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รหัสโปรแกรม : 13036 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกมุภำพนัธ ์2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
อทุยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภเูขำซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซำ  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค - ร้ำน

น ้ำมนัสนเขม็แดง  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้ำนวฒันธรรมซองอึบ  - ชำยหำดกวำงชิกิ  - ยอดเขำ

ซองซำนอิลซุลบง - พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้ำ - ยงดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร +สะพำนข้ำมทะเลยงยอน  - 

ร้ำนค้ำสมนุไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน  - ศนูยเ์ครื่องส ำอำง  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ดำวทำวน์เมืองเชจ ู

   

 

     

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการ

บนิJEJU AIR (BOEING 737-800)  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 2-3  โดยมเีจา้หน้าทจีาก

บรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสารของท่าน 

 

 

 

 

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

 

 

 

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

สอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอร์

เป็นดาราชื่อดงัของเกาหลี สายการบินเจจูเป็นสายการบินชัน้น าที่พัฒนาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต ้

หลงัจากการก่อตัง้เมือ่ปี 2005 ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็โดยการปรบัปรงุราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลูกคา้ตามค าเรยีกรอ้ง 

และยงัได้มกีารปฏริูปธุรกิจทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีด้วย สายการบนิเจจูได้ท าให้การท่องเที่ยวเป็นที่แพร่หลายจน

ประสบความส าเรจ็ ซึ่งก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิตั ิจนท าให้ประเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเทีย่ว

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะต้องบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไม่

เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น (รวมกนัไม่เกิน 1 ลติร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถ

เปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดทีท่ าจากสตัวไ์ม่ว่าเนื้อหม ูเนื้อ

ววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสยี

ค่าปรบั 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง    สนำมบินเจจ ู - อทุยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภเูขำ
ซองอคั  - วดัซนับงัโพมนุซำ  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค 

 

 

เดินทางถึงสนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - โชวก์ายกรรม  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - พิพิธภณัฑ์
ชาโอซุลลอค 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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ได้ มเีส้นทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสายการบนิเจจู ได้รบัการยอมรบัจากทัว่

โลก ‘ในดา้นความปลอดภยั’ ‘และสมรรถภาพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลใีต้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน ได้ถูกจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์หรอืการจราจรบนท้องฟ้าเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 

2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคน

เขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมืองมรดกโลก เกำะเชจู ทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 

สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็น

เกาะทีเ่กดิใหมจ่ากภเูขาไฟทีด่บัแลว้ 

อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลใีต้ ประกอบด้วย

ภูเขาไฟที่ดบัไปนานแล้วซึ่งเป็นต้นก าเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมี

ความสูง 1,950 เมตร และได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นสถานทีท่่องเที่ยวทางธรรมชาตทิี่มี

ความสวยงามล าดบัที่ 182 ของเกาหลี และจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาติตัง้แต่ปี ค.ศ. 

1970 ภูเขาฮัลลาได้ร ับการขึ้นทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO 

Biosphere Reserve) และเพยีงอีกห้าปีต่อมาก็ได้รบัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทาง

ธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site) ใหท้่านไดส้มัผสัความงามของภูเขาฮลัลาซานทีม่หีมิะปกคลุม สขีาวของหมิะ

ปกคลุมอยูน่ัน้ดรูาวกบัปยุเมฆ ทีต่ดักบัสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรบัการถ่ายรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ                                                                                                     

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไป

ดว้ย ไก่ชิ้นโต   วุ้นเส้นเกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบั

ซอสสูตรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใช้กรรไกรตดัเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นชิ้นเลก็พอดคี า รบัรอง

ตอ้งตดิใจ 

 จากนัน้พาท่านเข้าชม โชว์กำยกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง

ความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีาร

แสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ 

แสง ส ีเสยีง ท่านจะได้รบัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  

เช่น โชว์ลอดห่วง โชวน์ี้นักกายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ด้วย

ห่วงทีห่อ้ยอยูก่ลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นักแสดงจะเล่นกายกรรม 

บดิตวัดว้ยท่าทาง สงา่งามขณะหอ้ยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นต้น แต่
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ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพืน้ทีจ่ ากดั ทีเ่ขา้ไปขบัสวนทางกนัอยู่ในลูกโลก ซึง่สนุก ตื่นเต้นเรา้ใจ เรยีก

เสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอล 

พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขำซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอกี1 ลูก

บนเกาะเชจู สามารถชมววิท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเล

มากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสี

ด า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมี

ช่องทีท่หารญีปุ่่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีดุเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อด

เรอืแอบซ่อนไว้ส าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืตดิระเบดิแล้วพุ่งชน

แบบพลชีพี ก่อนนี้เปิดใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชม

อกีเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าเรือ่ง "แดจงักมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ ส าหรบัใคร

ทีช่ื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สุดขึน้ชื่อ ทีอ่าชพีแฮนยอหรอืนักประดาน ้าหญงิวยัชรา. งม

ขึน้มาขายกนัอยูร่มิชายฝัง่ สด อรอ่ยอยา่บอกใครเชยีว 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซำ วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงั

หนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะ

ประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานที่มคีวามศักดิส์ ิทธิแ์ละเป็นที่

เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ที่นับถอืศาสนาพุทธ  และรูปปั้น

เจา้แม่กวนอมิซึ่งหนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจายน์ ซึ่งหาก

ได้ลูบพุงก็จะร ่ารวยเงินทอง ท่านจะได้พบกับวิธีการท าบุญของชาวเกาหลี ใต้ที่

แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายข้าวสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆ์

แสดงถงึความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดั

แห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกสู่มหาสมทุร 

พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ทีส่่งผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขาย

ทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึ

ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้

เป็นของฝาก มคีุกกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น 
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ภายในยงัมคีาเฟ่ที่จ าหน่ายชาเขยีวทัง้ร้อนและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงั

ประกอบไปด้วย หอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะได้สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลใีต้ รวมทัง้

ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวทีน่ี่ 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบน

แผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ 

พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที่สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมี

ส่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไมไ่ดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจิ      

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้ำนน ้ำมนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณ

ช่วยลดไขมนัและน ่ าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเส้นเลอืดตบี แตก ตนั และ

สามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ี

ซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก และยงัมี

ผลิตภณัฑ์ต่างๆที่ท าจากสนเข็มแดงซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมส าหรบัคนเกาหลีและ

นกัท่องเทีย่ว 

จากนัน้พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์ของ

เกาะเชจู “ยูแช  หรอื “เรป หรอื เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรยีกทางการเป็น

ภาษาองักฤษว่า “คาโนล่า มดีอกสเีหลอืงประกอบด้วยกลบีดอก 4 กลบี พบบน

เกาะเชจโูดยเริม่ในเดอืนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบาน

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง      ร้ำนน ้ำมนัสนเขม็แดง  - ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้ำน

วฒันธรรมซองอึบ  - ชำยหำดกวำงชิกิ  - ยอดเขำซองซำนอิลซุลบง  - 

พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ 
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สะพรัง่เหลอืงอรา่มเตม็เนินเขา เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยงามเหมาะส าหรบัเกบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า (ปรมิาณ

ของดอกเรปบานอาจขึน้อยูก่บัภมูอิากาศค่ะ) 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้ำนวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้น

โบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้น

ที่นี่คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้า เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอิฐเข้าด้วยกนัเป็น

โครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้น

ก็จะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะนี้นัน้ 

ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่นี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบล็

คราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี 

ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลายเป็น

สนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผดั

คลุกเคล้าพรอ้มน ้าซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชำยหำดกวำงชิกิ (Gwangchigi Beach) เป็นชายหาดที่

สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจ ูชายหาดนี้มทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพื้นหลงัเป็น

ปากปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจบูงซึง่เป็นไฮไลท์ของเกาะเชจ ู ทุกท่านจะไดช้มความ

สวยงามของธรรมชาตทิีย่งัคงความอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ าคญัยงั

เป็นจดุชมววิพระอาทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขำซองซำนอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็น

ภเูขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภเูขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้น

มาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้

เรา           ยงัสามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบ

ของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานทีท่ี่นักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยก

ย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงั

ปากปล่องภเูขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจาก
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มุมสูง แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที่แตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของ

ปากปล่องภเูขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอยา่งแน่นอน 

จากนัน้พาท่านเขา้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ หรือ Aquarium ที่

ใหญ่ที่สุดในเอเชยี เป็นสถานที่อกีแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยอืนเกาะเชจ ู

เพราะที่นี่ เป็นทัง้ศูนย์กลางการเรยีนรู้ทางทะเล ความรู้เกี่ยวกับ  ธรรมชาติและ

สิง่มชีวีติใต้ทะเลทีจ่ดัแสดงไดน่้าสนใจ และสวยงาม มตีู้ปลาจ านวนมากตัง้แต่ขนาด

เลก็จนถงึขนาดใหญ่มหมึาอลงัการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ทอ้งทะเล นอกจากนี้มี

ฉลามวาฬเป็นไฮไลท ์โชวก์ารใหอ้าหารปลาฉลามสุดระทกึ ดนิแดนแห่งนกเพนกวนิ 

ชมการใหอ้าหารนกเพนกวนิตวัน้อย ทีต่่างกรูกนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั และปลา

กระเบนว่ายขา้มหวัไปมาท าใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง เกาะเชจูขึน้ชื่อด้วยอาหารทะเลสดๆ 

อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครือ่งเคยีงต่างๆ  

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ 

สะพำนข้ำมทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบั

หวัมงักร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกนัว่าถ้าหากใครไม่

ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไมถ่งึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักร

แห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักรอ่นของคลื่นลมทะเล ท าใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร 

ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามที่จะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ท้องฟ้า 

เป็นประตมิากรรมที่ธรรมชาตไิด้สรา้งสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงั

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง      ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพำนข้ำมทะเลยงยอน  - 
ร้ำนค้ำสมนุไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน  - ศนูยเ์คร่ืองส ำอำง  - ศนูยโ์สม  
- ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดำวทำวน์เมืองเชจ ู– สนำมบินเจจ ู– สนำมบิน
สวุรรณภมิู 
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สามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตา

อกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า 

ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรอื

ไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง  

รา้นละลายเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ 

สม้อบแหง้ ส้มเคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้า 

เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้ี

เยี่ยม ของฝากของที่ระลกึมใีห้ท่านได้เลอืกซื้อมากมาย พร้อมทัง้มบีรกิารบรรจุกล่อง

ตามเงือ่นไขของรา้น จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครื่องส ำอำงค ์ (COSMETIC 

SHOP) ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑ์

ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหาผิวหน้า ไม่ว่ าจะเป็นสิว มรีิ้วรอย ฝ้า กระ จุดด่างด า

ใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิแบบสาวเกาหล ี

โดยไมต่อ้งศลัยกรรม  

 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟักทอง

อ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอก

ดอง วุ้นเส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจ ิเสรฟิพร้อมกับข้าวสวยร้อนๆ ท่านจะอิ่มอร่อยกับ

เมนูอาหารนี้อยา่งแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถอืว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุด ภายในจะมเีจา้หน้าที่ให้

ความรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้ม 

อธิบายคุณสมบตัิและผลิตภณัฑ์ที่ผลติจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุง

รา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื 
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จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่นี่มสีนิค้าชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม 

เสื้อผ้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลายแบรด์ดงั 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, Perfuฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดำวทำวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้าท้องถิน่ ชื่อดงั บน

เกาะเชจู อาทเิสือ้ผา้ รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั ABC Mart, LES 

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

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

ประสบการณ์ช้อปป้ิงที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์

บรรยากาศเกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พรอ้ม

ความประทบัใจ 

01.00-02.00 น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

**กรณทีีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดินทาง ทางบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่

นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั***  ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยั

ธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ ที่เกดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของ

บรษิทั และเจ้าหน้าที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสยีเวลาในการท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู้เดนิทางไม่สามารถเรยีกร้อง

ค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณใีดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้า่ยทีล่กูคา้และบรษิทัจา่ยไปแลว้ 
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โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN FEBUARY ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับ

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

ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกนันี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้า

เมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 
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2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน าขั้นตอน

และรายละเอียดการนดัหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

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

เงินคนืหลังจากวันทีเ่ดนิทางกลบัภายใน 7-14 วนั 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low Cost เกาหล ี

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

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไมน่าน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

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

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

เปลี่ยนขนาดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน าทีน่ั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดนิทางเพียง 

2-4 วนัเทา่นัน้ 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะพยายาม

อย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกลเ้คียงที่สดุ (ซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืน

เงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์

ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้ค่ะ*** 

 

 

 

 

 



 
 

12 
 

 

 

***รำคำโปรโมชัน่ มีจ ำนวนจ ำกดั*** 
 

เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง  
ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 

 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่/ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเด่ียว 
ราคาปกติ 

ราคาโปรโมชั่น 
(8 ท่ีแรกเท่านั้น) 

กุมพันธ์ : 29 -3 มี.ค.  12,500 9,000 

4,900.- 

กุมพันธ์ : 23-26, 24-27, 25-28 12,800 9,300 

กุมพันธ์ : 2-5, 3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 16-19, 17-20, 
18-21, 26-29, 27-1  
             มี.ค., 28-2 มี.ค.  

13,100 9,600 

กุมพันธ์ : 1-4, 5-8, 9-12, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25  13,400 9,900 

กุมพันธ์ : 8-11, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24  13,700 10,200 

กุมพันธ์ : 6-9 17,400 13,900 

กุมพันธ์ : 7-10  19,400 15,900 
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ราคานีร้วม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกันอุบติัเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
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ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ 
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ี
อยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและด าเนินการ
ยืน่วซ่ีาดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วซ่ีา) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถ
รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปทีเ่ดินทางต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
-           จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการ
เดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระ
เพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งส้ิน) 
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-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจขอ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการ
ผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบ
และคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-         ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทวัร์หรือการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพกัส าหรับผู้ทีไ่ม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าทีเ่ดินทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณุำอ่ำนเงื่อนไขกำรจองทวัรต์ำมท่ีระบใุนรำยกำรข้ำงต้น  
หำกมีข้อสงสยักรณุำสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีก่อนท ำกำรจอง 


