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รหัสโปรแกรม : 13037 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนมนีำคม  2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
ฮลัโหล คิตต้ี เจจู  - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - น ้าตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบงัโพมุนซา - ร้าน

น ้ามนัสนเขม็แดง  - ชมทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขา

ซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า - ยงดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร + +สะพานข้ามทะเลยงยอน   - 

ร้านค้าสมนุไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

   

    

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำร

บนิJEJU AIR (BOEING 737-800)  หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 2-3  โดยมเีจำ้หน้ำทจีำก

บรษิทัคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในเรือ่งของเอกสำรของท่ำน 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋ำถอืตดิตวัจะต้องบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิำณไม่

เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น (รวมกนัไม่เกิน 1 ลติร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถ

เปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงขึน้ไปเพยีงใบเดียวเท่ำนัน้ กำรน ำผลติภณัฑข์องสดทีท่ ำจำกสตัวไ์ม่ว่ำเนื้อหม ูเนื้อ

ววั ผกั ผลไมส้ด ไมอ่นุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะต้องเสยี

ค่ำปรบั 

 



 
 

 

2 
 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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02.25-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสำยกำรบนิโลวค์อ

สอนัดบั1 ของประเทศเกำหลใีต้ สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอร์

เป็นดำรำชื่อดงัของเกำหลี สำยกำรบินเจจูเป็นสำยกำรบินชัน้น ำที่พัฒนำได้อย่ำงรวดเร็วที่สุดในประเทศเกำหลีใต ้

หลงัจำกกำรก่อตัง้เมือ่ปี 2005 ไดข้ยำยตวัอยำ่งรวดเรว็โดยกำรปรบัปรงุรำคำใหม้คีวำมยุตธิรรมแก่ลูกคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง 

และยงัได้มกีำรปฏริูปธุรกิจทำงกำ บนิอย่ำงต่อเนื่องอกีด้วย สำยกำรบนิเจจูได้ท ำให้กำรท่องเที่ยวเป็นที่แพร่หลำยจน

ประสบควำมส ำเรจ็ ซึ่งก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิจนท ำให้ประเทศเกำหลใีต้กลำยเป็นประเทศท่องเทีย่ว

ได้ มเีส้นทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสำยกำรบนิเจจู ได้รบักำรยอมรบัจำกทัว่

โลก ‘ในดำ้นควำมปลอดภยั’ ‘และสมรรถภำพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจู เป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกำหลใีต้ รองจำกท่ำอำกำศยำน

นำนำชำตอินิชอน ได้ถูกจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลท์หรอืกำรจรำจรบนท้องฟ้ำเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 

2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ทีอ่งคก์ำร UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    สนามบินเจจ ู - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - น ้าตกซอน
จียอน  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมนุซา 
 

 

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

 

 



 
 

 

4 
 

สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็น

เกำะทีเ่กดิใหมจ่ำกภเูขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่  HELLO KITTY JEJU ISLAND เป็นสถำนที่จดัแสดง

เรื่องรำวเกี่ยวกบัคติตี้ หลำกหลำยเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตี้

ทัง้หมด  พร้อมเรื่องรำวประวัติควำมเป็นมำ ร้ำนขำยของที่ระลึกน่ำรกัๆ 

มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ที่คำดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตำ 

และชอ็คโกแล๊ต รบัรองถูกใจสำวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คำ

เฟ่ ซึ่งเป็นรำ้นกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรกัเหมำะส ำหรบัถ่ำยภำพ ภำยในรำ้นมี

จ ำหน่ำยเคก้หลำยรสชำต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกำแฟ รสชำตอิร่อยทีคุ่ณไม่ควร

พลำด 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต 

วุ้นเส้นเกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ำกบัซอสสูตรเฉพำะ 

เสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รบั

ของขวญัจำกธรรมชำต ิท ำให้เป็นที่ปลูกชำเขียวคุณภำพสูง ที่ส่งผลติภณัฑช์ำ

เขยีวส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำ   

อนัหลำกหลำย รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีว

คุณภำพเยี่ยมเหมำะส ำหรบัซื้อเป็นของฝำก มคีุกกี้ชำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่น

มำส์กหน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภำยในยงัมคีำเฟ่ที่จ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้

รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีวที่คุณไม่ควรพลำด  ภำยในยงั

ประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเที่ยวจะไดส้มัผสักบัภำพบรรยำกำศของไร่

ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต ้รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถว้ยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่ำเขยีวทีน่ี่ 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ น ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น ้ำตก

ที่ไหลลงจำกหน้ำผำหินนี้ท่ำนสำมำรถมองและจนิตนำกำรเห็นออกเป็นรูป

ต่ำงๆ ท ำให้เกดิเสยีงรำวกบัฟ้ำคะนอง สำยน ้ำตกไหลลงสู่แอ่งน ้ำรวมกบัแสง

สะทอ้นเปรยีบได้กบักำรรวมทัง้ผนืฟ้ำและพื้นดนิเขำ้ดว้ยกนั ดว้ยควำมงดงำม
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นี้ ท ำใหเ้ป็นสถำนทีย่อดนิยมของนกัท่องเทีย่ว เพื่อถ่ำยภำพ โดยมนี ้ำตกซอนจยีอนเป็นฉำกหลงัภำพถ่ำยทีส่วยงำม 

พาทา่นเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟท่ีสวยงาม

อีก1 ลกูบนเกาะเชจ ูสามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่ง

กลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไม่ได้เป็นทรายสีขาว

แต่กลับเป็นหินสีด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจุดด าน า้ยอดนิยมของกลุ่ม

แฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องท่ีทหารญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้ตัง้แต่

สมยัสงครามโลก  เพ่ือเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา 

โดยท าเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แต่มี

เหตกุารณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานท่ี

ถ่ายท าเร่ือง "แดจงักึม"ตอนท่ีถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ ส าหรับใครท่ีช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ 

คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ช่ือ ท่ีอาชีพแฮนยอหรือนกัประดาน า้หญิงวยัชรางมขึน้มาขายกนัอยู่ริมชายฝ่ัง สด อร่อยอย่า

บอกใครเชียว 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บน

เขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะได้ยนิเสียงพระสวด

มนต์ ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธำนที่มี

ควำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีต้

ที่นับถือศำสนำพุทธ  และรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอิมซึ่งหันหน้ำออกสู่ทะเล 

นอกจำกนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจำยน์ ซึ่งหำกได้ลูบพุงก็จะร ่ำรวยเงนิทอง 

ท่ำนจะไดพ้บกบัวธิกีำรท ำบุญของชำวเกำหลใีต้ทีแ่ตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย 

โดยนิยมถวำยข้ำวสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆ์แสดงถึงควำมอุดม

สมบูรณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ที่วดัแห่งนี้ท่ำน

ยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงำมของแหลมมงักรทีย่ ื่นออกสู่มหำสมทุร 

พร้อมเสริฟด้วยเมน ูซมักย็อบซลั  เป็นอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างงบนแผ่นโลหะท่ีถูก

เผาจนร้อน   ซมักย็อบซลัจะเสิร์ฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียงตา่งๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหัน่บางๆ พริกไทยป่น เกลือ และ

น า้มนังา ถึงแม้วา่ซมักยอบซลัจะมีการเตรียมการท่ีสดุแสนจะธรรมดา คือไมไ่ด้มีการหมกัหรือมีสว่นผสมท่ีหลากหลาย แตว่่า

ถ้าพดูถึงรสชาตแิล้ว นบัวา่พลาดไมไ่ด้เลย 
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จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

‘; 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชำต ิ

ผ่ำนผลงำนกำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต้ มี

สรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่ ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตบี 

แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพษิในรำ่งกำย เพื่อเพิม่ภูมติ้ำนทำนและท ำใหอ้ำยุ

ยนืแบบชำวเกำหล ีซึ่งก ำลงัเป็นสิง่ที่ไดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลี

เป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลิตภณัฑต่์ำงๆที่ท ำจำกสนเขม็แดงซึ่งเป็นสนิค้ำยอด

นิยมส ำหรบัคนเกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

จำกนัน้พำท่ำนสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์

ของเกำะเชจู “ยแูช  หรอื “เรป หรอื เรปซดี (Rapeseed)” มชีื่อเรยีกทำงกำร

เป็นภำษำองักฤษว่ำ “คำโนล่ำ มดีอกสเีหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบ

บนเกำะเชจโูดยเริม่ในเดอืนกุมภำพนัธ ์- พฤษภำคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออก

ดอกบำนสะพรัง่เหลืองอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็นวิวธรรมชำติที่สวยงำมเหมำะ

ส ำหรบัเก็บรูปควำมประทบัใจเป็นควำมทรงจ ำ (ปรมิำณของดอกเรปบำนอำจ

ขึน้อยูก่บัภมูอิำกำศค่ะ) 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ร้านน ้ามนัสน  - ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป -  หมู่บ้านวฒันธรรมซอง

อึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง-พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 
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จำกนัน้พำท่ำนเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บำ้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บำ้นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็น

หมู่บ้ำนโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยงัมชีำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์

ของกำรสรำ้งบำ้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมำ้ เป็นตัวยดึก้อนหนิและ

ก้อนอิฐเขำ้ด้วยกนัเป็นโครงสร้ำงของตวับ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเที่ยวเกำหลใีต้

แลว้เคยเหน็ไหต่ำงๆทีอ่ยูต่ำมบำ้นกจ็ะเดำไดว้่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอื

ผักดองของเกำหลี แต่ส ำหรับที่เกำะนี้นัน้ ไหที่วำงเรียงรำยกันอยู่ตำม

บ้ำนเรอืนที่นี่จะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบล็ครำสเบอร์รี่ ที่จะมี

เฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอรร์ีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึ้ง และหมกัไว้สำมปี ก่อนที่จะน ำมำ

รบัประทำนได้ รสชำตหิวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลำยเป็นสนิค้ำที่ผู้มำ

เยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู "แทจพีลูแบก็"  เป็นกำรน ำเนื้อหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคลำ้พรอ้มน ้ำ

ซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กิมจ ิเครื่อง

เคยีงต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi Beach) 

เป็นชำยหำดที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งบนเกำะเชจู ชำยหำดนี้มทีศันียภำพเป็น

เอกลกัษณ์มวีวิพืน้หลงัเป็นปำกปล่องภูเขำไฟซองซำนอลิจบูงซึง่เป็นไฮไลท์

ของเกำะเชจ ู ทุกท่ำนจะไดช้มควำมสวยงำมของธรรมชำตทิีย่งัคงควำมอุดม

สมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ที่ส ำคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอำทติยต์กที่

สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเกำะเชจ ู
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จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE 

PEAK) เป็นภูเขำไฟที่ดบัแล้ ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ 

เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คนมำขอพรและชมพระอำทติย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 

สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจ ูและในจุดนี้เรำ ยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบัทอ้งฟ้ำและ

น ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถำนที่ที่

นักท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 

สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดินขึ้นไปยงัปำก

ปล่องภูเขำไฟที่ดบัแล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและ

ถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์

และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกนั เมื่อขึ้นไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สมัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์และ

ทศันียภำพทีส่วยงำมอยำ่งแน่นอน 

จำกนัน้พำท่ำนเข้ำชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑ์สตัว์น ้า หรือ 

Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชยี เป็นสถำนที่อกีแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลำด

เมื่อได้มำเยอืนเกำะเชจู เพรำะที่นี่เป็นทัง้ศูนย์กลำงกำรเรยีนรู้ทำงทะเล 

ควำมรูเ้กี่ยวกบั  ธรรมชำตแิละสิง่มชีวีติใต้ทะเลทีจ่ดัแสดงไดน่้ำสนใจ และ

สวยงำม มตีูป้ลำจ ำนวนมำกตัง้แต่ขนำดเลก็จนถงึขนำดใหญ่มหมึำอลงักำร 

ชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใต้ทอ้งทะเล นอกจำกนี้มฉีลำมวำฬเป็นไฮไลท ์โชว์

กำรใหอ้ำหำรปลำฉลำมสุดระทกึ ดนิแดนแห่งนกเพนกวนิ ชมกำรใหอ้ำหำร

นกเพนกวนิตวัน้อย ทีต่่ำงกรกูนัมำรบัอำหำรอย่ำงคกึคกั และปลำกระเบน

ว่ำยขำ้มหวัไปมำท ำใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้วั 

พรอ้มเสรฟิทุกท่ำนด้วยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง   เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูขึน้ชื่อด้วยอำหำรทะเลสดๆ 

อยำกใหทุ้กท่ำนไดล้ิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครือ่งเคยีงต่ำงๆ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   
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รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) 

และ สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มี

ลกัษณะคล้ำยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่หท์ำงธรรมชำตขิองเกำะเจจ ู

ซึง่ถอืกนัว่ำถ้ำหำกใครไม่ได้มำเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมำดูโขดหนิมงักร ก็

ถอืว่ำยงัมำไม่ถงึเกำะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จำกกำรกดักร่อนของ

คลื่นลมทะเล ท ำให้มรีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก ำลงัอ้ำปำกส่งเสยีง

ร้องค ำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึ้นจำกท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้ำ เป็น

ประติมำกรรมที่ธรรมชำติได้สร้ำงสรรค์มำ สถำนที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของ

นักท่องเที่ยวเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยีย่มชมสะพำนขำ้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธำรลำวำที่ตอนนี้

กลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของ

เกำหล ีโดยมกีำรจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  

(ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบั

บุคคลที ่นิยมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วย

ในกำรล้ำงสำรพษิที่ตกค้ำงหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตับ

หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่ำนแข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อ

สุ ขภ ำพ ร่ ำ ง ก ำ ยขอ งท่ ำ น เ อ ง   ร้ ำ นล ะ ล ำ ย เ งิน ว อ นหรือ 

(SUPERMARKET) ที่นี่มขีนมพื้นเมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น 

ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำต ิรวมไปถงึของใช้

ในครวัเรอืน ลูกบอลซกัผำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่ำสมัผสั 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - 
ร้านค้าสมนุไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์คร่ืองส าอาง  - ศนูย์
โสม  - ล้อตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู- สนามบินเจจ ู-  
สนามบินสวุรรณภมิู 
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พร้อมกบักำรกนัไรฝุ่ นได้ดเียี่ยม ของฝำกของที่ระลกึมใีห้ท่ำนได้เลอืกซื้อมำกมำย พร้อมทัง้มบีรกิำรบรรจุกล่องตำม

เงือ่นไขของรำ้น  

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) 

ประเภทเวชส ำอำงคท์ีห่มอศลัยกรรมเกำหลรีว่มออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑ์

ต่ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผูท้ีม่ปัีญหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำง

ด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบ

สำวเกำหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม  

 

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปล ีฟักทอง

อ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มำตม้รวมกนั โดยสำมำรถทำนไดท้ัง้แบบแหง้และน ้ำ เครื่องเคยีงต่ำง ๆ คอื ถัว่งอก

ดอง วุน้เสน้ปรงุรสสำหรำ่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อรอ่ยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับำลรบัรอง

คุณภำพว่ำผลติจำกโสมทีอ่ำยุ 6 ปี ซึง่ถอืว่ำเป็นโสมทีม่คีุณภำพดทีีสุ่ด ภำยใน

จะมเีจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรูเ้กี่ยวกบัโสมพร้อมอธบิำยคุณสมบตัิและผลติภณัฑ์ที่

ผลติจำกโสม ให้ท่ำนได้เลอืกซื้อโสมที่มคีุณภำพดทีี่สุดและรำคำถูก กลบัไป

บ ำรงุรำ่งกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY 

FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคำ้ชัน้น ำปลอดภำษีใหท้่ำนเลอืกซือ้มำกมำยกว่ำ 500 

ชนิด  น ้ ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดับ 

หลำกหลำยแบรดด์งั อำทเิช่น 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 
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จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้ำท้องถิน่ ชื่อ

ดงั บนเกำะเชจ ูอำทเิสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค ์เครื่องประดบั ABC 

Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, 

ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, 

Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบกำรณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รำ้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยก

เมยีงดงมำไว้บนเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศเกำะเชจ ูพรอ้มรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ 

รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 

พรอ้มควำมประทบัใจ 

01.00-02.00 น. เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ  

**กรณทีีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รงุเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่

นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทั***  ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยั

ธรรมชำติ กำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคุมของ

บรษิทั และเจำ้หน้ำที่ ที่จะส่งผลกระทบให้เสยีเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม  ผู้เดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้ง

ค่ำเสยีหำย ว่ำดว้ยกรณใีดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใชจ้ำ่ยทีล่กูคำ้และบรษิทัจำ่ยไปแลว้ 
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โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN MARCH ทางแลนดเ์กาหลีจ าเปน็ต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-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 เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 
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‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

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 
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***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวข้ึน ทางบริษทัจะพยายาม

อย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกลเ้คียงที่สดุ (ซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืน

เงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์

ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้ค่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทวัร์เกาหลี ราคา

ปานกลางให้ท่านพจิารณา ซึ่งค่อนข้างแนน่อนในการเดินทางมากกวา่ แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 

บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เปน็ต้นคะ ส าหรับลูกค้าต้องการความ

แน่นอน เรามีให้เปน็ตัวเลือกค่ะ 

 

 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 
 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่/ 
เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
ราคาปกต ิ

ราคาโปรโมช่ัน 
(8 ที่แรกเท่านั้น) 

มีนาคม : 8-11, 9-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21  11,900 8,400 

4,900.- 

มีนาคม : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 7-10, 11-14, 14-17, 21-24  12,200 8,700 

มีนาคม : 22-25 12,300 9,000 

มีนาคม  : 5-8, 6-9, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 23-26  12,500 9,000 

มีนาคม : 24-27  12,800 9,300 

มีนาคม : 25-28  13,100 9,600 

มีนาคม : 26-29, 27-30 13,400 9,900 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง  
ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
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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) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
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ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, 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) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถ
รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้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 โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการ
เดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระ
เพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งส้ิน) 
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-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ 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 เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการ
ผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ
และคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมทีเ่ข้าพกั ไม่
สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทวัร์หรือการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพกัส าหรับผู้ทีไ่ม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าทีเ่ดินทางท่องเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


