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รหัสโปรแกรม : 14205 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืน 13-30 เมษำยน 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
ชมต้นฮงกาชินามู - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - น ้าตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา - ร้าน

น ้ามนัสนเช็มแดง  - ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ - ยอดเขาซอง

ซานอิลซุลบง  - ชายหาดวอลจองรี - ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้า

สมนุไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

   

   

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำร

บนิJEJU AIR (BOEING 737-800)  หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 2-3  โดยมเีจำ้หน้ำทจีำก

บรษิทัคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในเรือ่งของเอกสำรของท่ำน 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั 

ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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02.25-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสำยกำรบนิโลวค์อ

สอนัดบั1 ของประเทศเกำหลใีต ้สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอร์

เป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ี สำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่นันำดดอ้ยำ่งรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต ้

หลงัจำกกำรก่อตัง้เมือ่ปี 2005 ดดข้ยำยตวัอยำ่งรวดเรว็โดยกำรปรบัปรงุรำคำใหม้คีวำมยตุธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง 

และยงัดดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอยำ่งต่อเนื่องอกีดว้ย สำยกำรบนิเจจดูดท้ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นที่แพรห่ลำยจน

ประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ดมเ่คยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิ จนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีตก้ลำยเป็นประเทศท่องเทีย่ว

ดด ้ มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครือ่งบนิ B737-800 ของสำยกำรบนิเจจ ู ดดร้บักำรยอมรบัจำกทัว่

โลก ‘ในดำ้นควำมปลอดภยั’ ‘และสมรรถภำพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจู เป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกำหลใีต้ รองจำกท่ำอำกำศยำน

นำนำชำตอินิชอน ดด้ถูกจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมดีฟลท์หรอืกำรจรำจรบนท้องฟ้ำเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 

2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ทีอ่งคก์ำร UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็น

เกำะทีเ่กดิใหมจ่ำกภเูขำดฟทีด่บัแลว้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำน ชมต้นฮงกาชินามู (HONGGACHINAMU) ต้นฮงกำชนิำมเูป็น

ใบสแีดงสด เมือ่มองดแูลว้ดสูดใสแปลกตำ คนเกำหลถีอืว่ำเป็นต้นดมส้แีดงแห่งควำม

รกั ระหว่ำงสองขำ้งทำงเรยีงรำยดปดว้ยต้นฮงคำชนิำมอูวดสสีนังดงำมช่วงเวลำทีใ่บ

จะเป็นสแีดงคอืเดอืนเมษำยน-พฤษภำคมจงึเป็นที่นิยมของคู่รกัเกำหลมีำเก็บภำพ

ควำมประทบัใจและเกบ็ดวเ้ป็นควำมทรงจ ำ (กำรเปลีย่นสขีองดอกดมข้ึน้อยู่กบัสภำพ

อำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

วนัทีส่องของการเดินทาง   สนามบินเจจู  - ชมต้นฮงกาชินามู  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น า้ตกซอนจียอน  - 
ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังโพมุนซา   

 

 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซนับงัซำ  - พิพิธภณัฑ์
ชำโอซุลลอค 
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พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ดก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบดปดว้ย ดก่ชิน้โต 

วุ้นเส้นเกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ำกบัซอสสูตรเฉพำะ 

เสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรดกรตดัเสน้และดก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีด่ดร้บัของขวญัจำก

ธรรมชำต ิท ำใหเ้ป็นทีป่ลูกชำเขยีวคุณภำพสูง ทีส่่งผลติภณัฑช์ำเขยีวส่งออกดปขำย

ทัว่โลก เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวนันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถงึ

ผลติภณัฑแ์ปรรปูจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะส ำหรบัซือ้

เป็นของฝำก มคีุกกี้ชำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำสก์หน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น 

ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ดอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีว

ทีคุ่ณดม่ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบดปด้วย หอชมววิซึ่งนักท่องเทีย่วจะดดส้มัผสั

กบัภำพบรรยำกำศของดร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต้ รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถ้วยชำ ซึง่ เป็นสญัลกัษณ์ของดร่ชำ

เขยีวทีน่ี่ 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ น ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น ้ำตกทีด่หล

ลงจำกหน้ำผำหนินี้ท่ำนสำมำรถมองและจนิตนำกำรเหน็ออกเป็นรปูต่ำงๆ ท ำใหเ้กดิ

เสยีงรำวกบัฟ้ำคะนอง สำยน ้ำตกดหลลงสู่แอ่งน ้ำรวมกบัแสงสะทอ้นเปรยีบดดก้บักำร

รวมทัง้ผนืฟ้ำและพื้นดนิเขำ้ด้วยกนั ด้วยควำมงดงำมนี้ ท ำให้เป็นสถำนที่ยอดนิยม

ของนักท่องเที่ยว เพื่อถ่ำยภำพ โดยมนี ้ ำตกซอนจียอนเ ป็นฉำกหลังภำพถ่ำยที่

สวยงำม 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟท่ีสวยงามอีก1 

ลกูบนเกาะเชจ ูสามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเล

มากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแตก่ลบัเป็นหินสี

ด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจดุด าน า้ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมี

ช่องท่ีทหารญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้ตัง้แตส่มยัสงครามโลก  เพ่ือเอาไว้จอด

เรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบ

พลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แต่มีเหตกุารณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง 

"แดจงักึม"ตอนท่ีถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ ส าหรับใครท่ีช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟิน
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กบัหอยเป๋าฮือ้สุดขึน้ช่ือ ท่ีอาชีพแฮนยอหรือนกัประดาน า้หญิงวยัชรางมขึน้มาขายกนัอยู่ริมชายฝ่ัง สด อร่อยอย่าบอกใคร

เชียว 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงั

หนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะดด้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ ภำยในวดัจะ

ประดษิฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธำนที่มคีวำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่

เลื่อมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีต้ที่นับถอืศำสนำพุทธ  และรปูปั้น

เจำ้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจำยน์ ซึง่หำก

ดด้ลูบพุงก็จะร ่ำรวยเงินทอง ท่ำนจะดด้พบกับวิธีกำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่

แตกต่ำงกบัวนันธรรมดทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆ์

แสดงถงึควำมอุดมสมบรูณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะดดช้ื่นชมกบัววิทะเลที่

สวยงำมของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกสู่มหำสมุทร 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีน่ิยมของชำวเกำหลี  โดยกำรน ำหมสูำมชัน้ดปย่ำงงบนแผ่นโลหะที่

ถูกเผำจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ดดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ พรกิดทยป่น 

เกลอื และน ้ำมนังำ ถึงแมว้่ำซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรที่สุดแสนจะธรรมดำ คอืดม่ดด้มกีำรหมกัหรอืมสี่วนผสมที่

หลำกหลำย แต่ว่ำถำ้พดูถงึรสชำตแิลว้ นบัว่ำพลำดดมด่ดเ้ลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบดปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ดส้กรอก และผลดม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะดม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสดตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำน

ผลงำนกำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณ

ช่วยลดดขมนัและน ่ ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกิดเส้นเลอืดตีบ แตก ตนั และ

สำมำรถล้ำงสำรพษิในร่ำงกำย เพื่อเพิม่ภูมติ้ำนทำนและท ำให้อำยุยนืแบบชำวเกำหล ี

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้าน

วัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - 

ชายหาดวอลจองรี 
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ซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ทีด่ดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลติภณัฑต่์ำงๆทีท่ ำจำกสนเขม็แดงซึง่

เป็นสนิคำ้ยอดนิยมส ำหรบัคนเกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

จำกนัน้พำท่ำนสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลักษณ์ของ

เกำะเชจู “ยูแช  หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรียกทำงกำรเป็น

ภำษำองักฤษว่ำ “คำโนล่ำ มดีอกสเีหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกำะเช

จโูดยเริม่ในเดอืนกุมภำพนัธ์ - พฤษภำคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบำนสะพรัง่

เหลืองอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็นวิวธรรมชำติที่สวยงำมเหมำะส ำหรับเก็บรูปควำม

ประทบัใจเป็นควำมทรงจ ำ (ปรมิำณของดอกเรปบำนอำจขึน้อยูก่บัภูมอิำกำศค่ะ) 

 

จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งนี้ดม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บ้ำน

โบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยงัมชีำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบ้ำน

ที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้ำ เป็นตัวยดึก้อนหินและก้อนอิฐเข้ำด้วยกันเป็น

โครงสรำ้งของตวับำ้น ถำ้ท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ดหต่ำงๆทีอ่ยู่ตำมบำ้นก็

จะเดำดดว้่ำเป็นดหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัทีเ่กำะนี้นัน้ ดหที่

วำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืนที่นี่จะเป็นดหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบล็ครำส

เบอร์รี่ ที่จะมเีฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอร์รี่ป่ำมำใส่ลงดปในดหพร้อมกบัน ้ำผึ้ง และหมกัดว้สำมปี 

ก่อนทีจ่ะน ำมำรบัประทำนดด ้รสชำตหิวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลำยเป็น

สนิคำ้ทีผู่ม้ำเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัดปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

พรอ้มเสรฟิท่ำนดว้ยเมนู "แทจพีลแูบก็"  เป็นกำรน ำเนื้อหมหูมกักบัเครือ่งปรงุรสสตูรพเิศษ ก่อนน ำดปผดัคลุกเคลำ้พรอ้ม

น ้ำซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมือ่สุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่อง

เคยีงต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้พำท่ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ำกว้ำงตดิทะเล สำมำรถ

เพลิดเพลินดปกับควำมงำมของโขดหนิรูปร่ำงแปลกๆ รวมทัง้โบสถ์คำทอลกิ ภำพ

ควำมงดงำมจงึเป็นสถำนทีด่งึดดูยอดนิยมกำรถ่ำยท ำละครซรีีส่เ์กำหล ีเรื่อง F4 เกำหล ี

(BOYS OVER FLOWERS) และ IRIS (2010) 
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จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำ

ดฟทีด่บัแล้ว ปำกปล่องภูเขำดฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัทีผู่้คนมำขอ

พรและชมพระอำทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำยงั

สำมำรถดื่มด ่ำกบัท้องฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ู

เป็นสถำนทีท่ี่นักท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยใ์หมท่ำงธรรมชำตขิองโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ดปยงัปำกปล่องภูเขำดฟทีด่บั

แล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิ

ทวิทศัน์และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกนั เมื่อขึน้ดปถงึด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำดฟท่ำนจะดด้สมัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์

และทศันียภำพทีส่วยงำมอยำ่งแน่นอน 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น 1 ใน 

5 ชำดหำดที่มีชื่อเสียงบนเกำะเชจู หำดทรำยสีทองกับน ้ ำทะเลสีฟ้ำใสที่สะท้อน

แสงอำทติยใ์ห้เหน็ประกำยระยบิระยบันัน้ดูกลมกลนืกนัอย่ำงสวยงำม  เป็นชำยหำดที่

ผู้คนเดนิทำงมำเที่ยวพกัผ่อนในช่วงฤดูร้อน บรเิวณรอบชำยหำดมรี้ำนกำแฟ คำเฟ่ 

รำ้นอำหำร น่ำรกักบับรรยำกำศผ่อนคลำยสบำยๆ ใหทุ้กท่ำนดดม้ำสมัผสั แต่เพื่อควำม

ดมต่กเทรนดต์อ้งมำถ่ำยรปูกบัเกำ้อีห้ลำกสสีนั ทีต่ ัง้รอวยัรุ่น หนุ่มสำวใหถ่้ำยรปูแนว ฮปิ

สเตอรก์นัมำกมำย 

 พรอ้มเสรฟิท่ำนดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง   เมนูป้ิงยำ่งประกอบดปดว้ยหอย และ กุ้ง เกำะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอำหำรทะเลสดๆ อยำก

ใหทุ้กท่ำนดดล้ิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครือ่งเคยีงต่ำงๆ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบดปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ดส้กรอก และผลดม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะดม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสดตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง      ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้า
สมุนไพร  - ร้านละลายเงนิวอน  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตีฟ้รี  - ดาว
ทาวน์เมืองเชจู   
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จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ 

สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลำ้ยกบั

หวัมงักร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทำงธรรมชำติของเกำะเจจู ซึ่งถือกนัว่ำถ้ำหำกใครดม่

ดดม้ำเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมำดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่ำยงัมำดมถ่งึเกำะเจจ ูโขดหนิมงักร

แห่งนี้เกดิขึน้จำกกำรกดักรอ่นของคลื่นลมทะเล ท ำใหม้รีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร 

ก ำลงัอ้ำปำกส่งเสยีงรอ้งค ำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึน้จำกทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ท้องฟ้ำ 

เป็นประตมิำกรรมที่ธรรมชำตดิด้สรำ้งสรรค์มำ สถำนที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงั

สำมำรถเดนิดปเยีย่มชมสะพำนขำ้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธำรลำวำทีต่อนนี้กลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำ

อกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหล ีโดยมกีำรจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว เป็นสมุนดพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ 

ผลดมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพษิที่ตกค้ำงหรอืดขมนัที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตบัหรอื

ดต ช่วยให้ตบัหรอืดตของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  

รำ้นละลำยเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ 

สม้อบแหง้ ส้มเคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำต ิรวมดปถงึของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้ำ 

เครื่องใชด้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่ำสมัผสั พรอ้มกบักำรกนัดรฝุ่ นดดด้ี

เยีย่ม ของฝำกของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนดดเ้ลอืกซือ้มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจกุล่องตำมเงือ่นดขของรำ้น  

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอาง (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส ำอำงคท์ีห่มอศลัยกรรมเกำหลรีว่มออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑต่์ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผูท้ี่

มปัีญหำผวิหน้ำ ดม่ว่ำจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิ

ขำวสว่ำงใส ดรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยดมต่อ้งศลัยกรรม  
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พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิ้นบำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก 

แครอท เหด็และวุน้เสน้มำต้มรวมกนั โดยสำมำรถทำนดดท้ัง้แบบแหง้และน ้ำ เครื่องเคยีงต่ำง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เส้น

ปรงุรสสำหรำ่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำ

ผลติจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถอืว่ำเป็นโสมที่มคีุณภำพดทีี่สุด ภำยในจะมเีจำ้หน้ำที่ให้

ควำมรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิำยคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจำกโสม ใหท้่ำนดดเ้ลอืก

ซือ้โสมทีม่คีุณภำพดทีี่สุดและรำคำถูก กลบัดปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิู้ใหญ่ที่ท่ำน

รกัและนบัถอื 

จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิงสนิค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ทีน่ี่มสีนิค้ำชัน้น ำปลอดภำษใีห้ท่ำนเลอืกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม 

เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรด์ดงั 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, Jo Malone, Perfuฯลฯ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้ำท้องถิ่น ชื่อดงั บน

เกำะเชจู อำทเิสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค ์เครื่องประดบั ABC Mart, LES 

MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, 

Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสั

ประสบกำรณ์ช้อปป้ิงที่เร้ำใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมยีงดงมำดว้บนเกำะ ในสดตล์

บรรยำกำศเกำะเชจ ูพรอ้มรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศดทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 

พรอ้มควำมประทบัใจ 

01.00-02.00 น. เดนิทำงถงึประเทศดทยโดยสวสัดภิำพ  
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**กรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษัทฯจะดม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสิทธิท์ี่จะดม่คืนค่ำบรกิำรดม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่

นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทั***  ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยั

ธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคุมของ

บรษิทั และเจำ้หน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสยีเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม  ผู้เดนิทำงดม่สำมำรถเรยีกรอ้ง

ค่ำเสยีหำย ว่ำดว้ยกรณใีดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้และบรษิทัจำ่ยดปแลว้ 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN JANUARY ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับ

พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เปน็จ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดนิทาง

ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกนันี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้า

เมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 
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‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน าขั้นตอน

และรายละเอียดการนดัหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

3. อาจมกีารเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อปอ้งกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะได้รับ

เงินคนืหลังจากวันทีเ่ดนิทางกลบัภายใน 7-14 วนั 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low Cost เกาหล ี

หลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมช่ันทัวร์ราคานี้ได้ 

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไมน่าน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบิน / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดนิทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดนิทาง) 

7. นอกจากนี ้การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหล ีอาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหต ุเช่น การ

เปลี่ยนขนาดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน าทีน่ั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดนิทางเพียง 

2-4 วนัเทา่นัน้ 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะพยายาม

อย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกลเ้คียงที่สดุ (ซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืน
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เงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์

ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้ค่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทวัร์เกาหลี ราคา

ปานกลางให้ท่านพจิารณา ซึ่งค่อนข้างแนน่อนในการเดินทางมากกวา่ แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 

บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เปน็ต้นคะ ส าหรับลูกค้าต้องการความ

แน่นอน เรามีให้เปน็ตัวเลือกค่ะ 

 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่/ 
เด็กไม่เสริมเตียง พักเด่ียว 

ราคาปกติ ราคาโปรโมชั่น 

เมษายน : 21-24, 26-29 11,800 8,300 

4,900.- 

เมษายน : 20-23, 22-25, 25-28, 27-30 12,100 8,600 

เมษายน : 19-22, 23-26, 24-27, 28-1พ.ค.  12,400 8,900 

เมษายน : 18-21 12,700 9,200 

เมษายน : 17-20 13,000 9,500 

เมษายน : 16-19 13,300 9,800 

เมษายน : 15-18  13,600 10,100 

เมษายน : 14-17 13,900 10,400 

เมษายน : 29-2 พ.ค.  14,400 10,900 

เมษายน : 13-16 16,400 12,900 

เมษายน : 30-3 พ.ค. 17,400 13,900 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง  
  รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
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ราคานีร้วม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกันอุบติัเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม์) (เอกสำรขอเป็น
ภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
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ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 
-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ 
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสั่งเพิ่ม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวซ่ีำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ี
อยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำร
ยืน่วซ่ีำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วซ่ีำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกค้ำรับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถ
รับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให ้กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณ ี) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อนกำร
เดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระ
เพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ 
-           หนังสือเดินทำง ตอ้งมีอำยุเหลือใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงค์เดินทำงเพื่อ
ท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือเดินทำงเหลือนอ้ยกว่ำ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งส้ิน) 
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-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำร
ก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ีท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรม
แรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่
ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก 
เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก 
ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - 
วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ท่ีรัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือว่ำเป็น
วนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจขอ
บริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำร
ออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำร
ผดิพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
และคืนค่ำใชจ่้ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทวัร์หรือการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพกัส าหรับผู้ทีไ่ม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าทีเ่ดินทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


