
 
 

 

 

รหัสโปรแกรม : 15286 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โปรแกรมเดินทาง 22-25 สิงหาคม 2562 
พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี ้เจจ ู- โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัซา  - ภูเขาซองอคั – 

ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ  - SEOUL  มนิิคอนเสรติ ์ -  

ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรที – JEJU รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอางค ์ - ศนูยโ์สม  -  

ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู

  



 
 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้

ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  

ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

 

บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อ

สอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อ

ดงัของเกาหล ี สายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 

ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิ

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

อย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลายจนประสบความส าเรจ็ 

ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิตั ิ จนท าใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศ

ท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แหง่ในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการ

บนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ช้

มากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

  09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 

ของเกาหลใีต ้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามี

ไฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลา

ของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ู ทีอ่งคก์าร 

UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก 

(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

 พาท่านเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิ ท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็น

สถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชา

นานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคณุภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุก้กีช้าเขยีว ซุปชา

เขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ู เป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและ

เยน็ ไอศรมีชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่

นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้ รวมทัง้

ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่

ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนยีวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาท่านมุ่งหน้าสู ่ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานทีจ่ดัแสดง
เรื่องราวเกีย่วกบัคติตี ้หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวมไว้
ทีน่ี่ พรอ้มเรื่องราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายในมรีา้นขายของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้่าน
ไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสาวก
ของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะส าหรบั
ถ่ายภาพ ภายในรา้นมจี าหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควร
พลาด 
  

วนัท่ีสองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัซา  - ภเูขาซองอคั 



 
 

  จากนัน้พาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง
ความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดง
หลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง 
ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง 
โชวน์ี้นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยหว่งทีห่อ้ยอยู่กลางอากาศ  
โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัดว้ยท่าทาง สง่างามขณะ
หอ้ยตวัอยู่กลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าด
โผนในพืน้ทีจ่ ากดั ทีเ่ขา้ไปขบัสวนทางกนัอยูใ่นลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีง
ปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอล 

 
  จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN 
BOMUNSA TEMPLE) วดัแหง่นี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะ
ไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวดัจะประดษิฐานพระพทุธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่ี
ความศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  
และรปูปัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปั้นพระสงักจัจายน์ ซึง่หากได้
ลบูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบญุของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรม
ไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีน

เพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมทุร 
  พาท่านเดนิทางสู ่ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอกี1 ลกูบน
เกาะเชจ ูสามารถชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาด
หนิรมิทะเล ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจดุ
ด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องทีท่หารญีปุ่่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีดุเจาะไว้
ตัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็น
เรอืตดิระเบดิแลว้พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนน้ีเปิดใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิด
ไม่ใหเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าเรื่อง "แดจงักมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์
ยอดนิยมของเกาหลใีต ้ส าหรบัใครทีช่ื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮือ้

สดุขึน้ชื่อ ทีอ่าชพีแฮนยอหรอืนกัประดาน ้าหญงิวยัชรา. งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชยีว 
 
อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างงบนแผ่นโลหะที่
ถูกเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และ
น ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึ
รสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไมไ่ดเ้ลย 
 
น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 



 
 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่

น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขา

ไฟทีด่บัแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่้คนมาขอพร

และชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายงัสามารถ

ดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานทีท่ี่

นักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่

ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่าน

สามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสั

ววิทิวทศัน์และบรรยากาศที่แตกต่างกนั เมือขึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และ

ทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงาน

การวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มีสรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ่าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถล้าง

สารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆทีท่ าจาก

สนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยมส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้าน

โบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่

คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้ง

ของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่า

เป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงราย

กนัอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหส าหรับหมัก "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมี

เฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึ้ง และ

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  -  
ออกเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชจ-ูสนามบินนานาชาติกิมโป  - มินิคอนเสริต ์ - ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรีท 

 



 
 

หมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาดหวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กเ็ป็น

สนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลแูบก็"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน ้า

ซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และ

ขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า  

เดนิทางจากสนามบนินานาชาตเิชจ ูสูส่นามบนิกมิโป ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

(*สายการบนิมีการเปลียนแปลงได้ในระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟล์ทภายในเวลาตาม

ความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

 

19:00 น   พาทุกท่าน ชมมินิคอนเสริต ทไวซ์ (TWICE) 9 สาวเกริล์กรุ๊ปแห่งชาติ

เกาหล ีทีไ่ม่ว่าจะปล่อยเพลงอะไรออกมากเ็ป็นตอ้งกุมหวัใจแฟนเพลงไดอ้ยู่หมดั จน

ท าใหผ้ลงานของพวกเธอ อาท ิLike OHH-AHH, TT, What is Love, YES or YES 

ฯลฯ กลายเป็นเพลงฮติอมตะโด่งดงัขา้มปี พร้อมมที่าเต้นน่ารกัน่าจดจ า ซึ่งแฟน

เพลงทุกเพศทุกวยัต่างออกสเตป็ตามได ้โดยเมื่อวนัที ่22 เมษายน 2019 สมาชกิ 9 

สาวสุดสวย นายอน (Nayeon), จองยอน (Jeongyeon), จฮีโย (Jihyo), ดาฮยอน 

(Dahyun), แชยอง (Chaeyoung), โมโมะ (Momo), ซานะ (Sana), มนิะ (Mina) 

และ จื่อว ี(Tzuyu) กก็ลบัมาสะกดทุกสายตาอกีครัง้ด้วยภาพลกัษณ์และสสีนัทาง

ดนตรทีีเ่ตบิโตมากขึน้กว่าเดมิ ในผลงานมนิิอลับัม้ชุดที ่7 FANCY YOU โดยมเีพลง

ไตเตลิชื่อว่า FANCY 

 

 

จากนัน้พาท่านสู่  ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท (HONGDAE SHOPPING STREET)  ศูนยร์วม

เครื่องส าอางค์ ผลติภัณฑ์บ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑ์บ ารุงผวิหน้า หลากหลายแบรนด์ดงัที่

ก าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO , BANILACO. THE 

FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืกซื้ออย่างมากมาย และยงั

สามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 

 

 



 
 

อาหารเยน็ บรกิารท่านดว้ย พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเด้ง 

เบคอนหมรูวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุ

ดง้ลงตม้อกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ี

เพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิ้มเกาหล ี

เตมิเพิม่รสชาต ิ

น าเขา้พกัที ่Lucebridge  Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

  

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่

น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิกมิโป เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตเิชจู ดว้ย

เทีย่วบนิในประเทศ 

(*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงได้ในระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟล์ทภายในเวลาตาม

ความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมี

การจดลิขสทิธิเ์รียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์

เรยีกว่า ผลไม้ทอง มรีสเปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอื

ไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแขง็แรงขึ้น ซึ่งยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  

ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทิ

เช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่าย

หลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซกัผา้ เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยงัมี

ชุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านได้

เลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

อาหารกลางวนั พร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมูหมกัชิ้นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทองอ่อน 

ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุง

รสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  -          

ดาวทาวน์เมืองเชจ ู



 
 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภท

เวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ ี

ปัญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่าง

ใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

 

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับาล

รบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดีทีสุ่ด ภายในจะ

มเีจา้หน้าที่ใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ให้

ท่านได้เลอืกซื้อโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาติ

ผูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) 

ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผ้า เครื่องส าอางค ์

กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทเิช่น 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, Perfumes ฯลฯ 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกาะเช

จู อาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, 

NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, 

SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงที่เรา้ใจที่สุดของคุณ 

เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศเกาะเชจู พรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ 

มากมาย 

 

 

 

 

 



 
 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที ่

7C2243 พรอ้มความประทบัใจ 

 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

  

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 

การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบให้

เสยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยี

โอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว 
แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นต้ังแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU SEOUL SPECIAL MINI CONCERT 
TWICE ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น
นักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังน้ันจึงใคร่ขอความ
ร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานท้ังท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทย      ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระ
เองท้ังหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่าน
ตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็น

ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลี

โปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน า

ข้ันตอนและรายละเอียดการนัดหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดนิทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหล ี

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

ได้รับเงินคืนหลังจากวนัทีเ่ดินทางกลับภายใน 7-14 วัน 



 
 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low Cost เกาหล ี

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

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทางบริษทัขอ

สงวนสทิธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบนิ หรือสายการบนิ ก่อนเวลาเดินทางไม่นาน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

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

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

การเปลี่ยนขนาดเคร่ืองบนิ หรือเพื่อน าที่นั่งไปใช้กบักรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวนั

เดนิทางเพียง 2-4 วนัเท่านั้น 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะ

พยายามอย่างสุดความสามารถ ในการหาทวัร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงทีสุ่ด (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่าง

เกดิข้ึน) หรือ คืนเงนิเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงนิคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายใน

การเตรียมอุปกรณท์่องเทีย่ว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ไดค้่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทวัร์เกาหลี 

ราคาปานกลางให้ท่านพจิารณา ซึง่ค่อนข้างแนน่อนในการเดนิทางมากกว่า แต่ราคาจะสูงกวา่ราวๆ 3,000-

8,000 บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เป็นต้นคะ ส าหรับลกูค้า

ต้องการความแนน่อน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 

 

 

 

 

 



 
 

 

เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองที่นั่ง  
รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกต ิ

ราคา
โปรโมชัน่ 

สงิหาคม : 22-25  15,900.- 12,400.- 4,900.- 



 
 



 
 

 
ราคานีร้วม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (หำก
ท่ำนตอ้งกำรสัง่เพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหน้ำทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   คำ่ภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 15 กก.) 



 
 

-   ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้มี) 
5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยืน่วีซ่ำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของ
หนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให้ กรุณำ
เตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผู้เดนิทางได้ในทุกกรณี ) 
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรือเปลีย่นช่ือผู้เดนิทางได้*** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบินพเิศษเช่น Charter Flight, 
Extra Flight  จะไม่มกีารคืนเงนิมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -            เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือเดินทำง
เหลือนอ้ยกวำ่ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ี
ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุก
อยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียว
เอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. 
นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ  ำนำจในกำรให้ค  ำสญัญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำเท่ียวบิน
ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือ
กำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยให้ในทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รับเงินค่ำเขำ้ร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,000 บำท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัห้องว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่สำมำรถ CONFIRM ให้ได ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัห้องพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้้องพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 



 
 

 


