอ้มๆ

กนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน์ี้นกักำยกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ำกำยกรรมต่ำงๆ ดว้ยหว่ง

ทีห่อ้ยอยู่กลำงอำกำศ  โชวก์ำยกรรมกลำงอำกำศดว้ยผำ้ นักแสดงจะเล่นกำยกรรม บดิตวัดว้ย

ท่ำทำง สงำ่งำมขณะหอ้ยตวัอยูก่ลำงอำกำศดว้ยผำ้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ 

คอืมอเตอรไ์ซคผ์ำดโผนในพืน้ทีจ่ ำกดั 

 

 

อิสระอาหารมือ้เยน็ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจิ   (ผกัดองเกำหล)ี              

ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อย

กว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชำติผ่ำน

ผลงำนกำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมันและน ้ำตำลในกระแสเลือด ป้องกันกำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำง

สำรพษิในร่ำงกำย เพื่อเพิม่ภูมติ้ำนทำนและท ำใหอ้ำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึ่งก ำลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลเีป็นอย่ำงมำก 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำไฟ

ทีด่บัแล้ ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผูค้นมำขอพรและ

ชมพระอำทติย์ขึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำยงัสำมำรถดื่ม

ด ่ำกบัท้องฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ทีส่วยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถำนที่ที่

นักท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่

ทำงธรรมชำตขิองโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแลว้  

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  –ยอดเขาซองซาน อิลจบูง -  หมูบ่้านวฒันธรรมซองอึบ 
  โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet 

                                         พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ 
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ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรปูจำกมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศที่

แตกต่ำงกนั เมื่อขึน้ไปถงึดำ้นบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะไดส้มัผสักบัอำกำศบรสุิทธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอน 

หมายเหตุ: ส าหรับท่านท่ีตอ้งการขึ้นปากปล่องภูเขาไฟ สามารถช าระค่าตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทางขึ้นเขา 

อำหำรกลำงวนั บรกิำรท่ำนดว้ย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคล้ำพรอ้มน ้ำซุป 

นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และขำ้วสวย

รอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บำ้นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บำ้นโบรำณอำยุมำกกว่ำ 

300 ปี ทีย่งัมชีำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบ้ำนทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสม

กบัมูลมำ้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและกอ้นอฐิเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำ

เทีย่วเกำหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่ำงๆทีอ่ยู่ตำมบ้ำนกจ็ะเดำไดว้่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอื

ผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัทีเ่กำะนี้นัน้ ไหทีว่ำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืนทีน่ี่จะเป็นไห

ส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำสเบอร์รี ่ที่จะมเีฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะน ำ

ผลเบอร์รีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึง้ และหมกัไวส้ำมปี ก่อนทีจ่ะน ำมำรบัประทำนได ้

รสชำติหวำนอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในกำรรกัษำคนป่วย  ปจัจุบันน้ีกลำยเป็นสินค้ำที่ผู้มำเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลบัไป

รบัประทำน และซื้อเพื่อเป็นของฝำก 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 20,000 won จำกนัน้พำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์สตัว์น ้ำ 

(AQUA PLANET) หรอื Aquarium ทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน เอเชยี เป็นสถำนทีอ่ีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควร

พลำดเมื่อได้มำเยือนเกำะเชจู เพรำะที่นี่เป็นทัง้ศูนย์กลำงกำรเรียนรู้ทำงทะเล ควำมรู้

เกี่ยวกบัธรรมชำตแิละสิง่มชีวีติใต้ทะเลที่จดัแสดงไดน่้ำสนใจ และสวยงำม ภำยในมตีู้ปลำ

จ ำนวนมำกตัง้แต่ขนำดเล็กจนถึงขนำดใหญ่มหึมำอลังกำร ชวนตื่นตำตื่นใจอย่ำงยิ่ง 

นอกจำกนี้ มกีจิกรรมและกำรแสดงของสตัว์น ้ำใหช้มอย่ำงเพลดิเพลนิอกีดว้ย อำทเิช่นกำร

ให้อำหำรนกเพนกวนิตวัน้อย ที่ต่ำงกรูกนัมำรบัอำหำรอย่ำงคกึคกั ลลีำตำมธรรมชำติอนั

น่ำรกัจะท ำให้คุณหลงรกัเพนกวนิโดยไม่รู้ตวั และมฉีลำมวำฬเป็นไฮไลท์ของพพิิธภณัฑ์

แห่งนี้ ท่ำนสำมำถดูกำรให้อำหำรปลำฉลำมสุดระทึก ที่นักประดำน ้ำต้องใช้ทักษะและ

ควำมสำมำรถพเิศษ ซึง่จะท ำใหคุ้ณตื่นตำตื่นใจตลอดเวลำ   

อิสระอาหารมือ้เยน็ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   
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รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหล ีโดยมกีำรจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว 

เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรยีกว่ำ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที ่

นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพษิทีต่กคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสม

อยู่ภำยในผนังของตบั  หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึ้น ซึ่งยงัส่งผลดตี่อสุขภำพร่ำงกำย

ของท่ำนเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทิ

เช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน 

 

  

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส ำอำงค์ที่หมอ

ศลัยกรรมเกำหลร่ีวมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑ์ต่ำงๆ ที่เหมำะกบัผู้ที่มปีญัหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำ

ใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม  

อสิระอำหำรกลำงวนั 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำผลติจำกโสมที่

อำยุ 6 ปี ซึ่งถอืว่ำเป็นโสมที่มคีุณภำพดทีีสุ่ด ภำยในจะมเีจำ้หน้ำทีใ่หค้วำมรูเ้กี่ยวกบัโสมพรอ้มอธบิำย

คุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ที่ผลติจำกโสม ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซื้อโสมที่มคีุณภำพดทีีสุ่ดและรำคำถูก กลบัไป

บ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนับถอื 

จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิงสนิค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มสีินค้ำชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลอืกซื้อ

มำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม เสื้อผำ้ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบั หลำกหลำย

แบรดด์งั อำทเิช่น 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 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกำะเชจู อำทิ

เสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค์ เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์คร่ืองส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี   
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ประสบกำรณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รำ้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมำไวบ้นเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศทะเลใต้ 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เที่ยวบนิที ่7C พรอ้มควำมประทบัใจMMM เดนิทำงถึงประเทศ

ไทยโดยสวสัดภิำพ  

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึ้นอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเที่ยวท่ีระบใุนโปรแกรม       

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ้่ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

  

 

 

 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงนิเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      รำคำปกตชิ ำระเงนิมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลอืช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดนิทำง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช ำระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตำมเวลำทีก่ ำหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่ำนถูก
ปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำท่ำนสละสทิธิใ์นกำรเดนิทำงกบัทำงบรษิทั 
 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

กุมภาพนัธ:์ 22-25 , 24-27 2,799.- 6,299.- 

4,900- กุมภาพนัธ:์ 26-29 2,899.- 6,399.- 
กุมภาพนัธ:์ 21-24 , 27-1ม.ีค. , 28-1ม.ีค. 
มนีาคม : 1-4 , 2-5 ,3-6, 4-7 

2,999.- 6,499.- 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไป

ด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้า

ไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนกัท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตาม

โปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใครข่อความรว่มมอืจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักลา่ว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนั

กรณีลูกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจา้หน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเขา้ประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย  

ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบวา่ ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มนีโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคน

เข้าเมอืง หากสามารถผา่นเขา้เมอืงได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะ

ได้ท่องเท่ียวอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เม่ือท่านไดท้ ารายการจองทวัร์ กบั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จากนั้น เจา้หนา้ท่ีจะติดต่อกลบั 

เพื่อแจง้นดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผา่นธนาคาร ดงัต่อไปน้ี 
ธนาคาร สาขา ช่ือบญัชี ประเภท หมายเลขบญัชี 
 เดอะมอลล ์บางกะปิ บริษทั เอก็ซ์ซอติก ฮอลิเดย ์จ ากดั ออมทรัพย ์ 281-222986-8 
 สาขายอ่ย เดอะมอลล ์บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวญั ออมทรัพย ์ 732-2-31864-9 
 
 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่ำตัว๋เครื่องบนิ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่ำภำษสีนำมบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำทีพ่กัระดบัมำตรฐำน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรบั-ส่ง และน ำเทีย่วตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่ำหวัหน้ำทวัรผ์ูช้ ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเทีย่วตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้ำทวัร์ไม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บำท หรอื 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทรปิ 

-   ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำท ิค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำโทรศพัทส์่วนตวั, ค่ำซกัรดี, มนิิบำรใ์นหอ้ง, รวมถงึค่ำอำหำร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือ
รำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพิม่ กรุณำตดิต่อหวัหน้ำทวัรแ์ล้วจ่ำยเพิม่เองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่ำวซี่ำส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1) พำสปอรต์ 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) ส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้น(ถำ้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝำก(ถำ้ม)ี 6) รปูถ่ำยส ี2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวซี่ำดว้ยตนเองเท่ำนัน้  (ส ำหรบั
หนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรื่องแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่ำ) 
-  ค่ำอำหำรทีลู่กคำ้รบัประทำนทำนนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจำกทีโ่ปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรบัประทำนอำหำรทีท่ำงทวัรจ์ดั
ให ้กรุณำเตรยีมอำหำรส ำเรจ็รปูส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงและผูเ้ดนิทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทำงได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงตอ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรอืต่ำงประเทศ  
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอื ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผูเ้ดนิทำง ขัน้ต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัก่อนกำรเดนิทำง 
-           รำคำนี้เป็นรำคำส ำหรบันักท่องเทีย่วชำวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ (นักท่องเทีย่วต่ำงประเทศช ำระเพิม่ท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เทีย่วบนิ รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของผู้
เดนิทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
-           หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทำงเพื่อท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ (หำก
หนังสอืเดนิทำงเหลอืน้อยกว่ำ 6 เดอืนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงไดท้ำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น) 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php
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-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ภยั
ธรรมชำต ิหรอืกรณีทีท่่ำนถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอืเจำ้หน้ำทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทยและต่ำงประเทศ
ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ 
เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้ัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดนิทำงแล้ว 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจำก ควำมประมำทของตวั
นักท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีทีท่่ำนไม่เดนิทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          กำรตดิต่อใดๆกบัทำงบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลำ 09.00 น. 
- 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับำลประกำศในปีนัน้ๆ ถอืว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำรของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนักงำน  ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจขอบรษิทัก ำกบัเท่ำนัน้ 
-           หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพื่อป้องกนั
ปญัหำเทีย่วบนิล่ำชำ้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ กำรยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงกรณีเกดิกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ให้
ทรำบล่วงหน้ำซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่ำใช้จ่ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้รำ้นคำ้ชอ้ปป้ิงตำมทีโ่ปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรบัเงนิค่ำเขำ้รำ้นชอ็ปรำ้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย3,000 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมทีเ่ขำ้พกั ไม่สำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มคีวำมประสงค์ขอแยกตวัจำกทวัร์หรอืกำรท่องเทีย่วกบัคณะ ทำงแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ำรตดัหอ้งพกัส ำหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทำง ผูร้่วมเดนิทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลูกคำ้ทีเ่ดนิทำงท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่ำนัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ 
ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


