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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนธันวำคม 2563 

โปรแกรมเดนิทาง 
ทุง่ดอกหญา้ แซ พยอล โอรมึ -วดัซนับงัซา โปรแกรมเพิม่เตมิ พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  

สวนสม้ - คาเมเลียฮิลล ์- โชวก์ายกรรม 

ยอดเขา ซองซาน อลิจลุบง - รา้นน ้ามนัสน  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ –  

โปรแกรมเพิม่เตมิ ปัน่จกัรยานเรยีลไบท ์/ พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า   

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร +สะพานขา้มทะเลยงยอน - รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน  

 ศูนยเ์ครือ่งส าอาง  - ศูนยโ์สม  - ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู

   

 

    22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ JEJU 

AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกล้ประตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจ้าหน้าที่จากบรษิัทฯคอยให้การต้อนรบัและ

อ านวยความสะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน  

 

 

 

 

 

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

ของประเทศเกาหลใีต ้ สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ี

สายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่าง

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน // ทุ่งดอกหญ้าแซพยอลโอรมึ วดัซนับงัซา- โปรแกรมเพ่ิมเติม พิพิธภณัฑช์า

โอซุลลอค / สวนส้ม /คาเมเลียฮิลล ์/โชวก์ายกรรม 

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 

 



 
 

2 
 

รวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สาย

การบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิตั ิ จนท าใหป้ระเทศ

เกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ู ไดรบั

การยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ  

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาติ

อนิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่าน

ให้เรว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมอืง

มรดกโลก เกาะเชจู ที่องคก์าร UNESCO ให้รางวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S 

NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

  

พาทุ กท่ าน เดินทางสู่  ทุ่ งดอกหญ้ า แซ  พยอล  โอรึม 

(SAEBYEOL OREUM) เป็นภูเขาไฟทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหนึ่งของเกาะเช

จู  เป็นสถานที่มองเห็นดาวประจ าเมืองที่เปล่งประกายสวยงามบน

ทอ้งฟ้ายามพลบค ่าและเป็นรูจ้กักนัอย่างแพร่หลายในรายการชื่อดงัอย่าง 

Hyori's Home Stay ทุกท่านสามารถขึน้มาสมัผสับรรยากาศอนัสดใส ชม

พระอาทิตย์กันบนภูเขาไฟแห่งนี้  ขอแนะน าว่าห้ามพลาดเด็ดขาดๆ 

นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้เป็นที่จดัเทศกาล Jeju Fire Festival จะมีขึน้ที่

บรเิวณเนินเขา โดยจะจดัในช่วงประมาณปลายเดอืนกุมภาพนัธไ์ปจนถงึ

ต้นเดอืนมีนาคมของทุกปี ที่นี่จะมกีารจุดไฟอย่างยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นการ

ต้อนรบัฤดูเกีย่วเกบ็และยงัเป็นการอวยพรให้มสีุขภาพดอีกีด้วย ซึ่ เพื่อ

ท าการเตรยีมพืน้ทีใ่นการปลกูพชืส าหรบัฤดูเกบ็เกีย่วถดัไป  

(หมายเหตุไม่ไดพ้าไปชมงานเทศกาล) 
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อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิน้โต   
วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย
รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

  

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) 

วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะได้ยนิเสยีงพระสวดมนต ์

ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่

เลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และรปูปัน้เจา้แม่กวนอมิ

ซึง่หนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดลู้บพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง 

ท่านจะได้พบกับวิถีการท าบุญของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกับวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวาย

ขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็น   แสงสว่าง

แห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมุทรอาหารเยน็ 

โปรแกรมเพ่ิมเติม พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค / สวนส้ม/คาเมเลียฮิลล/์โชวก์ายกรรม  

โปรแกรมเพิม่เตมิ ช าระเพิม่ 3,000 วอน  
พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิ

ท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่่งผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานที่

จดัแสดงประวตัิและวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถึงผลติภัณฑ์แปรรูปจากชา

นานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุกกีช้าเขยีว ซุปชา

เขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีว ทัง้รอ้น

และเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวที่คุณไม่ควรพลาด ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอ

ชมววิซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวที่ใหญ่ที่สุด ในเกาหลใีต้

รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

 

 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 8,000 วอน 
 
จากนัน้พาท่านสู ่สวนส้มไรเ้มลด็ (ORANGE FARM) ความมหศัจรรยท์ีธ่รรมชาตสิรา้งสรรค ์เกาะเช
จเูป็นทีเ่ดยีวในเกาหลทีีส่ามารถปลกูสม้ไดด้แีละอร่อยทีส่ดุในประเทศ ผลไมอ้นัดบั1ของเกาะเชจ ูและ
เป็นสม้สายพนัธุท์ีไ่รเ้มลด็ รสชาตจิดัจา้น วติามนิซสีงู กนิแลว้แกอ้าการหวดัไดด้มีาก ท่านสามารถเขา้
ไปเยีย่มชมสวน และชมิสม้สดๆจากสวน รบัรองความอร่อยตดิอกตดิใจ แถมไดถ่้ายภาพความดกของ
สวนสม้บนเกาะเชจอูกีดว้ย นอกจากน้ีสวนสม้ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าซรีีส่เ์กาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทิ
เช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 
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โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 8,000 วอน 
จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ คาเมเลียฮิลล(์CAMELLIA HILL) สวนพฤกษชาติที่มดีอกคาเมเลีย
ประมาณ 6000 ต้น มากกว่า 500 สายพนัธุ์สวนดอกไม้ที่ปลูกดอกไม้ตามฤดูกาลไปกี่ครัง้ก็ไม่ซ ้า 
เหมาะอย่างยิง่กบัคู่รกัหรอืสาว ๆ ที่รกัการถ่ายรูปกบัดอกไม้ เพราะที่นี่มีจุดโฟโต้โซนและดอกไม้
สวยงามเยอะมากราวกบัคุณก าลงัเดนิอยู่ในเทพนิยายทีเดียว  แต่ละจุดจะประกอบด้วยฉากน่ารกั 
พรอ็พเก๋ ๆ ทีค่วรค่าแก่การถ่ายรปูมาก  นอกจากดอกคาเมเลยียงัมพีนัธุไ์มอ้ื่น ๆ อกีกว่า 250 ชนิด 
ในแต่ละฤดูกาลกป็ลูกดอกไม้แตกต่างกนัไป เช่น ดอกคาร์มเีลยี ดอกทวิลปิ ซากุระ ต้นการด์ิเนีย 
ดอกไฮเดรนเยีย ดอกเบญจมาศ ดอกหญ้าสีชมพูหรือ Pink Muhly Grass    (สวนดอกไม้ตาม

ฤดกูาล ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 
 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 12,000 วอน 
พาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของนกัแสดง
ในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกต่างกันไป เป็นที่ตื่นตาตื่นใจของผู้ชม มีทัง้ แสง สี เสียง ท่านจะได้รบัความสนุกสนาน 
เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน์ี้นักกายกรรมจะหมุนตวัและ
แสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ดว้ยห่วงที่หอ้ยอยู่กลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ 
นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัดว้ยท่าทาง สง่างามขณะหอ้ยตวัอยู่กลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนื
เดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพืน้ทีจ่ ากดั 
 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้

ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว 

กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลือ และน ้ามนังา ถงึแม้ว่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรียมการที่สุดแสนจะ

ธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า  

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เทา่นัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ยอดเขาซองซานอิลจบูง  - รา้นคา้สมุนไพรสนเขม็แดง - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอึบ  
โปรแกรมเพ่ิมเติม ปัน่จกัรยานเรียลไบท ์/ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า   
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จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟ

ทีด่บัแล ้ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่้คนมาขอพรและ

ชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดน้ีเรา ยงัสามารถดื่ม

ด ่ากบัท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมืองเชจู เป็นสถานที่ที่

นกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่

ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบัแล้ว ระหว่างทาง

ท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถ

สมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟ

ท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาตผิ่านผลงานการ

วจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลใน

กระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลือดตีบ แตก ตัน และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิ

ต้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึ่งก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลี

เป็นอย่างมาก 

 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลูแบก็"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป 

นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 

จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 

300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้ินเหนียว ผสมกบั

มลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมาเทีย่ว

เกาหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดอง

ของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรือนที่นี่จะเป็นไหส าหรบั

หมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่่า

มาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไว้สามปี ก่อนที่จะน ามารบัประทานได ้รสชาติหวาน

อมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้

เพื่อเป็นของฝาก 
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โปรแกรมเพ่ิมเติม ปัน่จกัรยานเรียลไบท ์/ พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า   
โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 12,000 won 
จากนัน้พาทุกท่านเดินทาง ปัน่จกัรยานเรยีลไบท์ (RAIL BIKE JEJU) เป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบ
ใหม่นั บไดว้่าเป็นสถานที่พกัผ่อนและออกก าลงักาย Rail Bike คอืการปัน่จกัรยานบนรางรถไฟ เป็น
รถจกัรยาน 4 ล้อที่ต้องใช้คนปัน่ตัง้แต่ 2-4 คน เพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขบัเคลื่อน ท าให้
เหนื่อยเกนิไป ส าหรบัการปัน่จกัรยาน Rail Bikeใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาท ีทุกคนจะเริม่สตารท์
ออกจากจุดเดียวกัน จากนัน้เจ้าหน้าที่จะปล่อยให้ปัน่จักรยานไปทีละคัน โดยให้มีระยะห่างกัน
ประมาณ 20 เมตร ระหว่างเสน้ทางทุกท่านสามารถชมธรรมชาตทิีเ่ตม็ไปดว้ยต้นไมแ้ละดอกไมน้านา
ชนิด 
โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิ่ม 20,000 won 

จากนัน้พาท่านเข้าชม พิพิธภัณฑ์สตัว์น ้า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรอื อควาเรยีมที่

ใหญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต้และมตีู้ปลาใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี เป็นสถานทีอ่กีหนึ่งแห่งทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อไดม้า

เยอืนเกาะเชจ ูเพราะทีน่ี่เป็นทัง่ศนูยก์ลางการเรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตแิละมสีิง่มชีวีิต

ใต้ทะเลทีจ่ดัแสดงไดน่้าสนใจและสวยงาม มตีู้ปลาจ านวนมากตัง้แต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ทหมึา

อลงัการชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใตท้อ้งทะเล ชมการใหอ้าหารนกเพนกวนิตวัน้อย ทีต่่างกรกูนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั และปลากระเบนว่าย

ขา้มหวัไปมาท าใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซุปไก่สไตลเ์กาหล ีซุปไก่ต้นต าหรบัแบบดัง้เดมิสไตลเ์กาหล ีน ้าซุปหอม 

หวานละมุน เสรฟิพรอ้มเนื้อไก่นุ่มๆ ทานคู่กบัมนัฝรัง่ เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ

ฟินกนัไปสดุๆๆเลยค่ะ 

 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้าม

ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงนิวอน    - ศูนย์เคร่ืองส าอาง   
                                        ศูนย์โสม  - ลอ็ตเต้ดวิตีฟ้รี   
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เสน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดูโขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจ ูโขด

หนิมงักรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้มีรูปทรงลกัษณะเหมือนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงร้องค ารามและ

พยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้ เป็นที่สนใจของ

นกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเล

ทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไม้ทอง มี

รสเปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยใน

การล้างสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนังของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไต

ของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกับผู้ที่มี

ปัญหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่าง

ใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม  

                                                                                                         

อสิระอาหารกลางวนั ณ ดาวทาวน์เชจ ู

จากนัน้น าท่านสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจาก

โสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่ห้ความรูเ้กีย่วกบัโสม

พรอ้มอธบิายคุณสมบตัิและผลติภณัฑ์ที่ผลติจากโสม ให้ท่านได้เลอืกซื้อโสมที่มคีุณภาพดทีี่สุด

และราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษ ีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคา้

ชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผ้า เครื่องส าอางค์ 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 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิคา้ท้องถิน่ ชื่อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 

 

 

 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ากลับสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C พรอ้มความประทบัใจ 

                                                             เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม JEJU 4D2N ทางแลนดเ์กาหลี

จ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ 

เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและ

ประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด์้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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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 รวมถงึกรณีเชค็ของ
ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ 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 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาปกติ พกัเด่ียวเพ่ิม 

พฤศจิกายน ; 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 
15-18 , 16-19 , 17-20 , 22-25 , 23-26 , 24-27 ,  
29-2ธ.ค. , 30-3ธ.ค. 

6,990 10,490 

4,900.- พฤศจิกายน ; 4-7 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 
21-24 , 25-28 , 28-1ธ.ค. 

7,090 10,590 

พฤศจิกายน ; 5-8 , 6-9 ,  12-15 , 13-16 , 19-22 
20-23 , 26-29 , 27-30 

7,490 10,990 
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-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 
ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเอง
เทา่นัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รูปสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
 

กรณียกเลกิการเดนิทาง ตามเง่ือนไขพระราชบัญญัตธุิรกจิน าเทีย่วและมคัคุเทศก์ 

ส าหรับราคาปกติ 

ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้า ไมน้่อยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง คนืเงนิค่าทวัร ์50% 
ยกเลกิการเดนิทางล่วงหน้า น้อยกว่า 15 วนัก่อนวนัเดนิทาง ไมค่นืเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

 (ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางได้ในทุกกรณี เป็นเง่ือนไขของทางบริษทัเท่านัน้)    
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผู้เดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, 
Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
 
หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิและโรคระบาด หรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงาน
ทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
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-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 
-           หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แลว้ทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


