
 

   

 

 

  

  

 

 

 

 

กาํหนดการเดนิทาง 19 กรกฎาคม - 30 สงิหาคม 2562  

โปรแกรมเดินทาง 



 

   

 

 

  

  

 

 

พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี) เจจ ู- โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัซา  - ภเูขาซองอคั - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ  - รา้นนํ)ามนัสน  -หมูบ่า้น

วฒันธรรมซองอบึ  - ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยยี  - พพิธิภณัฑส์ตัวนํ์)า - ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพาน

ขา้มทะเลยงยอน  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  - ศนูยเ์ครื<องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดวิตี)ฟร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู 

  

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที< ทา่อากาศยานสวุรรณ

ภมู ิ บรเิวณชั )น 4 ชั )นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR 

(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข 3  

โดยมเีจา้หน้าที<จากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกใน

เรื<องของเอกสาร 

 

02.25-

03.25 น. ออก

เดนิทางสูป่ระเทศ

เกาหลใีต ้โดยสาย

การบนิ JEJU AIR เที�ยวบินที� 7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ 

พรอ้มทั )งภาพลกัษณ์ที<ด ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื<อดงัของเกาหล ี สายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชั )นนําที<พฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็ที<สดุใน

ประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตั )งเมื<อปี 2005 ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็โดยการปรบัปรงุราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแก่ลกูคา้ตามคาํเรยีกรอ้ง 

และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอยา่งต่อเนื<องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้าํใหก้ารทอ่งเที<ยวเป็นที<แพรห่ลายจนประสบความสาํเรจ็ ซึ<ง

ก่อนหน้านั )นไมเ่คยนําวธิเีหลา่นี)มาปฏบิตั ิ จนทาํใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศทอ่งเที<ยวได ้ มเีสน้ทางบนิมากกวา่ 67 แหง่ในเมอืง

สาํคญั ๆ  เครื<องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบัการยอมรบัจากทั <วโลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื<องบนิที<ใชม้าก

ที<สดุและมชีื<อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้  
 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น  รวมกนัไม่เกิน)
1 ลิตร  (บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภ ◌ัณฑข์องสดที�ทาํจาก

สตัวไ์ม่วา่เนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
 

วนัที�สองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตตี7 เจจู  - โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัซา  - ภเูขาซองอคั  
 



 

   

 

 

  

  

 

 

  VW:YV-ZV.YV น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานที<ใหญ่เป็นอนัดบัที< Y ของเกาหลใีต ้

รองจากทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG วา่มไีฟลทห์รอืการจราจรบน

ทอ้งฟ้าเยอะที<สดุในโลก ก่อตั )งเมื<อปี พ.ศ. Y\ZZ (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ขึ)น Y ชั <วโมง เพื<อให้

ตรงกบัเวลาทอ้งถิ<นของประเทศเกาหล)ี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาทา่นเดนิทางสู ่

เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ู ที<องคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น Z ใน ` สิ<งมหศัจรรยท์าง

ธรรมชาตแิหง่ใหมข่องโลก (THE WORLD’S NEW ` WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจู

เป็นเกาะที<เกดิใหมจ่ากภเูขาไฟที<ดบัแลว้ 

 พาทา่นเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที<ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิ

ทาํใหเ้ป็นที<ปลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ที<สง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทั <วโลก เป็นสถานที<จดัแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิชน่ ชาเขยีว

คุณภาพเยี<ยมเหมาะสาํหรบัซื)อเป็นของฝาก มคีุก้กี)ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผน่มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ู

เป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ที<จาํหน่ายชาเขยีวทั )งรอ้นและเยน็ ไอศรมีชาเขยีว และโรลชาเขยีวที<คุณไมค่วร

พลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ<งนกัทอ่งเที<ยวจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวที<

ใหญ่ที<สดุในเกาหลใีต ้รวมทั )งถ่ายภาพที<ระลกึกบัถว้ยชา ซึ<งเป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวที<นี< 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิhว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื)นเมอืงดั )งเดมิ จมิดกัจานใหญ่นี)ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ)นโต วุน้เสน้

เกาหลนีี)มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรั <งทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การ

รบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ)นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาทา่นมุง่หน้าสู ่ฮลัโหลคิตตี7 (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที<จดัแสดงเรื<องราว
เกี<ยวกบัคติตี) หลากหลายเวอรช์ั <น  รวมทั )งสิ<งของเครื<องใชท้ี<เป็นคติตี)ทั )งหมดรวบรวมไวท้ี<นี< พรอ้มเรื<องราว
และประวตัคิวามเป็นมา ภายในมรีา้นขายของที<ระลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื)อตดิไมต้ดิมอื เชน่ ที<
คาดผม รม่ สมดุ หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถกูใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทั )งยงั คติตี)
คาเฟ่ ซึ<งเป็นรา้นกาแฟตกแต่งอยา่งน่ารกัเหมาะสาํหรบัถ่ายภาพ ภายในรา้นมจีาํหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ 
ไอศรมีโยเกริ qต และกาแฟ รสชาตอิรอ่ยที<ไมค่วรพลาด 
  
  จากนั )นพาทา่นเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของ
นกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของรา่งกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกต่างกนัไป เป็นที<ตื<นตาตื<นใจของผูช้ม มทีั )ง แสง ส ีเสยีง ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และ
หวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เชน่ โชวล์อดหว่ง โชวนี์)นกักายกรรมจะหมนุตวัและแสดงท่วงทา่กายกรรมต่างๆ 
ดว้ยหว่งที<หอ้ยอยูก่ลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะเลน่กายกรรม บดิตวัดว้ย
ทา่ทาง สงา่งามขณะหอ้ยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวนี์) คอื 
มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพื)นที<จาํกดั ที<เขา้ไปขบัสวนทางกนัอยูใ่นลกูโลก ซึ<งสนุก ตื<นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีง
ปรบมอืจากผูช้มไดท้ั )งฮอล 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

  จากนั )นพาทา่นแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมนุซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดั
แหง่นี)ตั )งอยูบ่นเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหวา่งทางขึ)นท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวดัจะ
ประดษิฐานพระพทุธรปูองคใ์หญ่ซึ<งเป็นพระ ประธานที<มคีวามศกัดิ qสทิธิ qและเป็นที<เลื<อมใสของชาวบา้นบน
เกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ี<นบัถอืศาสนาพทุธ  และรปูปั)นเจา้แมก่วนอมิซึ<งหนัหน้าออกสูท่ะเล 
นอกจากนั )นยงัมรีปูปั)นพระสงักจัจายน์ ซึ<งหากไดล้บูพุงกจ็ะรํ<ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารทาํบุญ
ของชาวเกาหลใีตท้ี<แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื<อเป็นอาหารสาํหรบัพระสงฆเ์พื<อ
ความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื<อเป็นแสงสวา่งแหง่ชวีติ นอกจากนั )นที<วดัแหง่นี)ทา่นยงัจะไดช้ื<นชมกบัววิ

ทะเลที<สวยงามของแหลมมงักรที<ยื<นออกมาสูม่หาสมทุร 
  พาทา่นเดนิทางสู ่ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภเูขาไฟที<สวยงามอกีZ ลกูบนเกาะเชจ ูสามารถ
ชมววิทอ้งทะเล ภเูขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาดที<นี<จะ
ไมไ่ดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดีาํ นํ)าทะเลสดีาํแปลกตา เป็นจุดดาํนํ)ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรง
ฐานภเูขา จะมชี่องที<ทหารญี<ปุ่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีดุเจาะไวต้ั )งแต่สมยัสงครามโลก  เพื<อเอาไวจ้อดเรอื
แอบซ่อนไวส้าํหรบัทาํลายเรอืของอเมรกิา โดยทาํเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุง่ชนแบบพลชีพี ก่อนนี)เปิดใหเ้ขา้
ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถลม่ลงมาเลยปิดไมใ่หเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานที<ถ่ายทาํเรื<อง "แด
จงักมึ"ตอนที<ถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้สาํหรบัใครที<ชื<นชอบการทานอาหารทะเล
สดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮื)อสดุขึ)นชื<อ ที<อาชพีแฮนยอหรอืนกัประดานํ)าหญงิวยัชรา. งมขึ)นมาขายกนัอยู่

รมิชายฝั <ง สด อรอ่ยอยา่บอกใครเชยีว 
 
อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที<เป็นที<นิยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมสูามชั )นไปยา่งงบนแผน่โลหะที<ถกูเผาจน
รอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื<องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหั <นบางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และนํ)ามนังา ถงึแมว้า่
ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที<สดุแสนจะธรรมดา คอืไมไ่ดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมที<หลากหลาย แต่วา่ถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัวา่พลาด
ไมไ่ดเ้ลย 

 
 

นําเขา้พกัที< Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

 

วนัที�สามของการเดินทาง       พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - ร้านนํ7ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชมดอกไฮเดรน
เยีย  - พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์7า  

 



 

   

 

 

  

  

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที<โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรงุรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก 

และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไมแ่ตกต่างจากอาหารมื)ออื<นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที<จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที<น้อยกวา่เท่านั )น แต่

ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ)น 

จากนั )นพาทุกท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ คอืนกัดาํนํ)า

ที<ลงไปเกบ็อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝั <งของเกาะเชจดูว้ยวธิกีารตามแบบฉบบัดั )งเดมิของเกาหล ีบาง

คนกย็กใหแ้ฮนยอเป็นนางเงอืกแห่งทอ้งทะเลซึ<งไดร้บัความสนใจอย่างมาก ภายในพพิธิภณัฑทุ์กท่านจะ

ไดพ้บภาพถ่ายแฮนยอที<สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแขง็แกรง่ของผูห้ญงิบนเกาะเชจ ูโดยรปูแบบการจดัแสดง 

เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรื<องราว วถิชีวีติความเป็นอยู ่ ซึ<งขา้วของ เครื<องใชท้ี<นํามาแสดงสว่นใหญ่จะ

เป็นของใชท้ี<เจา้ของบา้นไดใ้ชง้านจรงิ อาท ิเช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็น

ชุดหลวมๆที<ดูสบายตา ภายในมฉีายวดีโีอเรื<องราวของอาชพีนี)ใต้ท้องทะเลให้เราดูอกีด้วย (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิ qการเขา้ชมเนื<องจาก

สถานที<ทอ่งเที<ยวบางแหง่มวีนัหยดุประจาํ) 

จากนั )นพาท่านเดนิทางต่อที< ร้านนํ7ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงานการ

วจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ<าตาลใน

กระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื<อเพิ<มภูมิ

ตา้นทานและทําใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ<งกําลงัเป็นสิ<งที<ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็น

อย่างมาก และยงัมีผลิตภณัฑ์ต่างๆที<ทําจากสนเข็มแดงซึ<งเป็นสนิค้ายอดนิยมสําหรบัคนเกาหลีและ

นกัทอ่งเที<ยว 

 

จากนั )นพาท่านเยี<ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมูบ่า้นแหง่นี)ไมใ่ช่เป็นแคห่มูบ่า้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมูบ่า้นโบราณอายุมากกวา่ 300 ปี ที<ยงั

มชีาวบา้นอาศยัอยูจ่รงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นที<นี<คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้น

หนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเที<ยวเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆที<

อยูต่ามบา้นกจ็ะเดาไดว้า่เป็นไหสาํหรบัทาํ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่สาํหรบัที<เกาะนี)นั )น ไหที<วาง

เรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนที<นี<จะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี< ที<จะมเีฉพาะบน

เกาะแห่งนี) โดยชาวบ้านจะนําผลเบอรี<ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบันํ)าผึ)ง และหมกัไว้สามปี ก่อนที<จะ

นํามารบัประทานได ้รสชาดหวานอมเปรี)ยว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี)กเ็ป็นสนิคา้ที<ผูม้าเยี<ยมเยอืนมกัจะซื)อ

กลบัไปรบัประทาน และซื)อเพื<อเป็นของฝาก 



 

   

 

 

  

  

 

 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการนําเนื)อหมูหมกักบัเครื<องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคล้าพร้อมนํ)าซุป 

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

เป็นอาหารพเิศษที<ขอแนะนํา 

จากนั )นนําท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟที<

ดบัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟที<มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที<โด่งดงัที<ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติย์

ขึ)น เป็นหนึ<งใน 10 สถานที<สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี)เรายงัสามารถดื<มดํ<ากบัท้องฟ้าและนํ)าทะเลสี

คราม ทวิทศัน์ที<สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที<ที<นักท่องเที<ยวจากทั <วทุกมุมโลกอยากมา

สมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ<งมหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ)นไปยงัปาก

ปล่องภูเขาไฟที<ดบัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิที<

ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที<แตกต่างกนั เมอืขึ)นไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่อง

ภเูขาไฟทา่นจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ q และทศันียภาพที<สวยงามอยา่งแน่นอน 

 

 

พาทุกท่านเดินทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) ความหมายของ

ดอกไฮเดรนเยยี บา้งกว็า่หมายถงึ “ดอกไมเ้ยน็ชา” เพราะสามารถทนกบัอากาศหนาวไดเ้ป็นอยา่งด ี

แต่อีกความหมายหนึ<งก็คอื “แทนคําขอบคุณ” หรอื  ขอบคุณที<เขา้ใจ และคอยอยู่เคยีงขา้งกนัมา

ตลอด ดอกไฮเดรนเยยีบนเกาะเชจูส่วนมากดอกเป็นสฟ้ีา ม่วงอมชมพู กลิ<นอายความหอมอ่อนๆ 

แบบธรรมชาตขิองดอกไฮเดรนเยยีจะช่วยทําใหบ้รรยากาศอบอวนไปดว้ยควาสุข ความเพลดิเพลนิ 

มชีวิติชวีาและไมค่วรพลาดถ่ายรปูเกบ็ความประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบานสวยในชว่งเดอืนพฤษภาคม ทั )งนี)ขึ)นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนั

เดนิทาง) 

จากนั )นพาท่านเขา้ชม พิพิธภณัฑส์ตัวนํ์7า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรอื อควาเรยีม

ที<ใหญ่ที<สดุในเกาหลใีตแ้ละมตีูป้ลาใหญ่ที<สดุในเอเชยี เป็นสถานที<อกีหนึ<งแห่งที<ไมค่วรพลาดเมื<อไดม้าเยอืน

เกาะเชจู เพราะที<นี<เป็นทั <งศนูยก์ลางการเรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กี<ยวกบัธรรมชาตแิละมสีิ<งมชีวีติใตท้ะเลที<

จดัแสดงไดน่้าสนใจและสวยงาม มตีูป้ลาจาํนวนมากตั )งแต่ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่ทหมึาอลงัการชวนตื<น

ตาตื<นใจในโลกใตท้อ้งทะเล ชมการใหอ้าหารนกเพนกวนิตวัน้อย ที<ต่างกรกูนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั และ

ปลากระเบนวา่ยขา้มหวัไปมาทาํใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้วั 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดนึ<ง   เมนูปิ) งยา่งประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึ)นชื<อ

ดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กทา่นไดล้ิ)มความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื<องเคยีงต่างๆ 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

  

นําเขา้พกัที< Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

  

รบัประทานอาหารเชา้ที<โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรงุรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก 

และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไมแ่ตกต่างจากอาหารมื)ออื<นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที<จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที<น้อยกวา่เท่านั )น แต่

ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ)น 

 

จากนั )นพาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานขา้ม

ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที<มลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อกีหนึ<งในมนต์เสน่ห์

ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึ<งถอืกนัวา่ถา้หากใครไมไ่ดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื<อมาดโูขดหนิมงักร กถ็อื

ว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมงักรแห่งนี)เกิดขึ)นจากการกดักร่อนของคลื<นลมทะเล ทําให้มีรูปทรง

ลกัษณะเหมอืนหวัมงักร กําลงัอ้าปากสง่เสยีงรอ้งคํารามและพยายามที<จะผุดขึ)นจากทอ้งทะเล เพื<อขึ)นสู่

ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมที<ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานที<แห่งนี)เป็นที<สนใจของนกัท่องเที<ยวเกาหลี

เป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดินไปเยี<ยมชมสะพานข้ามทะเลยงยอนเพื<อชมวิวธารลาวาที<ตอนนี)

กลายเป็นธารนํ)าทะเลที<มสีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนั )นนําท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ q

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรี)ยว ดี

สําหรบับุคคลที< นิยมดื<มเหล้า ชา กาแฟ นํ)าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพษิที<

ตกคา้งหรอืไขมนัที<สะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ)น ซึ<งยงั

ส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที<นี<มขีนม

พื)นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ 

ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื<องใชไ้ฟฟ้า  

วนัที�สี�ของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมนุไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศนูย์
เครื�องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวตี7ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  

 



 

   

 

 

  

  

 

 

และยงัมชีุดเครื<องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ที<นุ่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียี<ยม ของฝากของที<ระลกึมใีหท้่านได้

เลอืกซื)อมากมาย พรอ้มทั )งมบีรกิารบรรจุกลอ่งตามเงื<อนไขของรา้น  

จากนั )นพาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื�องสาํอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสาํอางคท์ี<หมอศลัยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบ

มากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ที<เหมาะกบัผูท้ี<มปัีญหาผวิหน้า ไมว่า่จะเป็นสวิ มรีิ)วรอย ฝ้า กระ จุดดา่งดาํใบหน้าหมองคลํ)า อยากผวิขาวสวา่งใส 

ไรร้ิ)วรอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม 

 

 

จากนั )นนําท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี)ร ัฐบาลรบัรอง

คุณภาพวา่ผลติจากโสมที<อาย ุ6 ปี ซึ<งถอืวา่เป็นโสมที<มคีุณภาพดทีี<สดุ ภายในจะมเีจา้หน้าที<)ให้

ความรูเ้กี<ยวกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ี<ผลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซื)อโสม

ที<มคีุณภาพดทีี<สดุและราคาถกู กลบัไปบาํรงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที<ทา่นรกัและนบัถอื 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี) คอืหมหูมกัชิ)นบาง ๆ ผกัต่าง 

ๆ เช่น กะหลํ<าปล ีฟักทองอ่อน ถั <วงอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั )งแบบแหง้และนํ)า เครื<องเคยีงต่าง ๆ คอื 

ถั <วงอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิ<มอรอ่ยกบัเมนูอาหารนี)อยา่งแน่นอน 

จากนั )นนําท่านชอ้ปปิ) งสนิคา้ปลอดภาษีลอ๊ตเต้ ดิวตี7ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที<นี<มสีนิคา้

ชั )นนําปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซื)อมากมายกว่า 500 ชนิด  นํ)าหอม เสื)อผ้า เครื<องสําอางค์ กระเป๋า นาฬิกา 

เครื<องประดับ หลากหลายแบรด์ดัง อาทิเช่น 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, Perfumes 

ฯลฯ 

 

จากนั )นพาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปปิ) งสนิคา้ท้องถิ<น ชื<อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสื)อผา้ 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<สดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศ

เกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 



 

   

 

 

  

  

 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เที<ยวบนิที< 7C2243 พรอ้ม

ความประทบัใจ 

 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 **กรณีที<กองตรวจคนเขา้เมอืงทั )งที<กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที<ระบุในรายการเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั )งสิ)นและขอสงวนสทิธิ qที<จะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทั )งสิ)น ซึ<งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของ

บรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เชน่ กรณีการลา่ชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การจราจรตดิขดั หรอื

สิ<งของสญูหายตามสถานที<ต่างๆ ที<เกดิขึ)นอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที< ที<จะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเที<ยวที<ระบุใน

โปรแกรม ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั )งสิ)น คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส และคา่ใชจ้า่ยที<ลกูคา้และบรษิทัจา่ยไป

แลว้ 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ผูใ้หญ่ / 

เดก็ไม่เสริมเตียง 
พกัเดี�ยวเพิ�ม 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครั �งจากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็นนักทอ่งเที�ยว แต่ไป
ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื�น เชน่ ไปทาํงาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� 1 มนีาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN SUMMER ทางแลนดเ์กาหลี

จาํเป็นตอ้งเกบ็คา่ประกนัเพื�อใหล้กูคา้ไป -กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั �น เป็นจาํนวนเงนิ ) 10,000 บาท หรอื 300,000 วอน  (หากลกูคา้เป็นนกัทอ่งเที�ยวจรงิๆ เดนิทาง
ทอ่งเที�ยวพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี�คนืเตม็จาํนวน ดงันั �นจงึใครข่อความรว่มมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงื�อนไข

ดงักล่าว  )ขอสงวนสทิธิ Lไมค่นืเงนิประกนักรณลี ◌กูคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทั �งที�ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต*้**( 
หากทา่นถกูเจา้หน้าที�ตม .เกาหล ◌ี กกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทย      ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเอง

ทั �งหมด 
หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ ชั �วโมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ทา่นที�ตดิดา่นตรวจคน 1

เขา้เมอืง หากสามารถผา่นเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพื�อความเป็นระเบยีบและคณะได้
ทอ่งเที�ยวอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 
 



 

   

 

 

  

  

 

 

 

***ราคาโปรโมชั �น มีจาํนวนจาํกดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 
 

 

เงื�อนไขการให้บริการกรณสํีารองที�นั�ง  
   1. ราคาโปรโมชั�นชาํระเงินเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติชาํระเงินมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนที�เหลือชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีที�ไม่ชาํระยอดเงินส่วนที�เหลือตามเวลาที�กาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่
กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิI ในการเดินทางกบัทางบริษทั 
ราคานี�รวม 
-   ค่าตัKวเครื�องบิน ตามที�ระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที�มี   
-   ค่าอาหารทุกมื�อ ตามที�ระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที�ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที�พกัระดบัมาตรฐาน N คืน (พกัหอ้งละ N-O ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที�ยวตามรายการ / ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ�น 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเส้นทาง นาํท่านท่องเที�ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธิI หวัหนา้ทวัร์ไม่บินขึ�นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ Q,RRR,RRR บาท  (เงื�อนไขตามกรมธรรม)์ 
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) 

ราคาปกต ิ
ราคา

โปรโมชั �น 

กรกฎาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 29-1 ส.ค. , 30-2 ส.ค. 

สงิหาคม : 4-7 , 5-8 , 6-9 ,12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 25-28 , 26-29 

, 27-30 

10,200.- 6,700.- 

,,-...- 

กรกฎาคม : 20-23 , 24-27 , 28-31 , 31-3 ส.ค. 

สงิหาคม : 3-6 , 7-10 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-31 
10,500.- 7,000.- 

กรกฎาคม : 19-22 , 27-30  

สงิหาคม : 1-4 , 2-5 , 10-13 , 11-14 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 29-1 ก.ย. , 

30-2 ก.ย.  

10,800.- 7,300.- 

กรกฎาคม : 25-28  

สงิหาคม : 8-11 
11,800.- 8,300.- 

กรกฎาคม : 26-29 17,800.- 14,300.- 

สงิหาคม : 9-12  18,800.- 15,300.- 



 

   

 

 

  

  

 

 

-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ�ม 7% และภาษีหกั ณ ที�จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่านํ�าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที�หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาสาํหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ�นที�อยู ่4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุด
บญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ�ว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและดาํเนินการยื�นวซ่ีาดว้ยตนเองเท่านั�น  (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้ง
ทาํเรื�องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื�นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารที�ลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี�ยนแปลงจากที�โปรแกรมกาํหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารที�ทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียม
อาหารสาํเร็จรูปส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ�นไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั�งหมด 

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

กรุ๊ปที�เดินทางตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที�ยวบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดั
จาํ หรือ ค่าทวัร์ทั�งหมด 

หมายเหตุ 
-           จาํนวนผูเ้ดินทาง ขั�นตํ�า ผูใ้หญ่ NR ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึ�นไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย d วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคานี� เป็นราคาสาํหรับนกัท่องเที�ยวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั�น (นกัท่องเที�ยวต่างประเทศชาํระเพิ�มท่านละ O,RRR บาท) 
 -            เที�ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที�ยว สามารถเปลี�ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสิทธิI ในการเปลี�ยนแปลงเที�ยวบินทั�งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ e เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื�อท่องเที�ยว เท่านั�น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 
e เดือนทาํใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั�งสิ�น) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีที�ท่านถูก
ปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที�ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที�กรมแรงงานทั�งจากไทยและต่างประเทศซึ�งอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที�ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางมื�อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทาง
บริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั�งสิ�น หากเกิดสิ�งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที�เกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเที�ยวเอง 
-           ตัKวเครื�องบินเป็นตัKวราคาพิเศษ กรณีที�ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลื�อนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบริษทัดงันี�  วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา Ri.RR น. - Qj.RR น. นอกจากวนั
เวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษที์�รัฐบาลประกาศในปีนั�นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบริษทัทั�งสิ�น เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจขอบริษทักาํกบัเท่านั�น 
-           หากท่านที�ตอ้งการออกตัKวภายในประเทศ อาทิเช่นเครื�องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที�เจา้หนา้ที�ทุกครั� งก่อนทาํการออกตัKว เพื�อป้องกนัปัญหาเที�ยวบินล่าชา้ 
เปลี�ยนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปลี�ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซึ�งอยูเ่หนือการควบคุมของทาง
บริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปปิ� งตามที�โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ QRR,RRR วอน หรือเป็นเงินไทย3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ�นอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที�เขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเที�ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิI การตดัหอ้งพกัสาํหรับผูที้�ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธิI สาํหรับลูกคา้ที�เดินทางท่องเที�ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั�น 
-            เมื�อท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั�งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื�อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที�ได้ระบุไว้แล้วทั�งหมด 

 

กรณุาอ่านเงื�อนไขการจองทวัรต์ามที�ระบใุนรายการข้างต้น  



 

   

 

 

  

  

 

 

หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าที�ก่อนทาํการจอง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


