
 

 

 

 

รหัสโปรแกรม : 18636 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

  โปรแกรมการเดนิทาง 

ทุง่ดอกหญา้ แซ พยอล โอรมึ - คาเมเลียฮิลล ์- สวนสม้ - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  
วดัซนับงัซา - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชายหาดควงัชิกี - สวนฮอนอินจิ - รา้นน า้มนัสน  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ   

ยงดอูมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงินวอน   
ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวนเ์มืองเชจ ู

 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสารขาออก 

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

หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 



 

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

 

 

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

เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทบัใจ 

พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการบนิเจจูเป็นสายการ

บินชัน้น าที่พฒันาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่ อปี 2005 ได้

ขยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลูกคา้ตาม    ค าเรยีกรอ้ง และยงั

ได้มกีารปฏริูปธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีด้วย สายการบนิเจจูได้ท าให้การท่องเที่ยวเป็นที่

แพร่หลายจนประสบความส าเร็จ ซึ่งก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิีเหล่านี้มาปฏิบตัิจนท าให้ประเทศ

เกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจู ได

รบัการยอมรบั   จากทัว่โลกในดา้นความปลอดภยัและสมรรถภาพเป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ  - คาเมเลียฮิลล ์ - พิพิธภณัฑช์า

โอซุลลอค  - สวนส้ม - วดัซนับงัซา 

 

http://bit.ly/2NMk5YE


09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลี

ใต้ รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน ได้ถูกจัดอนัดบัจาก OAG ว่ามีไฟลท์หรือ

การจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็

ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจู ทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจู

เป็น 1 ใน 7   สิง่มหศัจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้      

พาท่านมุ่งหน้าสู ่เมืองมรดกโลก เกาะเชจ ู ทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่

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

พาทุกท่านเดนิทางสู ่ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรมึ (SAEBYEOL OREUM) เป็นภูเขาไฟทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของเกาะเชจ ู เป็น

สถานทีม่องเหน็ดาวประจ าเมอืงทีเ่ปล่งประกายสวยงามบนทอ้งฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรูจ้กั

กนัอย่างแพรห่ลายในรายการชือ่ดงัอย่าง Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึน้มาสมัผสั

บรรยากาศอนัสดใส ชมพระอาทติยก์นับนภูเขาไฟแหง่นี้ ขอแนะน าว่าหา้มพลาดเดด็ขาดๆ 

นอกจากนี้สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีจ่ดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมขีึน้ทีบ่รเิวณเนินเขา โดยจะ

จดัในช่วงประมาณปลายเดอืนกมุภาพนัธไ์ปจนถงึตน้เดอืนมนีาคมของทุกปี ทีน่ี่จะมกีารจุด

ไฟอย่างยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นการตอ้นรบัฤดเูกีย่วเกบ็และยงัเป็นการอวยพรใหม้สีขุภาพดอีกีดว้ย 

ซึง่เพื่อท าการเตรยีมพืน้ทีใ่นการปลกูพชืส าหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมายเหตุไม่ไดพ้าไปชม

งานเทศกาล) 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่คาเมเลียฮิลล(์CAMELLIA HILL) สวนพฤกษชาตทิีม่ดีอกคา

เมเลยีประมาณ 6000 ตน้ มากกว่า 500 สายพนัธุส์วนดอกไมท้ีป่ลกูดอกไมต้ามฤดกูาลไปกี่

ครัง้กไ็ม่ซ ้า เหมาะอย่างยิง่กบัคูร่กัหรอืสาว ๆ ทีร่กัการถ่ายรปูกบัดอกไม ้เพราะทีน่ี่มจีุดโฟโต้

โซนและดอกไมส้วยงามเยอะมากราวกบัคุณก าลงัเดนิอยู่ในเทพนิยายทเีดยีว แต่ละจุดจะ

ประกอบดว้ยฉากน่ารกั พรอ็พเก๋ ๆ ทีค่วรค่าแก่การถ่ายรปูมาก  นอกจากดอกคาเมเลยียงัมี

พนัธุไ์มอ้ื่น ๆ อกีกว่า 250 ชนิด ในแต่ละฤดกูาลกป็ลกูดอกไมแ้ตกต่างกนัไป เช่น ดอกคารม์ี

เลยี ดอกทวิลปิ ซากุระ ตน้การด์เินีย ดอกไฮเดรนเยยี ดอกเบญจมาศ ดอกหญา้สชีมพหูรอื 

Pink Muhly Grass และส าหรบัเดอืนมถุินายน ไฮไลท้เ์ป็นดอกดอกไฮเดรนเยยี (สวนดอกไม้

ตามฤดกูาล ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสริฟด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกั จานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย 

ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ  เสริฟ์

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 



พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจากธรรมชาตทิ าให้

เป็นที่ปลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานที่จดัแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น 

ชาเขยีวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มคีุก้กี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชา

เขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทจี าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ไอศรมีชาเขยีวและโรล

ชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพ

บรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต้ รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชาซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

 

จากนัน้พาท่านสู่ สวนส้มไร้เมลด็ (ORANGE FARM) ความมหศัจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค ์

เกาะเชจูเป็นที่เดียวในเกาหลีที่สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที่สุดในประเทศ ผลไม้อนัดบั1ของ

เกาะเชจู และเป็นสม้สายพนัธุท์ี่ไรเ้มลด็ รสชาตจิดัจา้น วติามนิซสีูง กนิแลว้แกอ้าการหวดัได้ดมีาก 

ท่านสามารถเขา้ไปเยี่ยมชมสวน และชมิส้มสดๆจากสวน รบัรองความอร่อยติดอกติดใจ แถมได้

ถ่ายภาพความดกของสวนสม้บนเกาะเชจอูกีดว้ย นอกจากนี้สวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซรีี่สเ์กาหลี

ชื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 
 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) 

วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสยีงพระสวดมนต ์

ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มีความศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่

เลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจา้แม่กวนอมิซึง่

หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดลู้บพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่าน

จะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีต้ทีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อ

เป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบั

ววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมุทร 

อาหารเยน็  พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี    โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างงบนแผ่น
โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื 
และน ้ามนังา ถงึแมว้่า ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้า
พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 
น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน(ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้  

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชายหาดควงัชิกี  - สวนฮอนอินจี - รา้นน ้ามนัสน - หมู่บ้านวฒันธรรมซอง

อึบ   

 



 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟที่

ดบัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระ

อาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้า

และน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานที่ทีน่ักท่องเทีย่วจากทัว่

ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก 

ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิ

และถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทิวทศัน์และบรรยากาศที่

แตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และ

ทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่น หมายเหตุ: ส าหรบัท่านทีต่อ้งการขึน้ปากปล่องภูเขาไฟ สามารถช าระค่าตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทางขึน้

เขา 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็นชายหาดทีส่วยทีสุ่ด

แห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพืน้หลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟซอง

ซานอลิจูบงซึง่เป็นไฮไลทข์องเกาะเชจู  ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาตทิีย่งัคงความ

อุดมสมบรูณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ าคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งบน

เกาะเชจ ู

 

อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้ม

น ้าซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง 

และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ สวนฮอนอินจิ (HONINJI PARK) สวนฮอนอนิจ ิตามต านานเล่าว่า

เป็นจุดก าเนิดของเกษตรกรรมบนเกาะเชจู เนื่องจากเทพเจา้ SAMSININ 3 องคไ์ดอ้ภเิษกสมรส

กะับัเจ้าหญงิทัง้ 3 องค ์หลงัจากนัน้กไ็ด้มกีารสรา้งปราสาท บ่อน ้า เลี้ยงววั ปลูกต้นไมแ้ละพชื

ต่างๆ ปัจจุบนัเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมากในเกาะเชจู และเป็นที่นิยมส าหรบัชาวเกาหลมีา

ถ่ายพรเีวดดิ้งและใส่นิยมชุดฮนับกมาถ่ายรูป และยงัเป็นสถานที่จดังาน "HONONJI WEDDING 

FESTIVAL"  ณ สวนแห่งนี้  ทุกท่านสามารถเพลดิเพลนิกบัการเดนิเล่นในบรรยากาศเงยีบสงบและ

เกบ็รปูความประทบัใจ 

 

 



จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงานการ  วจิยั

มากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่ าตาลใน

กระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมิ

ตา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี

เป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑ์ต่างๆที่ท าจากสนเขม็แดงซึ่งเป็นสนิค้ายอดนิยมส าหรบัคนเกาหลี

และนกัท่องเทีย่ว 

 จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้น

แห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมี

ชาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านที่นี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลม้า เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีต้แลว้เคยเหน็

ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะ

นี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่

ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไว้

สามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กเ็ป็นสนิคา้ทีผู่้

มาเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารเยน็ พรอ้มเสริฟทุกท่านด้วยเมนู “ซีฟู๊ ดน่ึง”   เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ 

อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน

ขา้มทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งใน

มนตเ์สน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดู

โขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแหง่นี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลม

ทะเล ท าใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผดุขึน้

จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นที่

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง       ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  - 

ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู 

 



สนใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอน

เพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตา อกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีส

เปรี้ยว ดีส าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง

สารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ 

ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ทีน่ี่มี

ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโก

แล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผ้า 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝาก

ของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ที่มีปัญหา

ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย 

แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสริฟด้วยเมนู บูเดชิเก  อาหารจานน้ีเกดิขึน้ในช่วงสงครามเกาหล ีสมยันัน้อาหารการกนิค่อนขา้งหายาก จงึ

รวบรวมอาหารทีไ่ดร้บัแจกจากทางทหารสหรฐัมารวมกนัแลว้ใสทุ่กอย่างลงไปมทีัง้ ฮอ็ตดอต ชสี แฮม ถัว่กระป๋อง รามยอน และกมิจิ

ลงไปอยู่ในนัน้ จงึเกดิเป็นเมนูบเูดชเิก รบัรองว่าอร่อยถงึใจเกาหลสีไตลอ์ย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (GINSENG CENTER) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หน้าที่ใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสม

พรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคา

ถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่

มีสินค้าชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสื้อผ้า 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 แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสือ้ผา้ 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 สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดง

มาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศเกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที่ 7C2243 พร้อม

ความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.  เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการเดนิทาง ทาง

บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

บรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั 

หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการ

ท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ คา่เสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่าย 

ทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนือ่งจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมา
เป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถปุระสงค์อืน่ เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั้นตัง้แต่วนัที ่1 มีนาคม 2558 โปรแกรม JEJU GOLD 
PACKAGE IN NOVEMBER ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท 
หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางทอ่งเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถ
ขอรับเงินประกันนี้คืนเตม็จ านวน ดังนั้นจงึใคร่ขอความรว่มมอืจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสทิธิ์ไม่คืนเงนิประกนักรณี

ลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมอืง หรอื กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ คา่ใช้จ่ายที่เกิดข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตวักลับประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็น
ผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดนิทางทอ่งเที่ยวหลังเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทวัร์ไมม่ีนโยบายให้คณะรอ 
ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะตอ้งเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ดว้ยตนเอง และไม่สามารถเรียกรอ้งค่าเดินทาง

จากทัวร์ได้ เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

 



‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสินใจ 

ทัวร์เกาหลีน้ีเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ มีเง่ือนไขและข้อจ ากัดเป็นกรณีพิเศษดังน้ี 

กรุณาอ่านเงือ่นไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมชั่น 

1. ทัวร์เกาหลี Super save น้ี เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจัดทัวร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวร์ลีดเดอร์ที่เดินทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าที่ส่งทัวร์ที่สนามบนิ เพื่อแนะน าขั้นตอนและรายละเอียด

การนัดหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

3. อาจมีการเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อป้องกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะได้รับเงินคืน

หลังจากวันที่เดินทางกลับภายใน 7-14 วัน 

4. ทัวร์เกาหลีน้ีเป็นโปรโมชั่นราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาตั๋วเคร่ืองบินกับสายการบิน Low Cost เกาหลี หลายสายการบิน 

เช่น T Way, East star และอื่นๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมชั่นทัวร์ราคาน้ีได้ 

5. จากสัญญาของสายการบนิ แต่ละกรุ๊ปทีอ่อกเดินทางอาจจะใช้สายการบินที่แตกต่างกัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแจ้งและ

เปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไม่นาน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกิดการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายที่สนามบินได้ 2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปล่ียนเที่ยวบิน / เมืองที่เคร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผื่อเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดินทางมาจากต่างจังหวัด 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดินทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดินทาง) 

7. นอกจากน้ี การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหลี อาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหตุ เช่น การเปลี่ยนขนาด

เคร่ืองบิน หรือเพ่ือน าที่น่ังไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดินทางเพียง 2-4 วันเท่าน้ัน 

***เหตุการณ์ไม่สะดวกเหล่าน้ี ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อย แต่อาจจะเกิดขึ้นได้ หากเกิดเหตุดังกล่าวขึ้น ทางบริษัทจะพยายามอย่างสุด

ความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกล้เคียงที่สุด (ซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดขึ้น) หรือ คืนเงินเต็มจ านวน เราไม่

สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคืน" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ได้ค่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทัวร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทัวร์เกาหลี ราคาปานกลางให้ท่าน

พิจารณา ซึ่งค่อนข้างแน่นอนในการเดินทางมากกว่า แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 บาท เน่ืองจากใช้สายการบนิ Air 

asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เป็นต้นคะ ส าหรับลูกค้าต้องการความแน่นอน เรามีให้เป็นตัวเลือกค่ะ 



 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 
 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤศจกิายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 
, 22-25 , 23-26 , 24-27 , 29-2ธ.ค. , 30-3ธ.ค. 

8,890 12,390 

4,900.- 
พฤศจกิายน :4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 25-28 , 28-1 ธ.ค. 
,   

8,990 12,490 

พฤศจกิายน : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 26-29 , 27-30   9,390 12,890 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
         (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 
 
 
 



ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร 
และ เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เอง
ต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) 
ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีม
เอกสารและด าเนินการยืน่วซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท า
เรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 

กรณียกเลิกการเดินทางตามเง่ือนไขพระราชบญัญติัธรุกิจน าเท่ียวและมคัคเุทศก ์
ส าหรบัราคาปกติ 

- ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้า ไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าทวัร ์50% 
- ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้า น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง ไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
 (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรอืเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี )     

ช่วงเทศกาลไมส่ามารถยกเลิกการเดินทางหรอืเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได้*** 
กรุป๊ท่ีเดินทางต้องการนัตีมดัจ ากบัสายการบิน หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น 

Charter Flight, Extra Flight  จะไมมี่การคืนเงินมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
 

หมายเหต ุ
-  จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
- ราคานี้เป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
- เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
- สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 



- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่
รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน
, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดนิทางแลว้ 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิ
จาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
- ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
- มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
- หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท า
การออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทาง
กรณเีกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทาง
บรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 
- ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน 
หรอืเป็นเงนิไทย3,000 บาท 
- หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้
พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
- ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
- ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
- ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 



 


