
 
 

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 

 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 16285 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

โปรแกรมเดินทาง 
พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค -  วดัซนับงัซา  -  โปรแกรมเพิม่เตมิ คาเมเลยีฮลิล ์/ฮลัโหลคติตี ้/ โชวก์ายกรรม - รา้นน ้ามนัสน  - 

หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ  -  ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  -  โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรูปหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  -  รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  - 

ศนูยเ์ครื่องส าอาง  -   ศนูยโ์สม  -  ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี -  ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสาร

ขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกล้

ประตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจู

แอร ์

 



 
 

 

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

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

เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ 

พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ี สายการบนิเจจเูป็นสายการ

บนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้

ขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัได้

มกีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นที่

แพร่หลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตัิ จนท าใหป้ระเทศ

เกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แหง่ในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูได

รบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

 

 09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิ

ชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก 

ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลา

ทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พาท่านเดนิทางสู ่

เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ู ทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - วดัซนับงัซา  - โปรแกรมเพ่ิมเติม คาเมเลียฮิลล ์/ ฮลัโหลคิตต้ี / 
                                                โชวก์ายกรรม / 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


 
 

NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิ

ท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานที่

จดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานา

ชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุก้กีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว 

แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ู เป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ 

ไอศรมีชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่

นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้ รวมทัง้

ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่

ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนยีวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 
TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีง
พระสวดมนต ์ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวาม
ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และ
รปูปัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดล้บู
พุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรม
ไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีน
เพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ืน่ชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของ

แหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมุทร 
 
โปรแกรมเพ่ิมเติม คาเมเลียฮิลล ์/ฮลัโหลคิตต้ี / โชวก์ายกรรม  

 
โปรแกรมเพิม่เตมิ ช าระเพิม่ 8,000 วอน 
จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่คาเมเลียฮิลล ์(CAMELLIA HILL) สวนพฤกษชาตทิีม่ดีอกคา
เมเลยีประมาณ 6000 ตน้ มากกว่า 500  สายพนัธุ ์และชม ทุ่งดอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลี ่ 
ณตอนนี้ก าลงัเป็นทีถ่่ายรปูยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกาหล ีบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิบน
เกาะเชจ ูสขีองดอกพงิคม์ลูลีส้จีะสวยนุ่มดชูมพอู่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนั
ฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกตดิอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลีจ่ะเริม่บานประมาณช่วงกลางเดอืน
กนัยายน - พฤศจกิายน แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง )ท่ามกลางอากาศที่
เยน็สบายและทศันยีภ์าพทีส่วยงามชวนใหทุ้กท่านไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า 
นอกจากนัน้ภายใน คาเมเลยีฮลิล ์ยงัมเีรอืนเพาะช าตน้ไม ้รา้นกาแฟ รา้นขายของทีร่ะลกึ 
และสวนหย่อมใหทุ้กท่านไดช้มกนัอย่างเพลดิเพลนิ 
 
โปรแกรมเพิม่เตมิ ช าระเพิม่ 12,000 วอน  
 พาท่านมุ่งหน้าสู ่ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานทีจ่ดั
แสดงเรื่องราวเกีย่วกบัคติตี ้หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมด



 
 

รวบรวมไวท้ีน่ี่ พรอ้มเรื่องราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายในมรีา้นขายของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื 
เช่น ทีค่าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถกูใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้น
กาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ ภายในรา้นมจี าหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่
ควรพลาด 
  

โปรแกรมเพิม่เตมิ ช าระเพิม่ 12,000 วอน 
  จากนัน้พาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง
ความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดง
หลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ี
เสยีง ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อด
ห่วง โชวน์ี้นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงทีห่อ้ยอยู่กลาง
อากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัดว้ยท่าทาง สง่า
งามขณะหอ้ยตวัอยู่กลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื 
มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพืน้ทีจ่ ากดั ทีเ่ขา้ไปขบัสวนทางกนัอยู่ในลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเตน้เรา้ 
ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอล 
 

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 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงาน

การวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่า

ตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อ

เพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศ

เกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลิตภณัฑต่์างๆทีท่ าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยมส าหรบัคน

เกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่

หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้น

วนัท่ีสามของการเดินทาง       รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  -  

                                                 โปรแกรมเพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua Planet 
 



 
 

ทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้ง

ของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยูต่ามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็น

ไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหลี แต่ส าหรบัทีเ่กาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่

ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะ

แห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรีป่่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนที่

จะน ามารบัประทานได้ รสชาดหวานอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใช้ในการรกัษาคน

ป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของ

ฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลแูบก็"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้

พรอ้มน ้าซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีง

ต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) 

เป็นภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้น

มาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้เรายงั

สามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็น

สถานทีท่ี่นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่

มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแล้ว 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะ

พกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมอืขึ้นไปถงึดา้นบนสุดของปาก

ปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอนหมายเหตุ: ส าหรบัท่านที่ต้องการขึน้ปาก

ปล่องภูเขาไฟ สามารถช าระค่าตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทางขึน้เขา 

โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิม่ 12,000 won 

 จำกนัน้พำทกุทำ่นเดินทำง ปัน่จกัรยานเรียลไบท ์(RAIL BIKE JEJU) เป็น

แหลง่ทอ่งเทีย่วรูปแบบใหมน่ ับไดว้ำ่เป็นสถำนท่ีพกัผอ่นและออกก ำลงักำย Rail Bike คือ

กำรป่ันจกัรยำนบนรำงรถไฟ เป็นรถจกัรยำน 4 ลอ้ที่ตอ้งใชค้นป่ันตัง้แต ่2-4 คน เพรำะมี

มอเตอรไ์ฟฟำ้ช่วยในกำรขบัเคลือ่น ท ำใหเ้หน่ือยเกินไป ส ำหรบักำรป่ันจกัรยำน Rail Bikeใช้

ระยะเวลำประมำณ 30 นำที ทกุคนจะเริม่สตำรท์ออกจำกจดุเดยีวกนั จำกนัน้เจำ้หนำ้ที่จะ

ปลอ่ยใหป่ั้นจกัรยำนไปทีละคนั โดยใหม้ีระยะหำ่งกนัประมำณ 20 เมตร ระหวำ่งเสน้ทำงทกุ

ทำ่นสำมำรถชมธรรมชำติที่เต็มไปดว้ยตน้ไมแ้ละดอกไมน้ำนำชนดิ 

โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิม่ 20,000 won 

 จำกนัน้พำทำ่นเขำ้ชม พิพธิภณัฑส์ัตวน์ ้ำ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  

หรอื อควำเรยีมทีใ่หญ่ที่สดุในเกำหลใีตแ้ละมตีูป้ลำใหญ่ที่สดุในเอเชีย เป็นสถำนท่ีอีกหนึง่



 
 

แหง่ที่ไมค่วรพลำดเมื่อไดม้ำเยือนเกำะเชจ ูเพรำะที่นีเ่ป็นทั่งศนูยก์ลำงกำรเรยีนรูท้ำงทะเล ควำมรูเ้ก่ียวกบัธรรมชำตแิละมีสิง่มชีีวติใต้

ทะเลท่ีจดัแสดงไดน้ำ่สนใจและสวยงำม มตีูป้ลำจ ำนวนมำกตัง้แตข่นำดเลก็จนถงึขนำดใหญ่ทหมึำอลงักำรชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใต้

ทอ้งทะเล ชมกำรใหอ้ำหำรนกเพนกวินตวันอ้ย ท่ีตำ่งกรูกนัมำรบัอำหำรอยำ่งคกึคกั และปลำกระเบนวำ่ยขำ้มหวัไปมำท ำใหค้ณุและ

ครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้วั 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมู

รวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงต้มอกี

ครัง้ จะทานพร้อมกบัขา้วสวย หรอือุด้งกไ็ด ้เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหล ีเพราะ

รสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหม้อ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเติม

เพิม่รสชาต ิ

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

  

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่

น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน

ขา้มทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อกีหนึ่งใน

มนตเ์สน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดูโขด

หนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล 

ท าใหม้รีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จาก

ทอ้งทะเล เพื่อขึน้สูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจ

ของนักท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อ

ชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง 

มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการ

ลา้งสารพษิทีต่กค้างหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่าน

แข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ 

สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ใน

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลาย

เงินวอน  - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

 



 
 

ครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนั

ไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น  

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภณัฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ที่มีปัญหา

ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย 

แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

อสิระอาหารกลางวนั 

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยโ์สม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับาลรบัรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คุีณภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หน้าที่ใ้ห้

ความรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่

มคีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) 

ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผา้ 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 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บน

เกาะเชจู 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 สมัผสัประสบการณ์ชอ้ป

ป้ิงที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมยีงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พร้อม

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เที่ยวบนิที ่

7C2243 พรอ้มความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 



 
 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN 

SEPTEMBER ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก

ลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน

ทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวั

กลบัประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 

การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบให้

เสยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยี

โอกาส และค่าใชจ้่าย ทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

 
***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ 

ราคาและพีเรียดการเดินทางขึ้นอยู่กับตั๋วในแต่ละวัน 
ยังไม่ระบุแน่นอน… โปรดสอบถามกับทางเซล 

4,900.- 



 
 



 
 



 
 

 
 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
         (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่
เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 



 
 

-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 
4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่า
ดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

 (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 
Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อ
จลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้
จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทกุอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์
เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการ
ของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอ
บรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ 
เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจาก
สายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคืนค่าใชจ้่ายใหใ้น
ทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็น
เงนิไทย3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 



 
 

-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


