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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืน 13-30 เมษำยน 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
ชมต้นฮงกาชินามู - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - น ้าตกซอนจียอน  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา - รา้นน ้ามนัสนเชม็แดง  - 

ชมทุ่งดอกยูเช หรอื ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - ชายหาดวอลจองรี - ยง

ดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนยเ์ครื่องส าอาง  - 

ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู
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22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิJEJU AIR 

(BOEING 737-800)  หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 2-3  โดยมเีจำ้หน้ำทจีำกบรษิทัคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวย

ควำมสะดวกในเรื่องของเอกสำรของท่ำน 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลใีต ้ โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสำยกำรบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของ

ประเทศเกำหลใีต ้ สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใสน่่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ี สำย

กำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกำหลใีต ้หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำงรวดเรว็

โดยกำรปรบัปรุงรำคำใหม้คีวำมยุตธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำงต่อเนื่องอกีดว้ย สำยกำรบนิ

เจจไูดท้ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิ จนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีต้

กลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสำยกำรบนิเจจ ูไดร้บักำรยอมรบั

จำกทัว่โลก ‘ในดำ้นควำมปลอดภยั’ ‘และสมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำ

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง   สนามบินเจจู  - ชมต้นฮงกาชินามู  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น า้ตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอคั  - 
วดัซันบังโพมุนซา   
 

 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซนับงัซำ  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค 
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09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ูเป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกำหลใีต ้รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน 

ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 

2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองมรดกโลก 

เกาะเชจู ที่องค์กำร UNESCO ให้รำงวลัเกำะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟทีด่บัแลว้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำน ชมต้นฮงกาชินามู (HONGGACHINAMU) ต้นฮงกำชนิำมูเป็นใบสแีดงสด 

เมื่อมองดูแลว้ดูสดใสแปลกตำ คนเกำหลถีอืว่ำเป็นต้นไมส้แีดงแห่งควำมรัก ระหว่ำงสองขำ้งทำง

เรียงรำยไปด้วยต้นฮงคำชินำมูอวดสีสนังดงำมช่วงเวลำที่ใบจะเป็นสีแดงคือเดือนเมษำยน -

พฤษภำคมจงึเป็นที่นิยมของคู่รกัเกำหลมีำเกบ็ภำพควำมประทบัใจและเกบ็ไวเ้ป็นควำมทรงจ ำ 

(กำรเปลีย่นสขีองดอกไมข้ึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกำหลนีี้มี

ลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ำกบัซอสสูตรเฉพำะ เสริ์ฟพรอ้มขำ้วสวยร้อนๆ  กำร

รบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจำกธรรมชำต ิท ำใหเ้ป็นทีป่ลูกชำเขยีวคุณภำพสงู ทีส่่ง

ผลิตภัณฑ์ชำเขยีวส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนที่จดัแสดงประวตัิและวฒันธรรมกำรชงชำ   

อนัหลำกหลำย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะ

ส ำหรบัซื้อเป็นของฝำก มคีุกกี้ชำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำสก์หน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น 

ภำยในยงัมคีำเฟ่ที่จ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีวที่คุณไม่

ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบัภำพบรรยำกำศ

ของไร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต ้รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถว้ยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่

ชำเขยีวทีน่ี่ 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ น ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น ้ำตกที่ไหลลงจำกหน้ำผำหนินี้ท่ำนสำมำรถมองและจนิตนำกำร

เห็นออกเป็นรูปต่ำงๆ ท ำให้เกิดเสยีงรำวกบัฟ้ำคะนอง สำยน ้ำตกไหลลงสู่แอ่งน ้ำรวมกบัแสง

สะทอ้นเปรยีบไดก้บักำรรวมทัง้ผนืฟ้ำและพืน้ดนิเขำ้ดว้ยกนั ดว้ยควำมงดงำมนี้ ท ำใหเ้ป็นสถำนที่

ยอดนิยมของนกัท่องเทีย่ว เพื่อถ่ำยภำพ โดยมนี ้ำตกซอนจยีอนเป็นฉำกหลงัภำพถ่ำยทีส่วยงำม 
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พาท่านเดินทางสู ่ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภเูขาไฟที่สวยงามอีก1 ลกูบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทอ้งทะเล ภเูขาไฟฮลัลานซาน

และเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสีขาวแต่

กลบัเป็นหินสดี  า น า้ทะเลสดี  าแปลกตา เป็นจดุด าน า้ยอดนิยมของกลุม่แฮนยอ  ตรงฐานภเูขา จะมี

ช่องที่ทหารญ่ีปุ่ นบงัคบัใหค้นเกาหลีขดุเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อดเรือแอบซอ่น

ไวส้  าหรบัท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรอืติดระเบิดแลว้พุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดใหเ้ขา้

ชม แต่มีเหตกุารณเ์คยดินถลม่ลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเรือ่ง 

"แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทศันย์อดนิยมของเกาหลีใต ้ส  าหรบัใครที่ช่ืนชอบการทาน

อาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ช่ือ ท่ีอาชีพแฮนยอหรือนกัประดาน า้หญิงวยัชรา

งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝ่ัง สด อรอ่ยอยา่บอกใครเชียว 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสูท่ะเล  ระหว่ำงทำงขึน้ท่ำนจะไดย้นิเสยีง

พระสวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธำนที่มีควำม

ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีตท้ีน่ับถอืศำสนำพุทธ  และ

รปูปั้นเจำ้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจำยน์ ซึง่หำกไดลู้บ

พุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะไดพ้บกบัวธิกีำรท ำบุญของชำวเกำหลใีต้ที่แตกต่ำงกบัวฒันธรรม

ไทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆ์แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำย

เทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงำม

ของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสูม่หำสมุทร 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรที่เป็นทีน่ิยมของชำวเกำหล ี โดยกำรน ำหมูสำมชัน้ไปย่ำงงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผำจนรอ้น   

ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ ถงึแมว้่ำซัมก

ยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรที่สุดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ไดม้กีำรหมกัหรอืมสี่วนผสมที่หลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำพูดถงึรสชำตแิลว้ นับว่ำพลำด

ไม่ไดเ้ลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจิ      (ผกัดองเกำหล)ี  

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - 

ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชายหาดวอลจองรี 
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จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชำต ิผ่ำนผลงำนกำรวจิยั

มำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่ำตำลใน

กระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพษิในร่ำงกำย เพื่อเพิม่ภูมิ

ต้ำนทำนและท ำให้อำยุยืนแบบชำวเกำหล ีซึ่งก ำลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัควำมนิยมจำกคนในประเทศ

เกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลติภณัฑต่์ำงๆทีท่ ำจำกสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคำ้ยอดนิยมส ำหรบัคน

เกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

จำกนัน้พำท่ำนสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์ของเกำะเชจู “ยูแช  

หรอื “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรยีกทำงกำรเป็นภำษำองักฤษว่ำ “คำโนล่ำ มีดอกสี

เหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกำะเชจโูดยเริม่ในเดอืนกุมภำพนัธ ์- พฤษภำคม ของ

ทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบำนสะพรัง่เหลอืงอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็นววิธรรมชำติที่สวยงำมเหมำะ

ส ำหรบัเกบ็รูปควำมประทบัใจเป็นควำมทรงจ ำ (ปรมิำณของดอกเรปบำนอำจขึน้อยู่กบัภูมอิำกำศ

ค่ะ) 

 

จำกนัน้พำท่ำนเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บำ้น

แห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บำ้นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บำ้นโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ทีย่งัมี

ชำวบำ้นอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบำ้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลมำ้ เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับำ้น ถำ้ท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีตแ้ลว้เคยเหน็

ไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบำ้นกจ็ะเดำไดว้่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัที่

เกำะนี้นัน้ ไหทีว่ำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบำ้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำส

เบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบำ้นจะน ำผลเบอรร์ีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึ้ง 

และหมกัไวส้ำมปี ก่อนทีจ่ะน ำมำรบัประทำนได ้รสชำตหิวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้

ในกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลำยเป็นสนิคำ้ทีผู่ม้ำเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

พร้อมเสริฟท่ำนด้วยเมนู "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผัดคลุกเคล้ำพร้อมน ้ำซุป 

นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และขำ้วสวย

รอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

 

 

จำกนัน้พำท่ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ำกวำ้งตดิทะเล สำมำรถเพลดิเพลนิไป

กบัควำมงำมของโขดหนิรูปร่ำงแปลกๆ รวมทัง้โบสถ์คำทอลกิ ภำพควำมงดงำมจงึเป็นสถำนที่
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ดงึดดูยอดนิยมกำรถ่ำยท ำละครซรีีส่เ์กำหล ีเรื่อง F4 เกำหล ี(BOYS OVER FLOWERS) และ IRIS (2010) 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำไฟที่ดบัแล้ว ปำกปล่องภูเขำไฟที่มีลกัษณะ

เหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คนมำขอพรและชมพระอำทติย์ขึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนที่สวยงำมใน

เกำะเชจู และในจุดนี้เรำยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบัท้องฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตวั

เมืองเชจู เป็นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำตขิองโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแลว้ ระหว่ำงทำงท่ำน

สำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรปูจำกมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และ

บรรยำกำศที่แตกต่ำงกนั เมื่อขึน้ไปถงึดำ้นบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สมัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์

และทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น 1 ใน 5 ชำดหำดที่มี

ชื่อเสยีงบนเกำะเชจ ูหำดทรำยสทีองกบัน ้ำทะเลสฟ้ีำใสทีส่ะทอ้นแสงอำทติยใ์หเ้หน็ประกำยระยบิระยบันัน้ดู

กลมกลนืกนัอย่ำงสวยงำม  เป็นชำยหำดทีผู่ค้นเดนิทำงมำเทีย่วพกัผ่อนในช่วงฤดรูอ้น บรเิวณรอบชำยหำด

มรีำ้นกำแฟ คำเฟ่ รำ้นอำหำร น่ำรกักบับรรยำกำศผ่อนคลำยสบำยๆ ใหทุ้กท่ำนไดม้ำสมัผสั แต่เพื่อควำมไม่

ตกเทรนดต์อ้งมำถ่ำยรปูกบัเกำ้อีห้ลำกสสีนั ทีต่ัง้รอวยัรุ่น หนุ่มสำวใหถ่้ำยรปูแนว ฮปิสเตอรก์นัมำกมำย 

 พร้อมเสรฟิท่ำนด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง   เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูขึน้ชื่อด้วยอำหำร

ทะเลสดๆ อยำกใหทุ้กท่ำนไดล้ิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครื่องเคยีงต่ำงๆ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มลีกัษณะคล้ำยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่ห์

ทำงธรรมชำตขิองเกำะเจจู ซึง่ถอืกนัว่ำถ้ำหำกใครไม่ไดม้ำเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมำดูโขดหนิมงักร 

กถ็ือว่ำยงัมำไม่ถึงเกำะเจจู โขดหินมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จำกกำรกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำให้มี

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง      ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงนิวอน  - ศูนย์ 
เคร่ืองส าอาง  - ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู   
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รปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก ำลงัอำ้ปำกสง่เสยีงรอ้งค ำรำมและพยำยำมทีจ่ะผุดขึน้จำกทอ้งทะเล เพื่อขึน้สูท่อ้งฟ้ำ เป็นประตมิำกรรมที่

ธรรมชำตไิดส้รำ้งสรรคม์ำ สถำนทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยีย่มชมสะพำนขำ้มทะเล

ยงยอนเพื่อชมววิธำรลำวำทีต่อนนี้กลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว 

ดสี ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำงสำรพษิที่

ตกคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภำยในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงั

ส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนม

พืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ 

ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลูกบอลซกัผำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของ

เกำหล ี(SESA LIVING) ที่นุ่ม น่ำสมัผสั พร้อมกบักำรกนัไรฝุ่ นได้ดเียี่ยม ของฝำกของที่ระลกึมใีห้ท่ำนได้เลอืกซื้อมำกมำย พร้อมทัง้มี

บรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น  

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอาง (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส ำอำงคท์ีห่มอ

ศลัยกรรมเกำหลรี่วมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑ์ต่ำงๆ ที่เหมำะกบัผู้ที่มปัีญหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำจะ

เป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆ

โชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม  

 

 

 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้

เสน้มำต้มรวมกนั โดยสำมำรถทำนได้ทัง้แบบแห้งและน ้ำ เครื่องเคียงต่ำง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุ้นเสน้ปรุงรสสำหร่ำย กมิจ ิเสรฟิพรอ้ม

กบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อร่อยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มี

คุณภำพดทีีส่ดุ ภำยในจะมเีจำ้หน้ำที่ใหค้วำมรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิำยคุณสมบตัิและผลติภณัฑท์ี่

ผลติจำกโสม ใหท้่ำนได้เลอืกซือ้โสมที่มคีุณภำพดทีีสุ่ดและรำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำก

ญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มี

สนิค้ำชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค ์
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กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดับ หลำกหลำยแบรด์ดัง อำทิเช่น 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 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกำะเชจู อำทิ

เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค์ เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW 

BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, 

INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบกำรณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รำ้ใจทีส่ดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดง

มำไวบ้นเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศเกำะเชจ ูพรอ้มรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 

 

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

01.00-02.00 น. เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ  

**กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิห้เดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศที่ระบุในรำยกำรเดนิทำง ทำง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของ

บรษิทั***  ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชำต ิกำรนดัหยุดงำน กำรจรำจรตดิขดั หรอื

สิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลำในกำรท่องเทีย่วที่

ระบุในโปรแกรม  ผู้เดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ว่ำด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกคำ้และ

บรษิทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561  โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN APRIL

ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกนัเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองที่นั่ง  

   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่
วำ่กรณีใดๆ ให้ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทั 
 
 
ราคานีร้วม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ 

ราคา
โปรโมชัน่ 

เมษายน : 21-24, 26-29 11,800 8,300 

4,900.- 

เมษายน : 20-23, 22-25, 25-28, 27-30 12,100 8,600 

เมษายน : 19-22, 23-26, 24-27, 28-1พ.ค.  12,400 8,900 

เมษายน : 18-21 12,700 9,200 

เมษายน : 17-20 13,000 9,500 

เมษายน : 16-19 13,300 9,800 

เมษายน : 15-18  13,600 10,100 

เมษายน : 14-17 13,900 10,400 

เมษายน : 29-2 พ.ค.  14,400 9,900 

เมษายน : 13-16 16,400 12,900 

เมษายน : 30-3 พ.ค. 17,400 13,900 
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-   ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใช้จ่ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำน
ตอ้งกำรสัง่เพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหนำ้ทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถ้ำมี) 5) 
สมุดบญัชีเงินฝำก(ถ้ำมี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวีซ่ำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสือ
เดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให้ กรุณำเตรียม
อำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้อยำ่งนอ้ย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือเดินทำงเหลือนอ้ย
กวำ่ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ีท่ำน
ถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอยำ่ง 
ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำก
วนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ  ำนำจในกำรให้ค  ำสญัญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หน้ำท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำเท่ียวบินล่ำช้ำ 
เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหน้ำซ่ึงอยูเ่หนือกำรควบคุม
ของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยให้ในทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงนิค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมที่เข้าพกั ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
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-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพกัส าหรับผู้ที่ไม่เดนิทาง ผู้ร่วมเดนิทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าที่เดนิทางท่องเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


