
 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

 

กาํหนดการเดินทาง เดือนกมุภาพนัธ ์���� 

โปรแกรมเดนิทาง 
อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - โชวก์ายกรรม  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมนุซา  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค - ร้านนํ+ามนัสนเขม็แดง  - 

ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง - พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์+า - ยง

ดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์ครื5องสาํอาง  - ศนูย์

โสม  - ดิวตี+ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

   

 

     
วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู  

 



 

   

 

  

  

  

 

 

22:00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที� ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรเิวณชั %น 4 ชั %นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบินJEJU AIR 

(BOEING 737-800)  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกล้ประตูทางเขา้หมายเลข <-=  โดยมเีจ้าหน้าทจีากบรษิัทคอยให้การต้อนรบัและอํานวย

ความสะดวกในเรื�องของเอกสารของทา่น 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที5ยวบินที5  7C2244 เป็นสายการบินโลว์คอสอนัดบั1 ของ

ประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทั %งภาพลกัษณ์ที�ด ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื�อดงัของเกาหล ีสายการ

บนิเจจเูป็นสายการบนิชั %นนําที�พฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็ที�สดุในประเทศเกาหลใีต ้หลงัจากการก่อตั %งเมื�อปี 2005 ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็โดยการ

ปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามคาํเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอยา่งต่อเนื�องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้าํให้

การทอ่งเที�ยวเป็นที�แพรห่ลายจนประสบความสาํเรจ็ ซึ�งก่อนหน้านั %นไมเ่คยนําวธิเีหลา่นี%มาปฏบิตั ิจนทาํใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศ

ท่องเที�ยวได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงสาํคญั ๆ เครื�องบนิ B737-800 ของสายการบนิเจจู ไดร้บัการยอมรบัจากทั �วโลก ‘ในดา้น

ความปลอดภยั’ ‘และสมรรถภาพ’เป็นเครื�องบนิที�ใชม้ากที�สดุและมชีื�อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจู เป็นท่าอากาศยานที�ใหญ่เป็นอนัดบัที� 2 ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ได้

ถูกจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์หรอืการจราจรบนท้องฟ้าเยอะที�สุดในโลก ก่อตั %งเมื�อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เรว็ขึ%น 2 

ชั �วโมง เพื�อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ�นของประเทศเกาหล)ี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่เมืองมรดกโลก เกาะเชจ ู

ขอ้แนะนํา  ถา้ตอ้งการนําของเหลวขึ%นเครื�องใสก่ระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมปีรมิาณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ%น 
(รวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหนํ้าถุงขึ%นไปเพยีงใบเดยีวเท่านั %น 
การนําผลติภณัฑข์องสดที�ทําจากสตัวไ์ม่ว่าเนื%อหมู เนื%อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหนํ้าเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะ
หากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรบั 

 

วนัที5สองของการเดินทาง    สนามบินเจจ ู - อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - โชวก์ายกรรม  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมนุซา  -  
พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค 

 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

ที�องคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะที�เกดิใหมจ่ากภเูขาไฟที�ดบัแลว้ 

อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  เป็นภูเขาที�สงูที�สดุในประเทศเกาหลใีต ้ประกอบดว้ยภูเขาไฟที�ดบัไปนาน

แล้วซึ�งเป็นต้นกําเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมคีวามสูง 1,950 เมตร และได้รบัการ

คดัเลอืกใหเ้ป็นสถานที�ท่องเที�ยวทางธรรมชาตทิี�มคีวามสวยงามลําดบัที� 182 ของเกาหล ีและจดัตั %งเป็น

อุทยานแห่งชาติตั %งแต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลาได้รบัการขึ%นทะเบียนเป็นพื%นที�สงวนเขตชีวมณฑล 

(UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอกีหา้ปีต่อมากไ็ดร้บัการแต่งตั %งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ

(World Natural Heritage Site) ใหท้า่นไดส้มัผสัความงามของภเูขาฮลัลาซานที�มหีมิะปกคลุม สขีาวของ

หมิะปกคลุมอยู่นั %นดูราวกบัปุยเมฆ ที�ตดักบัสนํี%าเงนิของท้องฟ้า  เหมาะสําหรบัการถ่ายรูปเพื�อเก็บไว้

เป็นที�ระลกึ                                                                                                     

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิpว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื%นเมอืงดั %งเดมิ จมิดกัจานใหญ่นี%ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ%นโต   วุน้

เสน้เกาหลนีี%มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทําจากมนัฝรั �งทําใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  

การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ%นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

 จากนั %นพาท่านเข้าชม โชว์กายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของ

นกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของรา่งกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดง

จะแตกต่างกันไป เป็นที�ตื�นตาตื�นใจของผู้ชม มีทั %ง แสง สี เสียง ท่านจะได้ร ับความสนุกสนาน 

เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวนี์%นักกายกรรมจะหมุนตวัและแสดง

ท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงที�หอ้ยอยู่กลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นักแสดงจะ

เล่นกายกรรม บดิตวัดว้ยท่าทาง สงา่งามขณะหอ้ยตวัอยู่กลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่

ไฮไลท์ของโชวนี์% คอื มอเตอรไ์ซค์ผาดโผนในพื%นที�จํากดั ที�เขา้ไปขบัสวนทางกนัอยู่ในลูกโลก ซึ�งสนุก 

ตื�นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ั %งฮอล 

พาท่านเดนิทางสู ่ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที�สวยงามอกี1 ลกูบนเกาะเชจ ูสามารถ

ชมววิทอ้งทะเล ภเูขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาดที�นี�

จะไมไ่ดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดีาํ นํ%าทะเลสดีาํแปลกตา เป็นจุดดาํนํ%ายอดนิยมของกลุม่แฮนยอ  

ตรงฐานภูเขา จะมชี่องที�ทหารญี�ปุ่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีดุเจาะไวต้ั %งแต่สมยัสงครามโลก  เพื�อเอาไวจ้อด

เรอืแอบซ่อนไวส้าํหรบัทําลายเรอืของอเมรกิา โดยทาํเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุง่ชนแบบพลชีพี ก่อนนี%เปิด

ใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไมใ่หเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานที�ถ่ายทาํเรื�อง 

"แดจงักมึ"ตอนที�ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้สาํหรบัใครที�ชื�นชอบการทานอาหาร

ทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮื%อสุดขึ%นชื�อ ที�อาชพีแฮนยอหรอืนักประดานํ%าหญิงวยัชรา. งมขึ%นมา

ขายกนัอยูร่มิชายฝั �ง สด อรอ่ยอยา่บอกใครเชยีว 



 

   

 

  

  

  

 

 

จากนั %นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา วดัแห่งนี%ตั %งอยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่

ทะเล  ระหว่างทางขึ%นท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่

ซึ�งเป็นพระประธานที�มคีวามศกัดิ uสทิธิ uและเป็นที�เลื�อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ี�

นับถอืศาสนาพุทธ  และรปูปั%นเจา้แม่กวนอมิซึ�งหนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนั %นยงัมรีปูปั%นพระสงักจั

จายน์ ซึ�งหากไดลู้บพุงกจ็ะรํ�ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวธิกีารทําบุญของชาวเกาหลใีตท้ี�แตกต่าง

กบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื�อเป็นอาหารสาํหรบัพระสงฆแ์สดงถงึความอุดมสมบูรณ์ 

ถวายเทยีนเพื�อเป็นแสงสวา่งแหง่ชวีติ นอกจากนั %นที�วดัแห่งนี%ท่านยงัจะไดช้ื�นชมกบัววิทะเลที�สวยงาม

ของแหลมมงักรที�ยื�นออกสูม่หาสมทุร 

พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที�ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิทาํให้

เป็นที�ปลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ที�ส่งผลติภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทั �วโลก เป็นสถานที�จดัแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิช่น 

ชาเขยีวคุณภาพเยี�ยมเหมาะสาํหรบัซื%อเป็นของฝาก มคีุกกี%ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชา

เขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ที�จําหน่ายชาเขยีวทั %งรอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และ

โรลชาเขยีวที�คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ�งนักท่องเที�ยวจะได้สมัผสักบั

ภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที�ใหญ่ที�สุดในเกาหลใีต้ รวมทั %งถ่ายภาพที�ระลกึกบัถ้วยชา ซึ�งเป็น

สญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวที�นี� 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที�เป็นที�นิยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมสูามชั %นไปย่างบนแผ่นโลหะที�ถูกเผาจน

รอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื�องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหั �นบางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และนํ%ามนังา ถงึแมว้่า

ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที�สุดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมที�หลากหลาย แต่ว่าถา้พูดถงึรสชาตแิลว้ นับว่าพลาด

ไมไ่ดเ้ลย 

จากนั %นพาทุกทา่นเเขา้พกัที� Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื%ออื�นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที�จํานวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที�น้อยกว่า

เทา่นั %น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ%น 

วนัที5สามของการเดินทาง      ร้านนํ+ามนัสนเขม็แดง  - ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาด 
กวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์+า 
 

  



 

   

 

  

  

  

 

 

จากนั %นพาท่านเดินทางต่อที� ร้านนํ+ามนัสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวจิยั

มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ�าตาลในกระแส

เลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกาย เพื�อเพิ�มภมูติา้นทานและ

ทําใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ�งกําลงัเป็นสิ�งที�ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆที�ทาํจากสนเขม็แดงซึ�งเป็นสนิคา้ยอดนิยมสาํหรบัคนเกาหลแีละนกัทอ่งเที�ยว 

จากนั %นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะเชจู “ยูแช  หรอื 

“เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื�อเรียกทางการเป็นภาษาอังกฤษว่า “คาโนล่า มีดอกสีเหลือง

ประกอบด้วยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกาะเชจูโดยเริ�มในเดอืนกุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่ง

ดอกเรปออกดอกบานสะพรั �งเหลอืงอร่ามเต็มเนินเขา เป็นววิธรรมชาตทิี�สวยงามเหมาะสําหรบัเก็บรูป

ความประทบัใจเป็นความทรงจาํ (ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขึ%นอยูก่บัภมูอิากาศคะ่) 

 

จากนั %นพาท่านเยี�ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบ่า้นแห่งนี%

ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า =zz ปี ที�ยงัมชีาวบา้น

อาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นที�นี�คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและ

ก้อนอฐิเขา้ด้วยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที�ยวเกาหลใีต้แล้วเคยเห็นไหต่างๆที�อยู่

ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหสาํหรบัทํา "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่สาํหรบัที�เกาะนี%นั %น ไหที�วาง

เรยีงรายกนัอยูต่ามบา้นเรอืนที�นี�จะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี� ที�จะมเีฉพาะบน

เกาะแห่งนี% โดยชาวบา้นจะนําผลเบอรร์ี�ป่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกบันํ%าผึ%ง และหมกัไวส้ามปี ก่อนที�จะ

นํามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรี%ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี%

กลายเป็นสนิคา้ที�ผูม้าเยี�ยมเยอืนมกัจะซื%อกลบัไปรบัประทาน และซื%อเพื�อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการนําเนื%อหมูหมกักบัเครื�องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคล้าพรอ้มนํ%าซุป 

นกัทอ่งเที�ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื�อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื�องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ 

เป็นอาหารพเิศษที�ขอแนะนํา 

 

 

 

จากนั %นพาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi Beach) เป็นชายหาดที�สวยที�สุดแห่ง

หนึ�งบนเกาะเชจ ูชายหาดนี%มทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพื%นหลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจู



 

   

 

  

  

  

 

 

บงซึ�งเป็นไฮไลท์ของเกาะเชจู  ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาตทิี�ยงัคงความอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ที�สาํคญัยงั

เป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กที�สวยที�สดุแหง่หนึ�งบนเกาะเชจ ู

จากนั %นนําท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที�ดบัแล้ว ปาก

ปลอ่งภูเขาไฟที�มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที�โดง่ดงัที�ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึ%น เป็นหนึ�งใน 10 

สถานที�สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี%เรา           ยงัสามารถดื�มดํ�ากบัทอ้งฟ้าและนํ%าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที�

สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที�ที�นักท่องเที�ยวจากทั �วทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้

เป็น 1 ใน 7 สิ�งมหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดนิขึ%นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที�ดบัแล้ว 

ระหวา่งทางทา่นสามารถหยดุแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมมุสงู แต่ละจุดชมววิที�ทา่นแวะพกั สามารถสมัผสัววิ

ทวิทศัน์และบรรยากาศที�แตกต่างกนั เมื�อขึ%นไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศ

บรสิทุธิ u และทศันียภาพที�สวยงามอยา่งแน่นอน 

จากนั %นพาท่านเขา้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์+า หรือ Aquarium ที�ใหญ่ที�สดุในเอเชยี เป็นสถานที�

อีกแห่งหนึ�งที�ไม่ควรพลาดเมื�อได้มาเยอืนเกาะเชจู เพราะที�นี�เป็นทั %งศูนย์กลางการเรยีนรู้ทางทะเล ความรู้

เกี�ยวกบั  ธรรมชาตแิละสิ�งมชีวีติใตท้ะเลที�จดัแสดงไดน่้าสนใจ และสวยงาม มตีูป้ลาจาํนวนมากตั %งแต่ขนาดเลก็

จนถงึขนาดใหญ่มหมึาอลงัการ ชวนตื�นตาตื�นใจในโลกใตท้อ้งทะเล นอกจากนี%มฉีลามวาฬเป็นไฮไลท ์โชวก์าร

ใหอ้าหารปลาฉลามสุดระทกึ ดนิแดนแห่งนกเพนกวนิ ชมการใหอ้าหารนกเพนกวนิตวัน้อย ที�ต่างกรกูนัมารบั

อาหารอยา่งคกึคกั และปลากระเบนวา่ยขา้มหวัไปมาทาํใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้วั 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ�ง เมนูปิ% งย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึ%นชื�อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิ%ม

ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื�องเคยีงต่างๆ  

จากนั %นพาทุกทา่นเเขา้พกัที� Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที�โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก 

และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื%ออื�นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที�จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที�น้อยกว่าเท่านั %น แต่

ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ%น 

จากนั %นพาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดู

อมัรอ็คที�มลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อกีหนึ�งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึ�งถือกนัว่าถ้า

หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื�อมาดโูขดหนิมงักร กถ็อืวา่ยงัมาไมถ่งึเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่ง

นี%เกดิขึ%นจากการกดักรอ่นของคลื�นลมทะเล ทาํใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร กําลงัอา้ปากสง่เสยีง

วนัที5สี5ของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมนุไพร  - ร้านละลายเงิน 
วอน  - ศนูยเ์ครื5องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวตี+ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู– สนามบินเจจ ู– สนามบินสวุรรณภมิู 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

รอ้งคาํรามและพยายามที�จะผุดขึ%นจากทอ้งทะเล เพื�อขึ%นสูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมที�ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานที�แห่งนี%เป็นที�สนใจของ

นกัท่องเที�ยวเกาหลเีป็นอยา่งมาก และยงัสามารถเดนิไปเยี�ยมชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื�อชมววิธารลาวาที�ตอนนี%กลายเป็นธารนํ%าทะเลที�มี

สสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนั %นนําท่านชม ร้านสมุนไพร (KfREA HERB) ใหมล่่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ uเรยีบรอ้ย

แลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรี%ยว ดสีําหรบั

บุคคลที� นิยมดื�มเหล้า ชา กาแฟ นํ%าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพษิที�ตกค้างหรอื

ไขมนัที�สะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยให้ตับหรอืไตของท่านแข็งแรงขึ%น ซึ�งยงัส่งผลดีต่อ

สุขภาพร่างกายของท่านเอง  รา้นละลายเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ที�นี�มขีนมพื%นเมอืงเกาหลี

หลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย 

สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้า เครื�องใช้ไฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื�องนอนอนัดบั�ของเกาหล ี(SESA 

LIVING) ที�นุ่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียี�ยม ของฝากของที�ระลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซื%อมากมาย พรอ้มทั %งมบีรกิารบรรจุกล่องตาม

เงื�อนไขของรา้น จากนั %นพาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื5องสาํอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสาํอางคท์ี�หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วม

ออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑ์ต่างๆ ที�เหมาะกบัผู้ที�มปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิ%วรอย ฝ้า กระ 

จุดด่างดาํใบหน้าหมองคลํ%า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิ%วรอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่

ตอ้งศลัยกรรม  

 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิด้วยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี% คอืหมูหมกัชิ%นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น 

กะหลํ�าปล ีฟักทองอ่อน ถั �วงอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั %งแบบแหง้และนํ%า เครื�องเคยีงต่าง ๆ คอื ถั �วงอก

ดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิ�มอรอ่ยกบัเมนูอาหารนี%อยา่งแน่นอน 

จากนั %นนําท่านสู่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี%รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมที�

อาย ุ6 ปี ซึ�งถอืวา่เป็นโสมที�มคีุณภาพดทีี�สดุ ภายในจะมเีจา้หน้าที�ใหค้วามรูเ้กี�ยวกบัโสมพรอ้ม 

 

อธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ที�ผลติจากโสม ให้ท่านได้เลอืกซื%อโสมที�มคีุณภาพดทีี�สุดและราคาถูก 

กลบัไปบาํรงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที�ทา่นรกัและนบัถอื 

จากนั %นนําท่านชอ้ปปิ%งสนิคา้ปลอดภาษ ีลอ๊ตเต้ ดิวตี+ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที�นี�มสีนิคา้ชั %นนําปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซื%อมากมาย

กวา่ �zz ชนิด  นํ%าหอม เสื%อผา้ เครื�องสาํอางค ์กระเป๋า นาฬกิา เครื�องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทิ

เช่ น  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, Perfuฯลฯ 

จากนั %นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ% งสินค้าท้องถิ�น ชื�อดงั บนเกาะเชจู อาทิเสื%อผ้า 

รองเทา้ กระเป๋า เครื�องสาํอางค ์เครื�องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE 

, ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, 

Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปปิ% งที�เรา้ใจที�สุดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศ

เกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

 

<�:=z-<<.=z น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เที5ยวบินที5 7C2243 พรอ้มความประทบัใจ 

z�.zz-z<.zz น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

**กรณีที�กองตรวจคนเขา้เมอืงทั %งที�กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที�ระบุในรายการเดนิทาง ทางบรษิทัฯ

จะไม่รบัผดิชอบใดๆทั %งสิ%นและขอสงวนสทิธิ uที�จะไม่คนืค่าบรกิารไม่วา่กรณีใดๆทั %งสิ%น ซึ�งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทั***  ในกรณี

เกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิ�งของสญูหายตาม

สถานที�ต่างๆ ที�เกิดขึ%นอยู่เหนือการควบคุมของบรษิัท และเจ้าหน้าที� ที�จะส่งผลกระทบให้เสยีเวลาในการท่องเที�ยวที�ระบุในโปรแกรม ผู้

เดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั %งสิ%น คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส และคา่ใชจ้า่ยที�ลกูคา้และบรษิทัจา่ยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื5 องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครั +งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื5องผู้แอบแฝงมาเป็น
นักท่องเที5ยว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงค์อื5น เช่น ไปทํางาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั +นตั +งแต่วนัที5  q มีนาคม ���q โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN 
FEBUARY ทางแลนด์เกาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื5อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านั+น เป็นจาํนวนเงิน (qf,fff บาท หรือ 300,000 วอน) หาก
ลกูค้าเป็นนักท่องเที5ยวจริงๆ เดินทางท่องเที5ยวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที5กาํหนด สามารถขอรบัเงินประกนันี+ คืนเตม็จาํนวน ดงันั +น
จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื5อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิv ไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน
ทั +งที5ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 
หากท่านถกูเจ้าหน้าที5ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที5เกิดขึ+นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น
ผูช้าํระเองทั +งหมด 
หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเที5ยวหลงัเวลาเครื5องลงประมาณ q ชั 5วโมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านที5ติด
ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื5อ
ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที5ยวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

 

 

***ราคาโปรโมชั 5น มีจาํนวนจาํกดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 
 
เงื�อนไขการให้บริการกรณสํีารองที�นั�ง  

   1. ราคาโปรโมชั�นชาํระเงินเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติชาํระเงินมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนที�เหลือชาํระเต็มจาํนวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีที�ไม่ชาํระยอดเงินส่วนที�เหลือตามเวลาที�กาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่า
กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิ: ในการเดินทางกบัทางบริษทั 
ราคานี�รวม 
-   ค่าตั=วเครื�องบิน ตามที�ระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี   
-   ค่าอาหารทุกมืBอ ตามที�ระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที�พกัระดบัมาตรฐาน E คืน (พกัหอ้งละ E-G ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ / ค่านํBาหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิBน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเส้นทาง นาํท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธิ: หวัหนา้ทวัร์ไม่บินขึBนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ O,PPP,PPP บาท (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัBน) 
ราคานี�ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ�น 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ เครื�องดื�มที�สั�งเพิ�มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการ
สั�งเพิ�ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ�มเองต่างหาก) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี5ยวเพิ5ม 
ราคาปกติ 

ราคา
โปรโมชั 5น 

กุมพันธ์ : 29 -3 มี.ค.  12,500 9,000 

~,�ff.- 

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 



 

   

 

  

  

  

 

 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่านํBาหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวีซ่าสําหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสําคญัถิ�นที�อยู ่4) สําเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุด
บญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิBว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและดาํเนินการยื�นวีซ่าดว้ยตนเองเท่านัBน  (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้ง
ทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารที�ลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี�ยนแปลงจากที�โปรแกรมกาํหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารที�ทางทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียม
อาหารสาํเร็จรูปส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึBนไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทัBงหมด 

(ราคาโปรโมชั�นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี�ยนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี�ยนชื�อผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปที�เดินทางตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเที�ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทัBงหมด 
หมายเหตุ 
-           จาํนวนผูเ้ดินทาง ขัBนตํ�า ผูใ้หญ่ EP ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึBนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย c วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคานีB เป็นราคาสาํหรับนกัท่องเที�ยวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านัBน (นกัท่องเที�ยวต่างประเทศชาํระเพิ�มท่านละ G,PPP บาท) 
 -         เที�ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสิทธิ: ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินทัBงไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ d เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยว เท่านัBน (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 
d เดือนทาํใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทัBงสิBน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัBงสิBนหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีที�ท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทัBงจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทัBงสิBน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมืBอ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทาง
บริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัBงสิBน หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
-           ตั=วเครื�องบินเป็นตั=วราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบริษทัดงันีB  วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา Ph.PP น. - Oi.PP น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนัBนๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทัทัBงสิBน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจขอบริษทักาํกบัเท่านัBน 
-           หากท่านที�ตอ้งการออกตั=วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื�องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที�เจา้หน้าที�ทุกครัB งก่อนทาํการออกตั=ว เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าช้า 
เปลี�ยนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปลี�ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของทาง
บริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปปิ� งตามที�โปรแกรมกาํหนด ทางแลนด์ปรับเงนิค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ�นอยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมที�เข้าพกั ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามคีวามประสงค์ขอแยกตัวจากทวัร์หรือการท่องเที�ยวกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิNการตัดห้องพกัสําหรับผู้ที�ไม่เดนิทาง ผู้ร่วมเดนิทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธิNสําหรับลูกค้าที�เดนิทางท่องเที�ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั�น 
-            เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที�ได้ระบุไว้แล้วทั�งหมด 

 



 

   

 

  

  

  

 

 

กรณุาอ่านเงื5อนไขการจองทวัรต์ามที5ระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าที5ก่อนทาํการจอง 

 


