
 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง เดือนมกราคม ���� 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแหง่ชาตฮิลัลาซาน - พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนสม้ไรเ้มลด็  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมนุซา – 

 รา้นนํ*ามนัสนเขม็แดง  - ชมดอกทงแบค หรอื ดอกคามลิเลยี  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ  - ชายหาดกวางชกิ ิ -  

ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ -ทุง่ดอกยเูช หรอื ทุง่ดอกเรป - ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร  - 

รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน - ศนูยเ์ครื5องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอตเตด้วิตี*ฟร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู



 

   

 

  

  

  

 

 

   

 

    22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชั *น 4 ชั *นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR 

(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าที5จากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอํานวยความ

สะดวก ในเรื5องของเอกสารของทา่น  

 

 

 

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เที5ยวบนิที5 7C เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศ

เกาหลใีต ้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทั *งภาพลกัษณ์ที5ด ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื5อดงัของเกาหล ี สายการบนิเจจู

เป็นสายการบนิชั *นนําที5พฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็ที5สดุในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตั *งเมื5อปี 2005 ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็โดยการ

ปรบัปรงุราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแก่ลกูคา้ตามคาํเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอยา่งต่อเนื5องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้าํให้

การทอ่งเที5ยวเป็นที5แพรห่ลายจนประสบความสาํเรจ็ ซึ5งก่อนหน้านั *นไมเ่คยนําวธิเีหลา่นี*มาปฏบิตั ิจนทาํใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศ

ทอ่งเที5ยวได ้ มเีสน้ทางบนิมากกวา่ 67 แหง่ในเมอืงสาํคญั ๆ เครื5องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบัจากทั 5วโลก ‘ในดา้น

ความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื5องบนิที5ใชม้ากที5สดุและมชีื5อเสยีงในต่างประเทศ  

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจู เป็นท่าอากาศยานที5ใหญ่เป็นอนัดบัที5 2 ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ได้

ถูกจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์หรอืการจราจรบนท้องฟ้าเยอะที5สุดในโลก ก่อตั *งเมื5อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เรว็ขึ*น 2 

ชั 5วโมง เพื5อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ5นของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาทา่นเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูที5

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู(�C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัที�สองของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมลด็ -ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา 
 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น 
(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํ
ผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจากสตัวไ์ม่วา่เนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร
ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

องค์การ UNESCO ให้รางวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ5งมหศัจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะที5เกดิใหมจ่ากภเูขาไฟที5ดบัแลว้ 

พาท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็นภูเขาที5สูง
ที5สุดในประเทศเกาหลใีต ้ประกอบดว้ยภูเขาไฟที5ดบัไปนานแลว้ซึ5งเป็นตน้กําเนิดของเกาะสว่นใหญ่
ในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมคีวามสูง a,cde เมตร และได้รบัการคดัเลอืกให้เป็นสถานที5ท่องเที5ยวทาง
ธรรมชาติที5มคีวามสวยงามลําดบัที5 afg ของเกาหล ีและจดัตั *งเป็นอุทยานแห่งชาติตั *งแต่ปี ค.ศ. 
ache ภูเขาฮัลลาได้ร ับการขึ*นทะเบียนเป็นพื*นที5สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere 
Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็ได้รบัการแต่งตั *งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural 
Heritage Site) ใหท้่านไดส้มัผสัความงามของภูเขาฮลัลาซานที5มหีมิะปกคลุม สขีาวของหมิะปกคลุม
อยูน่ั *นดรูาวกบัปุยเมฆ ที5ตดักบัสนํี*าเงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะสาํหรบัการถ่ายรปูเพื5อเกบ็ไวเ้ป็นที5ระลกึ 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไกอ่บซอีิxว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื*นเมอืงดั *งเดมิ จมิดกั

จานใหญ่นี*ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ*นโต   วุน้เสน้เกาหลนีี*มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรั 5งทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบั

ซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ*นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที5ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิทาํให้

เป็นที5ปลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ที5สง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทั 5วโลก เป็นสถานที5จดัแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิชน่ 

ชาเขยีวคุณภาพเยี5ยมเหมาะสาํหรบัซื*อเป็นของฝาก มคีุกกี*ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผน่มาสก์หน้าชา

เขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ที5จาํหน่ายชาเขยีว ทั *งรอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และ

โรลชาเขยีวที5คุณไมค่วรพลาด ภายในยงัประกอบ                 ไปดว้ย หอชมววิซึ5งนกัทอ่งเที5ยวจะ

ไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวที5ใหญ่ที5สดุ     ในเกาหลใีตร้วมทั *งถ่ายภาพที5ระลกึกบัถว้ย

ชา ซึ5งเป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวที5นี5 

จากนั *นพาท่านสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรย์ที5ธรรมชาติสร้างสรรค ์

เกาะเชจูเป็นที5เดียวในเกาหลีที5สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที5สุดในประเทศ ส้มบนเกาะเจจ ู                

มีรูปร่างแปลกตาที5มีชื5อว่า ฮัลลาบง เหตุผลที5 เรียกชื5อส้มนี* ว่า ฮัลลาบง เพราะปลูกกันมาก               

ที5ภูเขาฮลัลาซานซึ5งเป็นเขตที5อบอุ่นที5สุดของเกาหล ีฮลัลาบงเป็นสม้ที5เปลอืกหนา มรีสหวานอร่อย 

ทําใหไ้ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลแีละเป็นสนิคา้สง่ออกต่างประเทศอกีดว้ย นอกจากนี*

สวนสม้ยงัเป็นสถานที5ถ่ายทาํซรีี5สเ์กาหลชีื5อดงัหลายเรื5อง อาทเิชน่ MY GIRL (รกัหมดใจยยักะลอ่น) 

 

พ าท่ าน เดิ น ท างสู่  ภู เข าซ อ ง อั ค (SONGAK SAN)  เป็นภเูขาไฟที สวยงามอีก# ลกูบนเกาะเช

จู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัล ลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริม

ทะเล ชายหาดที นี จะไม่ได้เป็นทรายสี ขาวแต่กลบัเป็นหินสีดํา นํ 0าทะเลสีดําแปลกตา เป็นจุดดํานํ 0า



 

   

 

  

  

  

 

 

ยอดนิยมของกลุม่แฮนยอ  ตรงฐานภเูขา จะมีช่องที ทหารญี ปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้ตั 0งแต่สมยัสงครามโลก  เพื อเอาไว้จอดเรือแอบซอ่นไว้

สําหรับทําลายเรือของอเมริกา โดยทําเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุง่ชนแบบพลีชีพ ก่อนนี 0เปิดให้เข้าชม แต่มีเหตกุารณ์เคยดินถลม่ลงมาเลยปิดไม่ให้เข้า

ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานที ถ่ายทําเรื อง "แดจังกึม"ตอนที ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ สําหรับใครที ชื นชอบการทาน

อาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮื 0อสดุขึ 0นชื อ        ที อาชีพแฮนยอหรือนกัประดานํ 0าหญิงวยัชรา งมขึ 0นมาขายกนัอยูริ่มชายฝั ง สด อร่อยอย่า

บอกใครเชียวชรา งมขึ 0นมาขายกนัอยูริ่มชายฝั ง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียว 

จากนั *นพาทา่นแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมนุซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแหง่นี*ตั *งอยูบ่นเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหวา่งทางขึ*นทา่นจะไดย้นิเสยีงพระ

สวดมนต ์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพทุธรปูองคใ์หญ่ซึ5งเป็นพระ ประธานที5มคีวามศกัดิ ~สทิธิ ~

และเป็นที5เลื5อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ู และชาวเกาหลใีตท้ี5นบัถอืศาสนาพทุธ  และรปูปั*นเจา้

แมก่วนอมิซึ5งหนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนั *นยงัมรีปูปั*นพระสงักจัจายน์ ซึ5งหากไดล้บูพงุกจ็ะ

รํ5ารวยเงนิทอง ทา่นจะไดพ้บกบัวถิกีารทาํบุญของชาวเกาหลใีตท้ี5แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดย

นิยมถวายขา้วสารเพื5อเป็นอาหารสาํหรบัพระสงฆเ์พื5อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื5อเป็น

แสงสวา่แหง่ชวีตินอกจากนั *นที5วดัแหง่นี*ทา่นยงัจะไดช้ื5นชมกบัววิทะเลที5สวยงามของแหลมมงักรที5

ยื5นออกมาสูม่หาสมทุร 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที5เป็นที5นิยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมสูามชั *นไปย่างบนแผ่นโลหะที5ถูกเผาจน

รอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื5องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหั 5นบางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และนํ*ามนังา ถงึแมว้่า

ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที5สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมที5หลากหลาย แต่ว่าถา้พูดถงึรสชาตแิลว้ นับว่าพลาด

ไมไ่ดเ้ลย 

จากนั *นพาทุกทา่นเเขา้พกัที5 Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที5โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กิมจิ  (ผกัดองเกาหลี)              

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื*ออื5นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที5จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที5น้อยกว่า

เทา่นั *น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ*น 

จากนั *นพาท่านเดนิทางต่อที5 ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาตผิ่านผลงานการวจิยั

มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ*าตาลในกระแส

เลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื5อเพิ5มภูมติ้านทานและ

ทาํใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึ5งกาํลงัเป็นสิ5งที5ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

วนัที�สามของการเดนิทาง  ร้านนํ-ามันสนเขม็แดง  - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ –ชายหาดกวางชิก ิ- ยอดเขาซองซาน อลิจูบง –  

                                          พพิธิภัณฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป   



 

   

 

  

  

  

 

 

พาทุกท่านเดินทางชม  ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย  ดอกคามิลเลีย" (Camellia)                

คอื ดอกไมท้ี5สื5อไดถ้งึ อุดมคต ิหรอื ความรกัในอุดมคต ิและสุดทา้ยคอืความถ่อมตน เป็นดอกไมท้ี5

มรีปูรา่งคลา้ยดอกกุหลาบขนาดใหญ่ แต่ทวา่กลบีเป็นมนัลื5นของมนั จงึทาํใหค้ารม์เีลยี มคีวามโดด

เด่นเฉพาะตวั บนเกาะเชจูสดีอกคามลิเลยีจะออกชมพูอ่อนและเขม้ตดักบัใบสเีขยีวเขม้มองแล้ว

เพลินตา (ดอกคามิลเลียจะบานใหญเต็มที5สวยงามในเดือนธนัวาคม - มกราคม ทั *งนี*ขึ*นอยู่กบั

สภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

 

 

จากนั *นพาท่านเยี5ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้น

แห่งนี*ไมใ่ชเ่ป็นแคห่มูบ่า้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมูบ่า้นโบราณอายุมากกวา่ �ee ปี ที5ยงัมี

ชาวบา้นอาศยัอยูจ่รงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นที5นี5คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเที5ยวเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็

ไหต่างๆที5อยู่ตามบ้านกจ็ะเดาได้ว่าเป็นไหสาํหรบัทํา "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่สาํหรบัที5

เกาะนี*นั *น ไหที5วางเรยีงรายกนัอยูต่ามบา้นเรอืนที5นี5จะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอรร์ี5 ที5จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี* โดยชาวบา้นจะนําผลเบอรร์ี5ป่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบันํ*าผึ*ง 

และหมกัไวส้ามปี ก่อนที5จะนํามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรี*ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้

ในการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี*กลายเป็นสนิคา้ที5ผูม้าเยี5ยมเยอืนมกัจะซื*อกลบัไปรบัประทาน และซื*อเพื5อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการนําเนื*อหมูหมกักบัเครื5องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคล้าพรอ้มนํ*าซุป 

นกัทอ่งเที5ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื5อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื5องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ 

เป็นอาหารพเิศษที5ขอแนะนํา 

จากนั *นพาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi Beach) เป็นชายหาดที5สวยที5สุด

แห่งหนึ5งบนเกาะเชจู ชายหาดนี*มทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพื*นหลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟ

ซองซานอลิจูบงซึ5งเป็นไฮไลท์ของเกาะเชจู  ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาตทิี5ยงัคง

ความอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ที5สําคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติย์ตกที5สวยที5สุด

แหง่หนึ5งบนเกาะเชจ ู

 

 

 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

จากนั *นนําท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที5ดบั

แล้ ปากปล่องภูเขาไฟที5มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที5โด่งดงัที5ผู้คนมาขอพรและชมพระ

อาทติยข์ึ*น เป็นหนึ5งใน 10 สถานที5สวยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี*เรายงัสามารถดื5มดํ5ากบัทอ้งฟ้า

และนํ*าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที5สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานที5ที5นกัท่องเที5ยวจากทั 5ว

ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ5งมหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก 

ท่านสามารถเดนิขึ*นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที5ดบัแลว้ ระหวา่งทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิ

และถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที5ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทิวทศัน์และบรรยากาศที5

แตกต่างกนั เมื5อขึ*นไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ~ และ

ทศันียภาพที5สวยงามอยา่งแน่นอน 

จากนั *นพาทุกท่านเดนิทางสู ่Haenyeo Museum (พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ) แฮนยอ คอืนักดาํนํ*าที5ลง

ไปเกบ็อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝั 5งของเกาะเชจูดว้ยวธิกีารตามแบบฉบบัดั *งเดมิของเกาหล ี

บางคนกย็กใหแ้ฮนยอเป็นนางเงอืกแห่งทอ้งทะเลซึ5งไดร้บัความสนใจอยา่งมาก ภายในพพิธิภณัฑ์

ทุกท่านจะไดพ้บภาพถ่ายแฮนยอที5สะท้อนให้เหน็ถงึความแขง็แกร่งของผูห้ญิงบนเกาะเชจู โดย

รูปแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรื5องราว วถิีชีวติความเป็นอยู่  ซึ5งข้าวของ 

เครื5องใชท้ี5นํามาแสดงสว่นใหญ่จะเป็นของใชท้ี5เจา้ของบา้นไดใ้ชง้านจรงิ อาท ิเชน่การแต่งกาย ใน

สมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที5ดูสบายตา และที5สําคญัคือมกีฎห้ามไม่ให้

ผูช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปัจจุบนัจะมชีุดที5รดัรปูเตม็ตวัคลา้ยกบันัก

ประดานํ*าสดีําโดยมอุีปกรณ์คือ แว่นกนันํ*า เคียว ถุงตาข่ายและหินตะกั 5วร้อยเพื5อถ่วงนํ*าหนัก  

ไฮไลทข์องแฮนยอคอืจุดที5ดําลงไปจะลกึเกอืบรอ้ยเมตรแต่แฮนยอกด็ําลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งใช ้             ถงัออกซเิจนแสดงใหเ้หน็ว่าพวกเธอ

นั *นมคีวามแขง็แกรง่สว่นอาหารที5หามาไดน้ั *นกม็หีลากหลายทั *งสาหรา่ย หอยเป๋าฮื*อ เมน่ทะเล หมกึยกัษ์ ฯลฯ อนัสะทอ้งถงึความอุดมสมบรูณ์

ของทอ้งทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิ ~การเขา้ชมเนื5องจากสถานที5ทอ่งเที5ยวบางแหง่มวีนัหยดุประจาํ) 

จากนั *นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะเชจู “ยูแช  

หรอื “เรป หรอื เรปซีด (Rapeseed)” มีชื5อเรยีกทางการเป็นภาษาองักฤษว่า “คาโนล่า มีดอกสี

เหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกาะเชจโูดยเริ5มในเดอืนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ของ

ทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรั 5งเหลอืงอร่ามเต็มเนินเขา เป็นววิธรรมชาติที5สวยงามเหมาะ

สาํหรบัเกบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจํา (ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขึ*นอยู่กบัภูมอิากาศ

คะ่) 

        

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ5ง เมนูปิ* งย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึ*นชื5อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิ*ม

ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื5องเคยีงต่างๆ  

จากนั *นพาทุกทา่นเเขา้พกัที5 Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   



 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที5โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก 

และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื*ออื5นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที5จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที5น้อยกว่าเท่านั *น แต่

ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ*น 

จากนั *นพาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยง

ยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัร็อคที5มีลกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหนึ5งในมนต์เสน่ห์ทาง

ธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึ5งถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื5อมาดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่า

ยงัมาไมถ่งึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแหง่นี*เกดิขึ*นจากการกดักรอ่นของคลื5นลมทะเล ทาํใหม้รีปูทรงลกัษณะ

เหมอืนหวัมงักร กําลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งคํารามและพยายามที5จะผุดขึ*นจากทอ้งทะเล เพื5อขึ*นสู่ทอ้งฟ้า 

เป็นประติมากรรมที5ธรรมชาตไิด้สรา้งสรรค์มา สถานที5แห่งนี*เป็นที5สนใจของนักท่องเที5ยวเกาหลเีป็น

อย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยี5ยมชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื5อชมววิธารลาวาที5ตอนนี*กลายเป็น

ธารนํ*าทะเลที5มสีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนั *นนําท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ~เรยีบรอ้ย

แลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรี*ยว ดสีําหรบั

บุคคลที5 นิยมดื5มเหล้า ชา กาแฟ นํ*าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพษิที5ตกค้างหรอื

ไขมนัที5สะสมอยู่ภายในผนังของตบั  หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ*น ซึ5งยงัส่งผลดีต่อ

สขุภาพรา่งกายของทา่นเอง 

จากนั *นพาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื�องสาํอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสาํอางคท์ี5หมอ

ศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑ์ต่างๆ ที5เหมาะกบัผูท้ี5มปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็น

สวิ มรีิ*วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดําใบหน้าหมองคลํ*า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิ*วรอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิ

แบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม  

                                                                                                                          

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี* คอืหมหูมกัชิ*นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหลํ5าปล ีฟักทองอ่อน ถั 5วงอก แครอท 

เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานได้ทั *งแบบแห้งและนํ*า เครื5องเคยีงต่าง ๆ คอื ถั 5วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิ

พรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิ5มอรอ่ยกบัเมนูอาหารนี*อยา่งแน่นอน 

 

 

วนัที�สี�ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงนิวอน- ศูนย์เครื�องสําอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ลอ็ตเต้ ดวิตี-ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  

 



 

   

 

  

  

  

 

 

จากนั *นนําท่านสู่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี*รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที5

อายุ 6 ปี ซึ5งถอืว่าเป็นโสมที5มคีุณภาพดทีี5สุด ภายในจะมเีจา้หน้าที5ให้ความรูเ้กี5ยวกบัโสมพรอ้มอธบิาย

คุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ที5ผลติจากโสม ให้ท่านได้เลอืกซื*อโสมที5มคีุณภาพดทีี5สุดและราคาถูก กลบัไป

บาํรงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที5ทา่นรกัและนบัถอื 

จากนั *นนําท่านชอ้ปปิ* งสนิคา้ปลอดภาษ ีลอ๊ตเต้ ดิวตี_ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที5นี5มสีนิคา้ชั *น

นําปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซื*อมากมายกว่า dee ชนิด  นํ*าหอม เสื*อผ้า เครื5องสาํอางค์ กระเป๋า นาฬิกา 

เครื5องประดบั 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, � CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo 

Malone, Perfumes ฯลฯ 

 

จากนั *นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ* งสินค้าท้องถิ5น ชื5อดัง บนเกาะเชจ ู            

อาทเิสื*อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื5องสาํอางค์ เครื5องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปปิ*งที5เรา้ใจที5สดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

 

 

ga:�e-gg.�e น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เที5ยวบนิที5 hC พรอ้มความประทบัใจ 

                                                             เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมืองทั�งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯจะ

ไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�นและขอสงวนสิทธิ> ที�จะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั�งสิ�น ซึ� งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***           ในกรณี

เกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือสิ�งของสูญหายตามสถานที�

ต่างๆ ที�เกิดขึ�นอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ที� ที�จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม       ผูเ้ดินทางไม่

สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั�งสิ�น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายที�ลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 
***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั �งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็น
นักท่องเที�ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอื์�น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� / มีนาคม 0161 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN 

JANUARY ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื�อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั�น เป็นจาํนวนเงิน (/E,EEE บาท หรือ 300,000 วอน) หาก
ลกูค้าเป็นนักท่องเที�ยวจริงๆ เดินทางท่องเที�ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี�คืนเตม็จาํนวน ดงันั �น

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเงื�อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิN ไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรม
แรงงานทั �งที�ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เงื�อนไขการให้บริการกรณีสาํรองที�นั �ง  
   1. ราคาโปรโมชั 5นชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ทา่นละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นที5เหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีที5ไมช่าํระยอดเงนิสว่นที5เหลอืตามเวลาที5กําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของทา่น
ถกูปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิ ~ในการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคานี_รวม 
-   คา่ตั �วเครื5องบนิ ตามที5ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ที5ม ี  

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ เดก็ไม่เสริมเตียง ราคาโปรโมชั �น พกัเดี�ยวเพิ�ม 

มกราคม : 5-8 , 6-9 , 7-10 13,100 9,600 

 
   h,ijj.- 

 

 

 

มกราคม : 4-7 , 8-11 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 19-22 , 20-23 , 

21-24 , 26-29 , 27-30 , 28-31      
13,400 9,900 

มกราคม : 3-6 , 9-12 , 11-14 , 15-18 , 18-21 , 22-25 , 25-28 

,29-1 ก.พ. , �#-� ก.พ.  
13,700 10,200 

มกราคม : #L-#� , 16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 , 30-2 ก.พ.  

 
14,000 10,500 

มกราคม : 1-4 , 2-5 

 
15,100 11,600 



 

   

 

  

  

  

 

 

-   คา่อาหารทุกมื*อ ตามที5ระบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานที5ต่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ที5พกัระดบัมาตรฐาน g คนื (พกัหอ้งละ g-� ทา่น)  
-  คา่รถรบั-สง่ และนําเที5ยวตามรายการ / คา่นํ*าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. /1ชิ*น 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเที5ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิ ~หวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึ*นไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ a,eee,eee บาท (เงื5อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเทา่นั *น) 
ราคานี_ไม่รวม 
-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ5น 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 

-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ เครื5องดื5มที5ส ั 5งเพิ5ม
นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั 5งเพิ5ม กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ5มเองต่างหาก) 
-   คา่ภาษมีลูคา่เพิ5ม 7% และภาษหีกั ณ ที5จา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่นํ*าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที5หนกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   คา่วซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ5นที5อยู ่4) สาํเนา
ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ*ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื5นวซี่าดว้ยตนเองเทา่นั *น  
(สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื5องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื5นวซี่า) 
-  คา่อาหารที5ลกูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี5ยนแปลงจากที5โปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารที5ทาง
ทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึ*นไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ั *งหมด 

(ราคาโปรโมชั 5นไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลี5ยนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี5ยนชื5อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุป๊ที5เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  
รวมถงึเที5ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ั *งหมด 

หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขั *นตํ5า ผูใ้หญ่ ge ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึ*นไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย d วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี*เป็นราคาสาํหรบันกัทอ่งเที5ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั *น (นกัทอ่งเที5ยวต่างประเทศชาํระเพิ5มทา่นละ 
�,eee บาท) 
 -         เที5ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที5ยว สามารถเปลี5ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์ของผู้
เดนิทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสทิธิ ~ในการเปลี5ยนแปลงเที5ยวบนิทั *งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ � เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื5อทอ่งเที5ยว เทา่นั *น 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ � เดอืนทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั *งสิ*น) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั *งสิ*นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยั
ธรรมชาต ิหรอืกรณีที5ทา่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที5ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที5กรมแรงงานทั *งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ5งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 



 

   

 

  

  

  

 

 

-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั *งสิ*น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที5ยวบางรายการ, ไมท่านอาหารบาง
มื*อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั *งสิ*น หากเกดิสิ5งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที5เกดิจาก ความประมาท
ของตวันกัท่องเที5ยวเอง 
-           ตั �วเครื5องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ กรณีที5ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื5อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี* วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
ec.ee น. - af.ee น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่ว และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที5รฐับาลประกาศในปีนั *นๆ ถอืวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทั *งสิ*น เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอบรษิทักาํกบั
เทา่นั *น 
-           หากทา่นที5ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ อาทเิชน่เครื5องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามที5เจา้หน้าที5ทุกครั *งก่อนทาํการออกตั �ว เพื5อ
ป้องกนัปัญหาเที5ยวบนิลา่ชา้ เปลี5ยนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี5ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึ5งอยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปปิ*งตามที5โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ aee,eee วอน หรอืเป็นเงนิไทย
�,eee บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ*นอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที5เขา้พกั ไมส่ามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที5ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ทา่น 
-           ขอสงวนสทิธิ ~การตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ี5ไมเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิ ~สาํหรบัลกูคา้ที5เดนิทางทอ่งเที5ยว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นั *น 
-            เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั _งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื�อนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั _งหมด 

 

กรณุาอ่านเงื�อนไขการจองทวัรต์ามที�ระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าที�ก่อนทาํการจอง 

 


