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ก ำหนดกำรเดนิทำง 6 – 31 พฤษภำคม  2563  

โปรแกรมเดินทาง 
พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค -  วดัซนับงัซำ  - สวนสำธำรณะฮงัมง - โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮลัโหลคติตี ้/ โชวก์ำยกรรม - รำ้นน ้ำมนัสน  - 

ยอดเขำ ซองซำน อลิจุลบง  -  หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอบึ - ชำยหำดควงัชกิ ี-โปรแกรมเพิม่เตมิ Aqua Planet -  

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  -  รำ้นคำ้สมุนไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน  -  

ศูนยเ์ครื่องส ำอำง  -   ศูนยโ์สม  -  ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี -  ดำวทำวน์เมอืงเชจ ู



 
 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 

100 มิลลลิิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย 

ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่

อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

 

 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำร

ขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F      ใกล้

ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวย     ควำม

สะดวกในเรื่องของเอกสำร 

 

 

 

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

ของประเทศเกำหลใีต ้สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพี

รเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ี สำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็

ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต ้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำงรวดเรว็โดยกำรปรบัปรุง

รำคำใหม้คีวำมยตุธิรรมแก่ลูกคำ้ตำม    ค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำง

ต่อเนื่องอกีดว้ย สำยกำรบนิเจจไูดท้ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่

ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตัจินท ำใหป้ระเทศเกำหลใีตก้ลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้

มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสำยกำรบนิเจจ ูไดรบักำร

ยอมรบั   จำกทัว่โลกในดำ้นควำมปลอดภยัและสมรรถภำพเป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ู เป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 2 ของ

เกำหลใีต ้รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลท์

หรอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรบัเวลำของ

ท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำร

ตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก เกำะเชจ ู ทีอ่งคก์ำร 

UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิหง่ใหมข่องโลก 

(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟทีด่บัแลว้      

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซลุลอค  - วดัซนับงัซา  - สวนสาธารณะฮงัมง  - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮลัโหลคิตต้ี /    

โชวก์ายกรรม 

 



 
 

 

                                         

อาหารกลางวนั  พร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกั จำนใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย 

ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนยีวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคลำ้กบัซอสสตูรเฉพำะ เสริฟ์

พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

    พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจำก

ธรรมชำติ ท ำให้เป็นที่ปลูกชำเขียวคุณภำพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชำเขยีวส่งออกไปขำย     

ทัว่โลก เป็นสถำนที่จ ัดแสดงประวัติและวฒันธรรมกำรชงชำอันหลำกหลำย รวมถึง

ผลติภณัฑแ์ปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะส ำหรบัซื้อเป็น

ของฝำก มคีุ้กกี้ชำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำสก์หน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภำยใน

ยงัมคีำเฟ่ทีจ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ไอศรมีชำเขยีวและโรลชำเขยีวทีคุ่ณไม่ควร

พลำด  ภำยในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภำพ

บรรยำกำศของไร่ชำเขยีวที่ใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้ รวมทัง้ถ่ำยภำพที่ระลึกกับถ้วยชำ     

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำเขยีวทีน่ี่ 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 
TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะได้ยิน
เสยีงพระสวดมนต์ ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธำนที่มี
ควำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีตท้ีน่ับถอืศำสนำ
พุทธ  และรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอิมซึ่งหนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมีรูปปั้นพระสงักัจ
จำยน์ ซึง่หำกไดลู้บพุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะไดพ้บกบัวถิกีำรท ำบุญของชำวเกำหลใีตท้ี่
แตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆเ์พื่อควำม
อุดมสมบูรณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่น
ชมกบัววิทะเลทีส่วยงำมของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมำสู่มหำสมุทร 

 
จำกนัน้พำทุกท่ำนเดินทำงสู่  สวนสาธารณะฮงัมง (HANGPADURI HANGMONG 
GARDEN) เป็นพิน้ทีม่รดกทำงธรรมชำตบินเกำะเชจู พื้นทีภ่ำยในสวนสำธำรณะฮงัมง 
ประกอบไปดว้ยป้อมปรำกำรเก่ำ ต้นไม ้และทุ่งดอกไมน้ำนำพรรณ หรอืเรยีกว่ำ สวนสี่
ฤดเูลยกก็ว่ำได ้มมีุมใหทุ้กท่ำนไดเ้กบ็รปูควำมประทบัใจ เกบ็เป็นทีร่ะลกึไวห้ลำกหลำย
มุม ตน้ไมแ้ละดอกไมภ้ำยในสวนมหีลำยหลำยสำยพนัธต์ำมสภำพอำกำศ อำทเิช่น ดอก
เรป ถอืไดว้่ำเป็นสญัลกัษณ์ของเกำะเชจ ูดอกสเีหลอืงบำนโอดโฉมตัง้ตระหงำ่นตดักบัสี
ขอบฟ้ำ  ต่อดว้ยทุ่งขำ้วบำรเ์ลย ์เริม่จำกตน้สเีขยีวค่อยๆเปลีย่นไปเป็นสเีหลอืงทองพริ้ว
ไหวเป็นระลอกคลื่นไปตำมสำยลมทีพ่ดัผ่ำนมองแล้วเพลนิตำเพลนิใจ และดอกป๊อปป้ีสี
แดงสดตดักบัล ำต้นสเีขยีวเตบิโตและผลดิอกบำนสะพรัง่สวยงำมไปสวน     ตลอดทัง้ปี
จะมดีอกไมน้ำนำพนัธุผ์ลดัเปลีย่นมำสรำ้งควำมเพลดิเพลนิใหก้บันักท่องเทีย่ว 
 
 
 



 
 

 
 
 

โปรแกรมเพิม่เตมิ ช ำระเพิม่ 12,000 วอน  
 พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถำนทีจ่ดัแสดง
เรื่องรำวเกีย่วกบัคติตี ้หลำกหลำยเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวมไว้
ทีน่ี่ พรอ้มเรื่องรำวและประวตัคิวำมเป็นมำ ภำยในมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึน่ำรกัๆ มำกมำยใหท้่ำน
ได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คำดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตำ และช็อดโกแล๊ต รบัรองถูกใจ
สำวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คำเฟ่ ซึ่งเป็นรำ้นกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรกัเหมำะ
ส ำหรบัถ่ำยภำพ ภำยในร้ำนมีจ ำหน่ำยเค๊กหลำยรสชำติ  ไอศรีมโยเกริต์ และกำแฟ รสชำติ
อร่อยทีไ่ม่ควรพลำด 
  

                                              โปรแกรมเพิม่เตมิ ช ำระเพิม่ 12,000 วอน 
  จำกนั ้นพำท่ำนเข้ำชม โชว์กายกรรม  (CIRCUS WORLD SHOW) กำรแสดง
ควำมสำมำรถของนักแสดงในกำรโชว์หวำดเสยีวและควำมยืดหยุ่นของร่ำงกำย มีกำรแสดง
หลำกหลำยชุด แต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป เป็นทีต่ื่นตำตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง 
ท่ำนจะไดร้บัควำมสนุกสนำน เพลดิเพลนิ และหวำดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชว์
นี้นักกำยกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ำกำยกรรมต่ำงๆ ดว้ยห่วงทีห่อ้ยอยู่กลำงอำกำศ  โชว์
กำยกรรมกลำงอำกำศดว้ยผำ้ นักแสดงจะเล่นกำยกรรม บดิตวัดว้ยท่ำทำง สงำ่งำมขณะหอ้ยตวั
อยู่กลำงอำกำศดว้ยผำ้เพยีงผนืเดยีว เป็นต้น แต่ไฮไลท์ของโชว์นี้ คอื มอเตอร์ไซค์ผำดโผนใน
พื้นที่จ ำกดั ที่เขำ้ไปขบัสวนทำงกนัอยู่ในลูกโลก ซึ่งสนุก ตื่นเต้นเร้ำใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจำก
ผูช้มไดท้ัง้ฮอล 

                                             
อาหารเยน็  พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีน่ิยมของชำวเกำหล ี    โดยกำรน ำหมูสำมชัน้ไปย่ำงงบนแผ่น
โลหะทีถู่กเผำจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริ์ฟพรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื 
และน ้ำมนังำ ถงึแมว้่ำ ซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรทีสุ่ดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ไดม้กีำรหมกัหรอืมส่ีวนผสมทีห่ลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำ
พดูถงึรสชำตแิลว้ นับว่ำพลำดไม่ไดเ้ลย 
น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปด้วยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดอง

เกำหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน          

(ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชำต ิผ่ำนผลงำน

กำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวิทยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและ

น ้ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกิดเส้นเลอืดตีบ แตก ตนั และสำมำรถล้ำงสำรพษิในร่ำงกำย 

เพื่อเพิม่ภูมติ้ำนทำนและท ำให้อำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึ่งก ำลงัเป็นสิง่ที่ไดร้บัควำมนิยมจำกคนใน

วนัท่ีสามของการเดินทาง       ร้านน ้ามนัสน  -  ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - หมูบ่้านวฒันธรรมซองอึบ  -   ชายหาดควงัชิกี - 

                                                 โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet 
 



 
 

ประเทศเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลติภณัฑต์่ำงๆทีท่ ำจำกสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคำ้ยอดนิยมส ำหรบัคนเกำหลแีละนักท่องเทีย่ว 

                                        

   จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขำไฟทีด่บัแลว้ ปำกปล่องภูเขำ

ไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คนมำขอพร  และชมพระอำทติย์ขึ้น เป็น

หนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจ ูและในจุดนี้เรำยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบัทอ้งฟ้ำและน ้ำทะเล

สคีรำม ทวิทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวจำกทัว่ทุกมุม

โลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำตขิองโลก ท่ำน

สำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิ

และถ่ำยรปูจำกมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศที่

แตกต่ำงกนั เมอืขึน้ไปถงึดำ้นบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สมัผสักบัอำกำศบรสุิทธิ ์

และทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอนหมำยเหตุ: ส ำหรบัท่ำนทีต่อ้งกำรขึน้ปำกปล่องภูเขำไฟ 

สำมำรถช ำระค่ำตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทำงขึน้เขำ 

อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบก็"  เป็นกำรน ำเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคลำ้พรอ้ม

น ้ำซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง 

และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

  จำกนั ้นพำท่ ำน เยี่ยมชม หมู่ บ้ านวัฒนธรรม  "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยังเป็นหมู่บ้ำน

โบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ทีย่งัมชีำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบ้ำนที่นี่

คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมำ้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้ง

ของตวับ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่ำงๆทีอ่ยู่ตำมบ้ำนกจ็ะเดำไดว้่ำ

เป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัทีเ่กำะนี้นัน้ ไหทีว่ำงเรยีงรำย

กันอยู่ตำมบ้ำนเรือนที่นี่จะเป็นไหส ำหรบัหมัก "โอมีจำ" หรือ แบล็ครำสเบอร์รี่ ที่จะมี

เฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอรร์ีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึ้ง และ

หมกัไวส้ำมปี ก่อนทีจ่ะน ำมำรบัประทำนได ้รสชำตหิวำนอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนกเ็คย

ถูกใชใ้นกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคำ้ทีผู่ม้ำเยีย่มเยอืนมกัจะซื้อกลบัไปรบัประทำน และซื้อเพื่อเป็นของฝำก 

 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดินทางสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็นชำยหำดที่

สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเกำะเชจู ชำยหำดนี้มทีศันียภำพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพื้นหลงัเป็นปำก

ปล่องภูเขำไฟซองซำนอิลจูบงซึ่งเป็นไฮไลท์ของเกำะเชจู  ทุกท่ำนจะไดช้มควำมสวยงำม

ของธรรมชำตทิีย่งัคงควำมอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ ำคญัยงัเป็นจุดชมววิ

พระ อำทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่งบนเกำะเชจ ู

 



 
 

 

 

 

โปรแกรมเพิ่มเติม ช ำระเพิม่ 20,000 won 

 จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม พิพธิภัณฑส์ัตวน์ ้ำ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  

หรือ อควำเรยีมที่ใหญ่ที่สดุในเกำหลีใตแ้ละมตีูป้ลำใหญ่ที่สดุในเอเชีย เป็นสถำนท่ีอีกหนึง่แห่งที่

ไม่ควรพลำดเมื่อไดม้ำเยือนเกำะเชจ ูเพรำะที่นี่เป็นทั่งศนูยก์ลำงกำรเรียนรูท้ำงทะเล ควำมรู ้

เก่ียวกบัธรรมชำตแิละมีสิ่งมชีีวติใตท้ะเลท่ีจดัแสดงไดน้่ำสนใจและสวยงำม มตีูป้ลำจ ำนวนมำก

ตัง้แต่ขนำดเล็กจนถึงขนำดใหญ่ทหึมำอลงักำรชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใตท้อ้งทะเล ชมกำรให้

อำหำรนกเพนกวินตวันอ้ย ที่ต่ำงกรูกนัมำรบัอำหำรอยำ่งคกึคกั และปลำกระเบนวำ่ยขำ้มหวัไป

มำท ำใหค้ณุและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

อำหำรเยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่ำนดว้ยเมนู ชำบู ชำบู (Shabu Shabu) จะเป็นกำรน ำผกัหลำกหลำยชนิด เหด็ต่ำงๆ โอเดง้ เบคอนหมู

รวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยน ้ำซุปรอ้นๆ สูตรเฉพำะของแต่ละรำ้น แลว้ต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทำน กจ็ะน ำอุดง้ลงตม้อกี

ครัง้ จะทำนพร้อมกบัขำ้วสวย หรอือุด้งก็ได้ เมนูชำบูชำบู ถือได้ว่ำเป็นรำยกำรอำหำรที่ขำดไม่ได้ในโปรแกรมทวัร์เกำหล ีเพรำะ

รสชำตขิองน ้ำซุป ผกัต่ำงๆในหมอ้ ท ำใหเ้ป็นทีช่ื่นชอบของหลำยท่ำน หำกท่ำนใดทำนรสจดัหน่อย กส็ำมำรถขอน ้ำจิ้มเกำหล ีเติม

เพิม่รสชำต ิ

น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ 

 

  

 

รบัประทานอาหารเช้าท่ีโรงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปด้วยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กิมจ ิ(ผกัดอง

เกำหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่

กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพำนขำ้ม

ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัร็อคที่มีลกัษณะคล้ำยกับหวัมงักร อีกหนึ่งใน

มนต์เสน่หท์ำงธรรมชำตขิองเกำะเจจ ูซึ่งถอืกนัว่ำถ้ำหำกใครไม่ไดม้ำเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมำ

ดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่ำยงัมำไม่ถงึเกำะเจจ ูโขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จำกกำรกดักร่อนของคลื่น

ลมทะเล ท ำใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก ำลงัอ้ำปำกส่งเสยีงรอ้งค ำรำมและพยำยำมที่

จะผุดขึน้จำกทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้ำ เป็นประตมิำกรรมทีธ่รรมชำตไิดส้รำ้งสรรคม์ำ สถำนที่

แห่งนี้เป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยีย่มชมสะพำน

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  

- ศนูยเ์คร่ืองส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

 



 
 

ขำ้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธำรลำวำทีต่อนนี้กลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

 

 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหล ีโดยมกีำร

จดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไม้

ทอง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วย

ในกำรล้ำงสำรพษิที่ตกคำ้งหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไต

ของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึ่งยงัส่งผลดตี่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ที่นี่มีขนมพื้นเมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทิเช่น ขนมขำ้วพอง ช็อคโกแล็

คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติ รวมไปถึงของใช้ในครวัเรือน ลูกบอลซักผ้ำ 

เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่ำสมัผสั พรอ้มกบักำรกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝำก

ของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซื้อมำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจุกล่องตำมเงือ่นไขของรำ้น  

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ศูนยร์วมเคร่ืองส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส ำอำงค์ทีห่มอศลัยกรรมเกำหลรี่วมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑ์ต่ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผูท้ี่มปัีญหำ

ผวิหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไรร้ิ้ว

รอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

อิสระอาหารกลางวนั 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศูนยโ์สม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำ

ผลติจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มคุีณภำพดทีีสุ่ด ภำยในจะมเีจำ้หน้ำที่ใ้ห้ควำมรูเ้กี่ยวกบั

โสมพรอ้มอธบิำยคุณภำพและผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจำกโสม ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซื้อโสมทีม่คีุณภำพดทีีสุ่ดและ

รำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนับถอื 

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษลีอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่

มีสินค้ำชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค ์

กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรด์ดงั 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, Perfumes ฯลฯ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้ำท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกำะเชจู อำทิ

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

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



 
 

***เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเทีย่ว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN MAY ทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้ง

เกบ็คา่ประกนัเพื่อใหลู้กคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนักท่องเทีย่วจรงิๆ เดนิทางท่องเทีย่วพรอ้ม

กรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี้คนืเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความรว่มมือจากลูกคา้ปฏบิตัติามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอ

สงวนสทิธิไ์ม่คนืเงนิประกนักรณีลูกคา้ไม่ผ่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไม่ใหเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มนีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทีต่ดิด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพื่อความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเทีย่วอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 

INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบกำรณ์ช้อปป้ิงที่เร้ำใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำไว้บนเกำะ ในสไตล์

บรรยำกำศเกำะเชจ ูพรอ้มรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 

 

 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2243 

พรอ้มควำมประทบัใจ 

01.00-02-00 น.  เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 

 

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบใุนรำยกำร

เดนิทำง ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือควำม

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชำต ิกำรนัดหยุดงำน 

กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคมุของบรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบให้

เสยีเวลำในกำรท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยี

โอกำส และค่ำใชจ้่ำย ทีลู่กคำ้และบรษิทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 



 
 

 

 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  

   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงนิเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      รำคำปกตชิ ำระเงนิมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลอืช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดนิทำง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช ำระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตำมเวลำทีก่ ำหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่ำน
ถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำท่ำนสละสทิธิใ์นกำรเดนิทำงกบัทำงบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่ำตัว๋เครื่องบนิ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่ำภำษสีนำมบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-  ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำทีพ่กัระดบัมำตรฐำน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรบั-ส่ง และน ำเทีย่วตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่ำหวัหน้ำทวัรผ์ูช้ ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเทีย่วตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
              (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้ำทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บำท หรอื 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทรปิ 

-   ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำท ิค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำโทรศพัทส์่วนตวั, ค่ำซกัรดี, มนิิบำรใ์นหอ้ง, รวมถงึค่ำอำหำร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพิม่ กรุณำตดิต่อหวัหน้ำทวัร์แลว้จ่ำยเพิม่เองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษีหกั ณ ทีจ่่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นักเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่ำวซี่ำส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1) พำสปอรต์ 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) ส ำเนำ
ทะเบยีนบำ้น(ถำ้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝำก(ถำ้ม)ี 6) รปูถ่ำยส ี2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวซี่ำดว้ยตนเองเท่ำนัน้  
(ส ำหรบัหนังสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนังสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรื่องแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่ำ) 
-  ค่ำอำหำรทีลู่กคำ้รบัประทำนทำนนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจำกทีโ่ปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรบัประทำนอำหำรทีท่ำง
ทวัรจ์ดัให ้กรุณำเตรยีมอำหำรส ำเรจ็รปูส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกต ิ ราคาโปรโมชัน่ 

พฤษภำคม : 24-27 , 25-28 , 26- 29 , 27-30 , 31-3 มิ.ย 8,500.- 5,000.- 

4,900.- 
พฤษภำคม : 10-13 , 11-14 , 12 – 15 , 17 -20 , 18 – 21 , 23 – 26 , 30 -2 มิ.ย 8,800.- 5,300.- 

พฤษภำคม : 9-12 , 13-16 , 16-19 , 19-22  , 20-23 , 21-24 ,22-25 , 28-31 ,         
                   29-1 มิ.ย 

9,100.- 5,600.- 

พฤษภำคม : 6-9 , 7-10 , 8-11 , 14-17 , 15-18 9,400.- 5,900.- 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์) 



 
 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงและผูเ้ดนิทำงไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงหรอืเปลี่ยนชื่อผูเ้ดนิทำงได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงตอ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรอืต่ำงประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra 
Flight  จะไม่มกีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอื ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหตุ 
-           จ ำนวนผูเ้ดนิทำง ขัน้ต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัก่อนกำรเดนิทำง 
-           รำคำนี้เป็นรำคำส ำหรบันักท่องเทีย่วชำวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ (นักท่องเทีย่วต่ำงประเทศช ำระเพิม่ท่ำนละ 3,000 
บำท) 
 -            เทีย่วบนิ รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
-           หนังสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทำงเพื่อท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ 
(หำกหนังสอืเดนิทำงเหลอืน้อยกว่ำ 6 เดอืนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงไดท้ำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ภยั
ธรรมชำต ิหรอืกรณีทีท่่ำนถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอืเจำ้หน้ำทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทยและ
ต่ำงประเทศซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมือ้ 
เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดนิทำงแล้ว 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจำก ควำมประมำท
ของตวันักท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีทีท่่ำนไม่เดนิทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          กำรตดิต่อใดๆกบัทำงบรษิทัเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลำ 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับำลประกำศในปีนัน้ๆ ถอืว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำรของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนักงำน  ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจขอบรษิทัก ำกบั
เท่ำนัน้ 
-           หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหำเทีย่วบนิล่ำชำ้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ กำรยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงกรณีเกดิกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบนิ  โดย
ไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่ำใชจ้่ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้รำ้นคำ้ชอ้ปป้ิงตำมทีโ่ปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รบัเงนิค่ำเขำ้รำ้นชอ็ปรำ้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมทีเ่ขำ้พกั ไม่สำมำรถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลูกคำ้มคีวำมประสงค์ขอแยกตวัจำกทวัร์หรอืกำรท่องเทีย่วกบัคณะ ทำงแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ำรตดัหอ้งพกัส ำหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทำง ผูร้่วมเดนิทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลูกคำ้ทีเ่ดนิทำงท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่ำนัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


