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รหสัโปรแกรม : 17372  (กรณุาแจง้รหสัโปรแกรมทกุคร ัง้ทีส่อบถาม) 

 

 

    โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแห่งชาตฮิลัลาซาน 

โปรแกรมเพิม่เตมิ คาเมเลยีฮลิล ์/ สวนสม้ / โชวก์ายกรรม - รา้นน ้ามนัสน  - ยอดเขาซองซานอลิจลุบง -  

หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ - โปรแกรมเพิม่เตมิ : Aqua Planet 

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน - 

ศูนยเ์ครือ่งส าอาง  - ศูนยโ์สม  - ลอ็ตเต ้ดวิตีฟ้ร ี- ดาวทาวน์เมอืงเชจู 
   

 

23:00-23.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ 

JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบั

และอ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน  

 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่

เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ี

ท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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หมายเหตุ ราคาLoungeอาจมีการเปล่ืยนแปลง ณ วันทีจ่องกรุณาสอบถามก่อนการจองอีกคร้ัง 

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

 

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C เป็นสายการ

บนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทัง้

ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันา

ไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการ

ปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่าง

ต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้า

นัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตั ิ จนท าใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทางบนิ

มากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก 

‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ  

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลใีต ้

รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจรบน

ทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง 

เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พา

ท่านเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่

วนัท่ีสองของการเดินทาง    วดัซนับงัซา   

                                             โปรแกรมเพ่ิมเติม คาเมเลียฮิลล ์/ สวนส้ม / โชวก์ายกรรม 
 

http://bit.ly/2NMk5YE
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มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จาก

ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต   

วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พร้อมขา้วสวย

รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาท่านเดนิทางสู่ อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็นภูเขาที่สูงที่สุด
ในประเทศเกาหลใีต ้ประกอบดว้ยภูเขาไฟที่ดบัไปนานแล้วซึ่งเป็นต้นก าเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภู
เขาฮลัลาซานมคีวามสูง 1,950 เมตร และไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่มี
ความสวยงามล าดบัที่ 182 ของเกาหลี และจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาติตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลา
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ที่สงวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอกีหา้ปี
ต่อมากไ็ดร้บัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site) ใหท้่านไดส้มัผสั
ความงามของภูเขาฮลัลาซานทีม่หีมิะปกคลุม สขีาวของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดูราวกบัปุยเมฆ ที่ตดักบัสนี ้า
เงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรบัการถ่ายรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นที่ระลกึ 

 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 8,000 วอน พาทุกท่านเดนิทางชม คาเมเลยีฮลิล ์ (CAMELLIA HILL)) 

สวนพฤกษชาตทิีม่ดีอกคาเมเลยีประมาณ 6000 ตน้ มากกว่า 500  สายพนัธุ ์  ชมดอกดงแบค หรอื 

ดอกคาเมเลยี คอื ดอกไมท้ีส่ ื่อไดถ้งึอุดมคต ิหรอื ความรกัในอุดมคต ิและความถ่อมตน ดอกทงแบคมรีู

ปรา่งคลา้ยดอกกุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทวา่กลบีเป็นมนัลื่นจงึท าใหด้อกทงแบคมคีวามโดเด่นเฉพาะตวั 

บนเกาะเชจูดอกทงแบคจะออกสชีมพอู่อนและชมพูเขม้ตดักบัใบไมส้เีขยีวมองแล้วเพลนิตา และไมค่วร

พลาดทีถ่่ายรปูเกบ็ความสวยงาม (ดอกทงแบคจะบานและใหญ่เตม็ที่สวยงามในเดอืนธนัวาคม - เดอืน

มกราคม ทัง้น้ีขึน้อยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 8,000 วอนจากนัน้พาท่านสู ่สวนสม้ไรเ้มลด็ (ORANGE FARM) ความ

มหศัจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์ เกาะเชจเูป็นที่เดยีวในเกาหลทีี่สามารถปลูกสม้ไดด้แีละอรอ่ยทีสุ่ดใน

ประเทศ สม้บนเกาะเจจมูรีปูรา่งแปลกตาทีม่ชีื่อวา่ ฮลัลาบง เหตุผลทีเ่รยีกชื่อสม้น้ีวา่ ฮลัลาบง เพราะ

ปลูกกนัมากทีภู่เขาฮลัลาซานซึง่เป็นเขตทีอ่บอุ่นทีส่ดุของเกาหล ี ฮลัลาบงเป็นสม้ทีเ่ปลอืกหนา มรีส

หวานอรอ่ย ท าใหไ้ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลแีละเป็นสนิคา้สง่ออกต่างประเทศอกีดว้ย 

นอกจากน้ีสวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีีส่เ์กาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยั

กะล่อน) 

 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 12,000 วอน จากนัน้พาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS 

WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่น

ของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของ

ผูช้ม มทีัง้ แสง ส ี เสยีง ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆ

กนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน์ี้นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยหว่ง

ทีห่อ้ยอยู่กลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัดว้ย
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ท่าทาง สง่างามขณะหอ้ยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพืน้ทีจ่ ากดั 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี  โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผา

จนรอ้น ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก ่ กมิจ ิ พรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา 

ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ 

นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจิ   (ผกัดองเกาหล)ี              

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อย

กว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง

สารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟ

ทีด่บัแล้ ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัทีผู่้คนมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน  10 สถานที่

สวยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานที่

ทีน่กัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้

ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้  

 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั 

สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถึงดา้นบนสุดของปากปล่อง

ภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

หมำยเหตุ: ส ำหรับท่ำนท่ีตอ้งกำรข้ึนปำกปล่องภูเขำไฟ สำมำรถช ำระค่ำตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทำงข้ึน

เขำ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง  –ยอดเขาซองซาน อิลจบูง -  หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ 
  โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet 

                                         พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ 
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อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลูแบก็"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พร้อมน ้าซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้น

แห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมี

ชาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็

ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่

เกาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึ้ง 

และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลายเป็น

สนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 20,000 won จากนัน้พาท่านเขา้ชม พพิธิภณัฑ์สตัวน์ ้า (AQUA 

PLANET) หรอื Aquarium ทีใ่หญ่ทีส่ดุใน เอเชยี เป็นสถานทีอ่กีแห่งหนึ่งทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อไดม้า

เยือนเกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทัง้ศูนย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกบัธรรมชาติและ

สิง่มชีวีติใต้ทะเลที่จดัแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมตีู้ปลาจ านวนมากตัง้แต่ขนาดเลก็

จนถงึขนาดใหญ่มหมึาอลงัการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิง่ นอกจากนี้ มกีจิกรรมและการแสดงของ

สตัวน์ ้าใหช้มอย่างเพลดิเพลนิอกีดว้ย อาทเิช่นการให้อาหารนกเพนกวนิตวัน้อย ที่ต่างกรูกนัมา

รบัอาหารอย่างคกึคกั ลลีาตามธรรมชาติอนัน่ารกัจะท าใหคุ้ณหลงรกัเพนกวนิโดยไม่รู้ตวั และมี

ฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ ท่านสามาถดูการใหอ้าหารปลาฉลามสุดระทกึ ทีน่ัก

ประดาน ้าตอ้งใชท้กัษะและความสามารถพเิศษ ซึง่จะท าใหคุ้ณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา   

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมูรวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะ

เตมิดว้ยน ้าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงต้มอกีครัง้ จะทานพรอ้มกบัขา้วสวย 

หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าให้

เป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเตมิเพิม่รสชาติ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร +รา้นละลายเงินวอน   
            ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี   
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จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยง

ดอูมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึง่ถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัร็ อค 

เพื่อมาดูโขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้มรีูปทรงลกัษณะ

เหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิด้

สรา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อ

ชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ 

เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่

นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสม

อยู่ภายในผนังของตบั  หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึ่งยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกาย

ของท่านเอง 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอ

ศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ 

มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบ

สาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม  

อสิระอาหารกลางวนั 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที่

อายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิาย

คุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีี่สุดและราคาถูก กลบัไป

บ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซือ้

มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลาย

แบรดด์งั 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, ฯลฯ 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิ่น ชื่อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 
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21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C พรอ้มความประทบัใจMMM เดนิทางถงึประเทศ

ไทยโดยสวสัดภิาพ  

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 
 

โปรดอา่นกอ่นท าการจองทกุครัง้ 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม JEJU ทางแลนดเ์กาหลี

จ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ 

เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้

ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่ำน กรุณำอ่ำนอยำ่งละเอียด เพื่อประกอปกำรตดัสินใจ 

ทวัร์เกำหลีน้ีเป็นโปรโมชัน่รำคำพิเศษ มีเง่ือนไขและขอ้จ ำกดัเป็นกรณีพิเศษดงัน้ี 

กรุณำอ่ำนเง่ือนไขต่ำงๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่ำน และประกอบกำรตดัสินใจซ้ือทวัร์เกำหลีโปรโมชัน่ 

1. ทวัร์เกำหลี Super save น้ี เป็นรำยกำรแบบ Join tour มีตวักลำงในกำรจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทวัร์จะไม่มีทวัร์ลีดเดอร์ท่ีเดินทำงไปพร้อมกบัคณะ แต่มีเจำ้หนำ้ท่ีส่งทวัร์ท่ีสนำมบิน เพื่อแนะน ำขั้นตอนและ

รำยละเอียดกำรนดัหมำยต่ำงๆ และแจกเอกสำรกำรเดินทำง และมีไกดร์อรับอยูท่ี่เกำหลี 

3. อำจมีกำรเรียกเก็บเงินประกนั 5,000-10,000 บำท (วตัถุประสงคคื์อเพื่อป้องกนักำรโดดกรุ๊ปทวัร์) และจะไดรั้บเงินคืน

หลงัจำกวนัท่ีเดินทำงกลบัภำยใน 7-14 วนั 

4. ทวัร์เกำหลีน้ีเป็นโปรโมชัน่รำคำพิเศษ ท่ีเรำไดท้  ำกำรดีลรำคำตัว๋เคร่ืองบินกบัสำยกำรบิน Low Cost เกำหลี หลำยสำยกำร

บิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ไดใ้นรำคำต ่ำมำก จึงท ำโปรโมชัน่ทวัร์รำคำน้ีได ้

5. จำกสัญญำของสำยกำรบิน แต่ละกรุ๊ปท่ีออกเดินทำงอำจจะใชส้ำยกำรบินท่ีแตกต่ำงกนั ทำงบริษทัขอสงวนสิทธ์ิในกำรแจง้

และเปล่ียนแปลงเท่ียวบิน หรือสำยกำรบิน ก่อนเวลำเดินทำงไม่นำน ซ่ึงอำจมีผลท ำให ้

**เกิดกำรเปล่ียนแปลงเวลำนดัหมำยท่ีสนำมบินได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีกำรเปล่ียนเท่ียวบิน / เมืองท่ีเคร่ืองบินลงจอด** 

กรุณำเผื่อเวลำเดินทำง โดยเฉพำะท่ำนท่ีตอ้งเดินทำงมำจำกต่ำงจงัหวดั 

6. ท่ำนอำจไดรั้บใบนดัหมำยก่อนเดินทำงเพียง 1-2 วนั (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วนั ก่อนกำรเดินทำง) 

7. นอกจำกน้ี กำรเดินทำงโดยสำยกำรบิน Low cost เกำหลี อำจเกิดกรณี "เรียกท่ีคืน" จำกบำงสำเหตุ เช่น กำรเปล่ียนขนำด

เคร่ืองบิน หรือเพื่อน ำท่ีนัง่ไปใชก้บักรุ๊ปของคนเกำหลี ซ่ึงสำยกำรบินอำจจะแจง้ก่อนวนัเดินทำงเพียง 2-4 วนัเท่ำนั้น 

***เหตุกำรณ์ไม่สะดวกเหล่ำน้ี ไม่ไดเ้กิดข้ึนบ่อย แต่อำจจะเกิดข้ึนได ้หำกเกิดเหตุดงักล่ำวข้ึน ทำงบริษทัจะพยำยำมอยำ่งสุด

ควำมสำมำรถ ในกำรหำทวัร์ทดแทนในวนัท่ีใกลเ้คียงท่ีสุด (ซ่ึงอำจมีค่ำใชจ่้ำยส่วนต่ำงเกิดข้ึน) หรือ คืนเงินเตม็จ ำนวน เรำไม่

สำมำรถรับผดิชอบในเร่ืองของ "กำรแลกเงินคืน" หรือ "ค่ำใชจ่้ำยในกำรเตรียมอุปกรณ์ท่องเท่ียว" หรือค่ำใชจ่้ำยอ่ืนๆ ได้

ค่ะ*** 
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ทั้งหมดท่ีกล่ำวมำ คือขอ้จ ำกดัของทวัร์เกำหลีตน้ทุนต ่ำ นอกเหนือจำกทวัร์ดงักล่ำว บริษทัยงัมีทวัร์เกำหลี รำคำปำนกลำงให้

ท่ำนพิจำรณำ ซ่ึงค่อนขำ้งแน่นอนในกำรเดินทำงมำกกวำ่ แต่รำคำจะสูงกวำ่รำวๆ 3,000-8,000 บำท เน่ืองจำกใชส้ำยกำรบิน 

Air asiaX, กำรบินไทย หรือ Korean air เป็นตน้คะ ส ำหรับลูกคำ้ตอ้งกำรควำมแน่นอน เรำมีใหเ้ป็นตวัเลือกค่ะ 

 

 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ
ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาและพเีรียดการเดนิทางขึน้อยูก่ับตั๋วในแตล่ะวัน ยงั
ไม่ระบุแน่นอน… โปรดสอบถามกับทางเซล 

4,900.- 
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ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
 
 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
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-   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 าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเอง
เท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี ) 
** ชว่งเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

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

หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 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 และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
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-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
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