
เยือน เกาะเจจู  เดินทางโดย สายการบิน EASTAR JET 
แวะชมพิพิธภัณฑ์ชาชื่อดังอย่าง O’SULLOC / AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า 

ขึ นยอดเขาซองซานอิลจุลบง สถานที่โด่งดังซึง่ได้รับการขึ นทะเบยีนมรดกโลก 
นมัสการพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ณ วัดซันบังซา / ช้อปป้ิงจุใจ ณ  LOTTE DUTY FREE  

 



 
23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั น 4  ชั นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการ

บิน EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน ……. ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข …… 
โดยมีเจ้าหน้าท่ีจากบริษัทฯคอยให้การต้อนรับและอ้านวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสาร  ข้อแนะน้า  
ถ้าต้องการน้าของเหลวขึ นเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตัวจะต้องบรรจุในบรรจุภัณฑ์ และมีปริมาณไม่เกิน 100 
มิลลิลิตรต่อชิ น (รวมกันไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภัณฑ์ดังกล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้
ด้วย ให้น้าถุงขึ นไปเพียงใบเดียวเท่านั น การน้าผลิตภัณฑ์ของสดท่ีท้าจากสัตว์ไม่ว่าเนื อหมู เนื อวัว ผัก 
ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้น้าเข้าประเทศเพื่อป้องกันโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสีย
ค่าปรับ 

 
02:30 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE552 นับเป็นเป็นสายการ

บินน้องใหม่ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใต้ท่ีเพิ่งเข้ามาบินในตลาดไทยเมื่อปี พ.ศ. 2554 เป็นสาย
การบินคุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเท่ียวบินทั งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เครื่องบินท่ีมี
ระบบเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น ้ามัน
เชื อเพลิงอย่างดีเยี่ยม 

09.30  น. เดินทางถึงสนามบินนานาชาติเชจู  เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 3 ของเกาหลีใต้ รองจากท่า
อากาศยานนานาชาติอินชอน และท่าอากาศยานกิมโป ก่อตั้ง  เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่าน
ให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เกาะเชจู ซึ่งได้รับการขึ้นทะเบียนมรดกโลก พาท่านมุ่งหน้าสู่  HELLO 
KITTY JEJU ISLAND เป็นสถานที่จัดแสดงเร่ืองราวเกี่ยวกับคิตตี้ หลากหลายเวอร์ชั่น  รวมทั้งสิ่งของ
เคร่ืองใช้ที่เป็นคิตตี้ทั้งหมด  พร้อมเร่ืองราวประวัติความเป็นมา  ร้านขายของที่ระลึกน่ารักๆ มากมายให้
ท่านได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คาดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และช็อคโกแล๊ต รับรองถูกใจสาวกของ 
HELLO KITTY แน่นอน อีกทั้งยัง คิตตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารักเหมาะส าหรับถ่ายภาพ 
ภายในร้านมีจ าหน่ายเค้กหลายรสชาติ ไอศรีมโยเกร์ิต และกาแฟ รสชาติอร่อยที่คุณไม่ควรพลาด  จากนั้น
เดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ท าให้เป็นที่
ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขียวออกไปขายทั่วโลก  ตัวอาคารพิพิธภัณฑ์เป็นสถานที่จัด
แสดงประวัติและวัฒนธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจากชาเขียวนานาชนิด อาทิ
เช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรับซื้อเป็นของฝาก มีคุ้กกี้ ซุป แผ่นมาส์กหน้า และแชมพู ภายในยังมี
คาเฟ่ที่จ าหน่ายชาเขียวทั้งร้อนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด   และยังมีหอ
ชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้  โซนไร่ชา
เขียวกลางแจ้งนักท่องเที่ยวถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชาเขียวที่นี่ 

วันแรก สนามบินสุวรรณภูมิ – ประเทศเกาหลีใต้ 

วันที่สอง เกาะเชจู - HELLO KITTY ISLAND –  พิพิธภัณฑ์ชา O’SULLOC – โชว์กายกรรม  – 
วัดซันบังซา – ซองอัคซาน 



 
เท่ียง รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู “จิมดัก” ไก่อบซีอิ๊ว  

หลังอาหารน าท่านเข้าชม โชว์กายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของ
นักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดง
จะแตกต่างกันไป เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ชม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่านจะได้รับความสนุกสนาน เพลิดเพลิน 
และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกัน  เช่น โชว์ลอดห่วง  โชว์ต่อตัว  เป็นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์นี้  คือ 
มอเตอร์ไซค์ผาดโผนในพื้นที่จ ากัด น าทา่นแวะนมัสการพระ ณ วัดซันบังซา วัดแห่งนี้ต้ังอยู่บนเขาซันบัง
หันหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐาน
พระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู 
และชาวเกาหลีใต้ที่นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั้นยังมี
รูปปั้นพระสังกัจจายย์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะร่ ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิถีการท าบุญของชาวเกาหลี
ใต้ที่แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารส าหรับพระสงฆ์เพื่อความอุดม
สมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต นอกจากนั้นที่วัดแห่งนี้ท่านยังจะได้ชื่นชมกับวิวทะเลที่
สวยงามของแหลมมังกรที่ยื่นออกมาสู่มหาสมุทร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค หรือ ซองอัค
ซาน เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่ง
กลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่กลับเป็นหินสีด า น้ า
ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจุดด าน้ ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ มีอุโมงเก่าแก่ยุคสงครามโลกครั้งที่ 2 และยังเคย
เป็นสถานที่ถ่ายท าเร่ือง "แดจังกึม" ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ 

 
เย็น  รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร เมนู “พุลโกกิ”  

น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ  SEA & HOTEL OR RHUNJU HOTEL หรือเทียบเท่า   



 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 จากนั้นน าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง หรือ SUNRISE PEAK เป็นภูเขาไฟที่ระเบิดขึ้นกลางทะเล

และลาวาไหลรวมตัวกับเกาะเชจู  ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ ไฮไลท์ของเกาะเชจูที่ใครๆ
ต้องไปสัมผัส เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส และเป็นสถานที่โด่งดังได้รับ
การขึ้นทะเบียนมรดกโลก (UNESCO WORLD HERITAGE) ที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็น
หนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรา  ยังสามารถดื่มด่ ากับท้องฟ้าและน้ าทะเลสีคราม 
ทิวทัศน์ที่สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู ท่านสามารถเดินขึ้นไปเหยียบยังปากปล่องภูเขาไฟ ระหว่าง
ทางท่านสามารถหยุดแวะพักชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพัก สามารถสัมผัสวิว
ทิวทัศน์และบรรยากาศที่แตกต่างกัน เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดท่านจะเห็นความกว้างใหญ่ของปล่องที่ดับ
ตัวลงแล้วขนาดประมาณ 6 สนามฟุตบอล  และทัศนียภาพที่สวยงามอย่างแน่นอน  น าท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช 
หรือ ทุ่งดอกเรป บานเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที่สวยงามเหมาะแก่การถ่ายรูปอย่างยิ่ง 
(ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ นอยู่กับภูมิอากาศ หรืออาจจะพาไปดูดอกซากุระบานด้วย ขึ นอยู่กับ
ภูมิอากาศ) จากนั้นน าท่านเข้าชม AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า ซึ่งถือว่าเป็นAQUARIUM ที่ใหญ่
ที่สุดในเอเชีย เป็นสถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทั้งศูนย์กลาง
การเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จัดแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม มี
ตู้ปลาจ านวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลังการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล 
นอกจากนี้มีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ โชว์การให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแห่งนกเพนกวิน ชมการ
ให้อาหารนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่างกรูกันมารับอาหารอย่างคึกคัก และปลากระเบนว่ายข้ามหัวไปมาท า
ให้คุณและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไม่รู้ตัว  จากนั้นพาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน ้ามันสนเข็มแดง 
มหัศจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มี
สรรพคุณช่วยลดไขมันและน้ าตาลในกระแสเลือด ป้องกันการเกิดเส้นเลือด   ตีบ แตก ตัน และสามารถ
ล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลังเป็นสิ่งที่ได้รับความ
นิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก 

 

วันที่สาม ยอดเขาซองซานอิลซุลบง – ทุ่งดอกเรป – AQUA PLANET พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า – ศูนย์
น ้ามันสน หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ – ร้านเครื่องส้าอาง – พิพิธภัณฑ์พื นบ้านและพิพิธภัณฑ์
ทางธรรมชาติเกาะเชจู 



 
เท่ียง  รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร   เมน ู"แทจีพุลแบ็ก"   

จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" ที่นี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยัง
เป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของการสร้างบ้านที่นี่คือจะ
ใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้า เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้าด้วยกันเป็น   ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตาม
บ้านเรือนที่นี่ไม่ใช่ไหกิมจิจะเป็น  ไหส าหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ที่จะมีเฉพาะบน
เกาะเชจูนี้ โดยชาวบ้านจะน าผลเบอร่ีป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ าผึ้ง และหมักไว้สามปี ก่อนที่จะ
น ามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อนก็เคยถูกใช้วินิจฉัยอาการเจ็บป่วย และรักษา
อาการเจ็บคอ ไอเร้ือรัง ปัจจุบันนี้ก็เป็นสินค้าที่ผู้มาเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทาน และซื้อเพื่อ
เป็นของฝาก น าท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส้าอางค์ MIDAM COSMETIC  ประเภทเวชส าอางค์ที่
หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครืองส าอางค์ หลากหลายแบ
รนด์ และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,CLOSEE DR.,ROJUKISS ,ETC นอกจากนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง  
อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบท็อก , ALOEVERA GEL . ครีมน้ าแตก , BB CREAM , 
ETC จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์พื นบ้านและพิพิธภัณฑ์ทางธรรมชาติของเกาะเชจู  เป็น
พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านและประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ แสดงเกี่ยวกับหลักฐานทางประวัติศาสตร์และ
ธรรมชาติที่ถูกค้นพบในเกาะเชจูการจัดแสดงแบ่งออกเป็น  2 ประเภท อาทิเช่น นิทรรศการพื้นบ้าน 
แสดงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้คนบนเกาะเชจู เร่ืองของอาหารการกิน  สถาปัตยกรรมที่อยู่อาศัย  การ
ประกอบอาชีพทางการเกษตรกรรม และการประมง รวมไปถึงอุปกรณ์เคร่ืองใช้ในชีวิตประจ าวันที่แสดง
ถึงความเรียบง่าย  และขนบธรรมเนียมประเพณี พิธีกรรมต่างๆ เช่น  งานแต่งงาน วันเกิด งานศพ บูชา
บรรพบุรุษ ฯลฯ  ส่วนที่สอง เป็นการแสดงเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางธรรมชาติ โดยแบ่งออกเป็นระบบ
นิเวศทางทะเล  ระบบนิเวศของดิน หิน  พืช  เป็นการจัดแสดงในระบบสามมิติ  ผู้เข้าชมสามารถท าความ
เข้าใจเกี่ยวกับความหลากหลายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของเกาะเชจู 

 
 



เย็น   รับประทานอาหารเย็น ณ ภัตตาคาร   เมน ู“บุฟเฟต์ซีฟู้ด”  
น้าท่านเข้าสู่ท่ีพัก ณ SEA & HOTEL OR RHUNJU HOTEL หรือเทียบเท่า   

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม  
 น าท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 

ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด  ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับต้นโสมและการปลูกโสม 
พร้อมอธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีที่สุดและราคา
ถูก กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ  น าท่านชม ร้านสมุนไพร(KOREA 
HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) 
ทางการแพทย์เรียกว่า ผลไม้ทอง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น้ าอัดลม ฯลฯ 
เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรือไขมันที่สะสมอยู่ภายในผนังของตับหรือไต ช่ วยให้
ตับหรือไตของท่านแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้าน
ละลายเงินวอน หรือ SUPERMARKET ที่นี่มีขนม  พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง 
ช็อคโกแล็คส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ  , ถ้วยใส่ข้าว ,
กะทะ , ลูกบอลซักผ้า , เคร่ืองส าอางค์ชั้นน า ETUDE , SKINFOOD  และของฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้
เลือกซื้อมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน 

 
เท่ียง   รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร  “เมนู ชาบู ชาบู (SHABU SHABU)” 

จากนั้นน าท่านช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวตี ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินค้า
ปลอดภาษีชั้นน าให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  น้ าหอม เสื้อผ้า เคร่ืองส าอางค์ กระเป๋า นาฬิกา 
เคร่ืองประดับ หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น DIOR ,CHANEL , PRADA ,LOUIS VUITTON ,MCM 
,ROLEX   ฯลฯ น าเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้าท้องถิ่น ชื่อดัง บนเกาะเชจู อาทิ
เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เคร่ืองส าอางค์ เคร่ืองประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณ์ช้อปปิ้งที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต้ 

21:45 น.  เหิรฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เท่ียวบินท่ี ZE551 พร้อมความประทับใจ 
01.00 น.   เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ และขอให้ท่านถึงบ้านอย่างปลอดภัย 

*** หมายเหตุ:  รายการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม *** 

วันที่สี่ ศูนย์โสม – ศูนย์สมุนไพร – ซุปเปอร์มาร์เก็ต – LOTTE DUTY FREE – ดาวทาวน์เมืองเชจู 

– สนามบินนานาชาติเชจู – สนามบินานานชาติสุวรรณภูมิ 



อัตราค่าบริการ 

หมายเหตุ 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 
 ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรมหรือรายการอาหารโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าทั้งนี้ขึ้นอยู่ตามความ

เหมาะสม 
 ถ้าลูกค้าเป็นชาวต่างชาติช าระเพิ่มท่านละ 3,000 บาท 
 ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ้งตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000  บาท 
 ห้องพัก (DOUBLE BED // TWIN BED) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก 

ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
 ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน 
 ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับลูกค้าที่เดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 

อัตราค่าบริการ 

ก้าหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่เสริม

เตียง 
พักเดี่ยวเพิ่ม 

เมษายน : 17,18,19,20,23,24,25,26 
พฤษภาคม : 7,8,9,10,15,16,21,22,23,24,28,29,30,31 
มิถุนายน : 1,2,3 

12,500.-/คน 

4,900.- 

มีนาคม : 1,6,7,8,13,14,15,20,21,22,27,28,29 
เมษายน : 2,3,16,21,22,27 
พฤษภาคม : 1,2,3,5,6,11,12,13,14,17,20,25,26,27 

12,900.-/คน 

มีนาคม : 
2,3,4,5,9,10,11,12,16,17,18,19,23,24,25,26,30,31 
เมษายน : 1,4,5,6,7,8,15,28,30 
พฤษภาคม : 4,18 

13,900.-/คน 

เมษายน : 9,10 14,900.-/คน 

เมษายน : 11 15,900.-/คน 

เมษายน : 14,29 
พฤษภาคม : 19 

16,900.-/คน 

เมษายน : 12 17,900.-/คน 

เมษายน : 13 18,900.-/คน 



อัตราค่าบริการนี รวม 
 ค่าตัวเคร่ืองบินไป-กลับ ตามเส้นทางที่ระบุในรายการชั้นทัศนาจร ไป-กลับพร้อมคณะ  
 ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ 
 ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ 
 ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 หรือ 3 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า 
 ค่ารถรับ-ส่ง และน าเที่ยวตามรายการ 
 ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. ขึ้นอยู่กับสายการบิน  
 ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม) 

 

อัตราค่าบริการนี ไม่รวม 
 ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ

เคร่ืองดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์และช าระตรงต่างหาก) 
 ค่าทิปคนขับรถ และไกด์ท้องถิ่น  ท่านละ 700 บาท (20,000 วอน) ต่อ ทริป 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 ค่าน้ าหนักกระเป๋าสัมภาระ ที่หนักเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
 ค่าอาหารที่ลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถ

รับประทานอาหารที่ทางทัวร์จัดให้ กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตัวส ารองมาด้วย 
 

เงื่อนไขการส้ารองที่นั่ง 
 กรุณามัดจ้า 5,000 บาท / ท่านหลังจากการจองภายใน 3 วัน โดยโอนเงินเข้าบัญชี 

ธนาคาร  ไทยพาณิชย์  (สาขา หนึ่งพัน) 
ชื่อบัญช ี  บริษัท แกรนด์ ฮอลิเดย์ จ้ากัด 
เลขที่บัญชี 175-231417-5 (ออมทรัพย์) 

 แฟกซ์สลิปโอนเงินมาที่บริษัทฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
 ค่าทัวร์ส่วนท่ีเหลือ ช้าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วัน พร้อมส่งส าเนาหน้าหนังสือเดินทาง ท่ีมีอายุการใช้งาน

เหลือไม่ต่้ากว่า 6 เดือน 
 ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุใน

รายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
 กรุณาช าระมัดจ า ภายใน 3 วันท าการ หลังได้รับ INVOICE พร้อมแจ้งชื่อตามหนังสือเดินทาง และช าระทั้งหมดก่อน

การเดินทาง30 วันหรือตามก าหนด DUE DATE ระบุใน  INVOICE** 
 กรุณาช าระเต็มจ านวน ภายในวันและเวลาที่ระบุใน  INVOICE มิฉะนั้นจะยกเลิกการจอง โดยอัตโนมัต ิ

 
 



การยกเลิก 
 ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วันขึ้นไป ยึดมัดจ า 
 ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่าทัวร์ทั้งหมด  (ราคาโปรโมชั่นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือ

เปลี่ยนแปลงวันเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี )   
 ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ 
 กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ ากับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษ

เช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทัวร์ทั้งหมด 
 

กรณีเปลี่ยนช่ือผู้เดินทาง 
 ส าหรับราคาปกติเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางก่อน 14 วันเดินทางไม่เสียค่าใช้จ่าย 
 ส าหรับราคาปกติเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางน้อยกว่า 14 วัน ช าระค่าเปลี่ยนชื่อ 5,000บาท 
 ส าหรับราคาโปรโมชั่นไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้เดินทางได้ทุกรณี 

 

หมายเหตุ 
 เที่ยวบินราคาและรายการท่องเที่ยวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผู้

เดินทางเป็นส าคัญ 
 หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีจุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเที่ยวเท่านั้น หากลูกค้าไม่สามารถเดินทางได้เนื่องจากเหลือพาสปอร์ตน้อยกว่า 6 เดือน ทางบริษัทจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประท้วง,การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล หรือกรณีที่ท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง หรือเจ้าหน้าที่กรมแรงงาน
ทั้งจากไทย และต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯ 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหากท่านใช้บริการของทางบริษัทฯ ไม่ครบ อาทิไม่เที่ยวบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมื้อ  เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษัทฯ ได้ช าระค่าใช้จ่ายให้กับต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก
เดินทางแล้ว 

 ทางบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หากเกิดสิ่งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุที่เกิดจาก
ความประมาทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 

 ตั๋วเคร่ืองบินเป็นต๋ัวราคาพิเศษ กรณีที่ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวันหรือคืนเงินได้  
 เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข

ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

***กรณีท่ีกองตรวจคนเข้าเมืองทั งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก 
หรือเข้าประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั งสิ นและขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่า
กรณีใดๆทั งสิ น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัท*** 

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจร
ติดขัด หรือสิ่งของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดขึ นอยู่เหนือการควบคุมของบริษัท และเจ้าหน้าท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้
เสียเวลาการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผู้เดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทั งสิ น ค่าเสียเวลา ค่าเสีย
โอกาส และค่าใช้จ่ายท่ีลูกค้า และบริษัทจ่ายไปแล้ว 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการ

บิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปท้างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั นตั งแต่วันท่ี 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม JEJU  ทางแลนด์เกาหลีจ้าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั น เป็นจ้านวน

เงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตาม

โปรแกรมท่ีก้าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี คืนเต็มจ้านวน ดังนั นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฎิบัติตามเงื่อนไข

ดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั ง ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

 


