
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 1 - 31 มีนำคม  2563  

โปรแกรมเดินทาง 
พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค -  วดัซนับงัซา  - สวนสาธารณะฮงัมง - โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮลัโหลคติตี ้/ โชวก์ายกรรม - รา้นน ้ามนัสน  - 

ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  -  หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ชายหาดควงัชกิ ี-โปรแกรมเพิม่เตมิ Aqua Planet -  

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  -  รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน  -  

ศนูยเ์ครื่องส าอาง  -   ศนูยโ์สม  -  ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี -  ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู

 

 
วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 



 
 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน             

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิบริเวณชัน้ 4 ชัน้

ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์

เช็คอิน F      ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3  โดยมีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯคอยให้การ

ตอ้นรบัและอ านวย     ความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 

7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใส่

น่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ี สายการบนิ

เจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตัง้

เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแก่ลกูคา้ตาม    

ค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าให้

การท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตัิจนท าใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็น

ประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบั   

จากทัว่โลกในดา้นความปลอดภยัและสมรรถภาพเป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 2 ของ

เกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลท์

หรอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของ

ท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร  

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - วดัซนับงัซา  - สวนสาธารณะฮงัมง  - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮลัโหลคิตต้ี /    

โชวก์ายกรรม 

 



 
 

UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้                                               

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสริฟด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกั จานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย 

ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนยีวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

    พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาติ ท าให้เป็นที่ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขาย     

ทัว่โลก เป็นสถานที่จ ัดแสดงประวัติและวฒันธรรมการชงชาอันหลากหลาย รวมถึง

ผลติภณัฑแ์ปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็น

ของฝาก มคีุ้กกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายใน

ยงัมคีาเฟ่ทีจ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ไอศรมีชาเขยีวและโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควร

พลาด  ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพ

บรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทัง้ถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา     

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 
TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยิน
เสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มี
ความศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนา
พุทธ  และรูปปั้นเจ้าแม่กวนอิมซึ่งหนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมีรูปปั้นพระสงักัจ
จายน์ ซึง่หากไดล้บูพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ี่
แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความ
อุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่น
ชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมุทร 

 
 
จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่ สวนสาธารณะฮงัมง (HANGPADURI HANGMONG 
GARDEN) เป็นพิน้ทีม่รดกทางธรรมชาตบินเกาะเชจ ูพืน้ทีภ่ายในสวนสาธารณะฮงัมง 
ประกอบไปดว้ยป้อมปราการเกา่ ตน้ไม ้และทุ่งดอกไมน้านาพรรณ หรอืเรยีกว่า สวน
สีฤ่ดเูลยกก็ว่าได ้มมีุมใหทุ้กท่านไดเ้กบ็รปูความประทบัใจ เกบ็เป็นทีร่ะลกึไว้
หลากหลายมุม ตน้ไมแ้ละดอกไมภ้ายในสวนมหีลายหลายสายพนัธต์ามสภาพอากาศ 
อาทเิช่น ดอกเรป ถอืไดว้่าเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะเชจ ูดอกสเีหลอืงบานโอดโฉมตัง้
ตระหง่านตดักบัสขีอบฟ้า  ต่อดว้ยทุ่งขา้วบารเ์ลย ์เริม่จากต้นสเีขยีวค่อยๆเปลีย่นไป
เป็นสเีหลอืงทองพริว้ไหวเป็นระลอกคลื่นไปตามสายลมทีพ่ดัผ่านมองแลว้เพลนิตา
เพลนิใจ และดอกป๊อปป้ีสแีดงสดตดักบัล าตน้สเีขยีวเตบิโตและผลดิอกบานสะพรัง่
สวยงามไปสวน     ตลอดทัง้ปีจะมดีอกไมน้านาพนัธุผ์ลดัเปลีย่นมาสรา้งความ
เพลดิเพลนิใหก้บันกัท่องเทีย่ว 
 
 



 
 

โปรแกรมเพิม่เตมิ ช าระเพิม่ 12,000 วอน  
 พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที่จดั
แสดงเรื่องราวเกีย่วกบัคติตี้ หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ี่เป็นคติตี้ทัง้หมด
รวบรวมไวท้ี่นี่ พร้อมเรื่องราวและประวตัิความเป็นมา ภายในมรีา้นขายของที่ระลกึน่ารกัๆ 
มากมายใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแลต๊ 
รบัรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทัง้ยงั คิตตี้คาเฟ่ ซึ่งเป็นร้านกาแฟตกแต่ง
อย่างน่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ ภายในรา้นมีจ าหน่ายเค๊กหลายรสชาติ  ไอศรมีโยเกริต์ 
และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลาด 
  

                                              โปรแกรมเพิม่เตมิ ช าระเพิม่ 12,000 วอน 
  จากนัน้พาท่านเข้าชม โชว์กายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดง
ความสามารถของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดง
หลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ี
เสยีง ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชว์
ลอดห่วง โชวน์ี้นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยหว่งทีห่อ้ยอยู่
กลางอากาศ  โชว์กายกรรมกลางอากาศด้วยผ้า นักแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตัวด้วย
ท่าทาง สง่างามขณะห้อยตวัอยู่กลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นต้น แต่ไฮไลทข์อง
โชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพืน้ทีจ่ ากดั ทีเ่ขา้ไปขบัสวนทางกนัอยู่ในลูกโลก ซึง่สนุก 
ตื่นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอล 
 

                                              
  อาหารเยน็  พรอ้มเสริฟด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี    โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างงบนแผ่น
โลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื 
และน ้ามนังา ถงึแมว้่า ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไมไ่ดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่วา่ถา้
พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัวา่พลาดไม่ไดเ้ลย 
 
น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน          

(ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       รา้นน ้ามนัสน  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  -   ชายหาดควงัชิกี - 

                                                 โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet 
 



 
 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมันและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้าง

สารพิษในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติ้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่

ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆทีท่ าจากสน

เขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยมส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

                                       

   จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็น

ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอ

พร  และชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายงั

สามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็น

สถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดนิขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแล้ว 

ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั 

สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่อง

ภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิแ์ละทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอนหมายเหตุ: 

ส าหรบัท่านทีต่อ้งการขึน้ปากปล่องภูเขาไฟ สามารถช าระค่าตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทางขึน้เขา 

อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบก็"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้ม

น ้าซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง 

และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

       จากนั ้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้ านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณ

อายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิ

เหนียว ผสมกบัมูลม้า เป็นตวัยดึกอ้นหนิและก้อนอฐิเขา้ด้วยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน 

ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบั

ท า "กิมจิ" หรือผักดองของเกาหลี แต่ส าหรับที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตาม

บา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่ง

นี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะ

น ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กเ็ป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืน

มกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

 

 

 



 
 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็นชายหาดทีส่วย

ที่สุดแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู ชายหาดนี้มีทศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มีววิพื้นหลงัเป็นปากปล่อง

ภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ่งเป็นไฮไลท์ของเกาะเชจู  ทุกท่านจะได้ชมความสวยงามของ

ธรรมชาติที่ยงัคงความอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเย็นๆ และ ที่ส าคญัยงัเป็นจุดชมววิพระ  

อาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู 

 

โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิม่ 20,000 won 

 จำกนัน้พำทำ่นเขำ้ชม พิพธิภณัฑส์ัตวน์ ้ำ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรอื อควำเรยีม

ที่ใหญ่ที่สดุในเกำหลใีตแ้ละมตีูป้ลำใหญ่ที่สดุในเอเชีย เป็นสถำนที่อีกหนึง่แหง่ที่ไมค่วรพลำดเมื่อ

ไดม้ำเยือนเกำะเชจ ูเพรำะที่น่ีเป็นทั่งศนูยก์ลำงกำรเรยีนรูท้ำงทะเล ควำมรูเ้ก่ียวกบัธรรมชำติและมี

สิง่มีชีวิตใตท้ะเลท่ีจดัแสดงไดน้ำ่สนใจและสวยงำม มีตูป้ลำจ ำนวนมำกตัง้แตข่นำดเลก็จนถึง

ขนำดใหญ่ทหมึำอลงักำรชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใตท้อ้งทะเล ชมกำรใหอ้ำหำรนกเพนกวินตวันอ้ย 

ทีต่ำ่งกรูกนัมำรบัอำหำรอยำ่งคกึคกั และปลำกระเบนวำ่ยขำ้มหวัไปมำท ำใหค้ณุและครอบครวั

หลงรกัทอ้งทะเลโดยไมรู่ต้วั 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมู

รวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้าซุปร้อนๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทาน กจ็ะน าอุดง้ลงตม้อกี

ครัง้ จะทานพร้อมกบัขา้วสวย หรอือุด้งกไ็ด้ เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารที่ขาดไม่ได้ในโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะ

รสชาตขิองน ้าซุป ผกัต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิม้เกาหล ีเติม

เพิม่รสชาต ิ

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

  

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่

กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  

- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

 



 
 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานขา้มทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่ห์

ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร 

กถ็ือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้มี

รูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามที่จะผุดขึน้จากท้อง

ทะเล เพื่อขึน้สูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของ

นักท่องเที่ยวเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชม

ววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง 

มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการ

ลา้งสารพษิทีต่กค้างหรือไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่าน

แข็งแรงขึ้น  ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ 

สม้อบแห้ง สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชใ้น

ครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนั

ไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น  

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ที่มีปัญหา

ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย 

แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

อสิระอาหารกลางวนั 

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้ร ัฐบาลรับรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คุีณภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หน้าที่ใ้ห้

ความรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมที่

มคีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษีล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) 

ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์

กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลายแบรด์ดงั 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 



 
 

***เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเทีย่ว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN MARCH ทางแลนดเ์กาหลี

จ าเป็นตอ้งเกบ็ค่าประกนัเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเทีย่วจรงิๆ เดนิทาง

ท่องเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี้คนืเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงือ่นไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทีต่ดิด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเทีย่วอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ท้องถิน่ ชื่อดงั บน

เกาะเชจู อาทเิสือ้ผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, 

Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, 

Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ช้อป

ป้ิงที่เร้าใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไว้บนเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พร้อม

รา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 

พรอ้มความประทบัใจ 

01.00-02-00 น.  เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 

การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคมุของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบให้

เสยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยี

โอกาส และค่าใชจ้่าย ทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

 



 
 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณีเชค็
ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
              (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่
เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 
4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่า
ดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 
ผูใ้หญ่ / 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 

มีนำคม: 8-11, 9-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20, 22-25, 23-26 9,400.- 5,900.- 

4,900.- 

มีนำคม: 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 7-10, 11-14, 14-17, 18-21 ,21-24, 24-27 9,700.- 6,200.- 

มีนำคม:  5-8 , 6-9,12-15, 13-16,19-22, 20-23, 25-28 10,000.- 6,500.- 

มีนำคม: 29-01 เม.ย, 30-02เม.ย 10,100.- 6,600.- 

มีนำคม : 28-31 10,200.- 6,700.- 

มีนำคม: 26-29 10,300.- 6,800.- 

มีนำคม: 27-30 10,400.- 6,900.-  



 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

 
(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )     

ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ 

Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ

- จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจ้งใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
- ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเที่ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 3,000 

บาท) 
- เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์ของผู้

เดนิทางเป็นส าคญั 
- สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
- หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใช้งานไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หาก

หนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประท้วง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยั

ธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่านอาหารบางมือ้ 
เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแล้ว 

- ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาทของตวั
นกัท่องเทีย่วเอง 

- ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
- การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องท าในวนัท าการของบรษิทัดงัน้ี วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 09.00 

น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถือวา่เป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
- มคัคเุทศก์ พนกังาน  ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
- หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อป้องกนั

ปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดย
ไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคมุของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 

- ถา้ลูกคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย3,000 
บาท 

- หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไมส่ามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้

- ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
- ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไมส่ามารถใช้หอ้งพกัได ้
- ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ที่เดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
- เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข ข้อตกลง

ต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 
กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


