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รหสั W04 HOT PRO JEJU IN DECEMBER 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนธนัวำคม 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
ดอกทงแบค หรอื ดอกคำมลิเลยี  - อุทยำนแหง่ชำตฮิลัลำซำน // ทุ่งดอกหญ้ำ แซ พยอล โอรมึ  - วดัซนับงัซำ  - 

โปรแกรมเพิม่เตมิ สวนสม้ / โชวก์ำยกรรม -  รำ้นน ้ำมนัสน  - ยอดเขำ ซองซำน อลิจุลบง  - 

ชำยหำดควงัชกิ ี - หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอบึ  - โปรแกรมเพิม่เตมิ : Aqua Planet  - 

ยงดูอมัรอ็ค หรอื โขดหนิรูปหวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  - รำ้นคำ้สมุนไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน - 

ศนูยเ์ครื่องส ำอำง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต ้ดวิตีฟ้ร ี- ดำวทำวน์เมอืงเชจ ู
  

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่

เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ี

ท ำจำกสัตวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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23:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบิน 

JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอิน F  ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 3  โดยมีเจ้ำหน้ำที่จำกบริษัทฯคอยให้กำร

ต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำรของท่ำน  

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต้ โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่ 7C เป็นสำยกำรบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของ

ประเทศเกำหลใีต้ สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ี สำย

กำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำง

รวดเรว็โดยกำรปรบัปรงุรำคำใหม้คีวำมยุตธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำงต่อเน่ืองอกีดว้ย สำย

กำรบนิเจจไูดท้ ำให้กำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำน้ีมำปฏบิตั ิ จนท ำใหป้ระเทศ

เกำหลใีต้กลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสำยกำรบนิเจจ ูไดรบั

กำรยอมรบัจำกทัว่โลก ‘ในด้ำนควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ  

09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ู เป็นท่ำอำกำศ

ยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 2 ของเกำหลใีต้ รองจำกท่ำอำกำศ

ยำนนำนำชำตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลท์

หรอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 

2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อให้

ตรงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคน

เขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก 

เกำะเชจ ูทีอ่งคก์ำร UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหม่

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

พำทุกท่ำนเดนิทำงชม ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย (DONGBAEK FLOWER) คอื 

ดอกไม้ที่สื่อได้ถึงอุดมคติ หรอื ควำมรกัในอุดมคติ และควำมถ่อมตน ดอกทงแบคมรีูปร่ำงคล้ำย

ดอกกุหลำบขนำดใหญ่ แต่ทว่ำกลีบเป็นมนัลื่นจงึท ำให้ดอกทงแบคมีควำมโดเด่นเฉพำะตวั บน

เกำะเชจดูอกทงแบคจะออกสชีมพูอ่อนและชมพูเขม้ตดักบัใบไม้สเีขยีวมองแล้วเพลนิตำ และไม่

ควรพลำดที่ถ่ำยรูปเก็บควำมสวยงำม (ดอกทงแบคจะบำนและใหญ่เต็มที่สวยงำมในเดือน

ธนัวำคม - เดอืนมกรำคม ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็นภูเขำทีสู่ง
ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต้ ประกอบดว้ยภูเขำไฟทีด่บัไปนำนแลว้ซึง่เป็นต้นก ำเนิดของเกำะส่วน
ใหญ่ในเชจู ภูเขำฮัลลำซำนมีควำมสูง 1,950 เมตร และได้รบักำรคดัเลือกให้เป็นสถำนที่

วนัท่ีสองของการเดินทาง    ชมดอกทงแบค หรอื ดอกคามิลเลีย  - อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน // ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  -  

                                            วดัซนับงัซา  - โปรแกรมเพ่ิมเติม สวนส้ม / โชวก์ายกรรม 
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ท่องเทีย่วทำงธรรมชำติทีม่คีวำมสวยงำมล ำดบัที ่182 ของเกำหล ีและจดัตัง้เป็นอุทยำนแห่งชำตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขำฮลัลำไดร้บักำร
ขึน้ทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอีกห้ำปีต่อมำกไ็ด้รบักำรแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทำง
ธรรมชำต ิ(World Natural Heritage Site) ใหท้่ำนไดส้มัผสัควำมงำมของภูเขำฮลัลำซำนทีม่หีมิะปกคลุม สขีำวของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดรูำว
กบัปุยเมฆ ทีต่ดักบัสนี ้ำเงนิของทอ้งฟ้ำ  เหมำะส ำหรบักำรถ่ำยรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม (SAEBYEOL OREUM) เป็นภูเขำไฟทีม่ชีื่อเสยีงอกีแห่งหน่ึงของเกำะเชจ ู เป็นสถำนที่
มองเห็นดำวประจ ำเมืองที่เปล่งประกำยสวยงำมบนท้องฟ้ำยำมพลบค ่ำและเป็นรู้จกักนัอย่ำงแพร่หลำยในรำยกำรชื่อดงัอย่ำง Hyori's 

Home Stay ทุกท่ำนสำมำรถขึ้นมำสมัผสับรรยำกำศอนัสดใส ชมพระอำทิตย์กนับนภูเขำไฟแห่งน้ี ขอแนะน ำว่ำห้ำมพลำดเด็ดขำดๆ 
นอกจำกน้ีสถำนทีแ่ห่งน้ีเป็นที่จดัเทศกำล Jeju Fire Festival จะมขีึน้ทีบ่รเิวณเนินเขำ โดยจะจดัในช่วงประมำณปลำยเดอืนกุมภำพนัธไ์ป
จนถึงต้นเดอืนมนีำคมของทุกปี ที่น่ีจะมกีำรจุดไฟอย่ำงยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นกำรต้อนรบัฤดูเกี่ยวเกบ็และยงัเป็นกำรอวยพรให้มสีุขภำพดอีีก
ดว้ย ซึ ่เพื่อท ำกำรเตรยีมพืน้ทีใ่นกำรปลกูพชืส ำหรบัฤดเูกบ็เกีย่วถดัไป (หมำยเหตุไม่ไดพ้ำไปชมงำนเทศกำล) 

อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  /ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  หมำยเหตุ ขอสงวนสทิธิก์ำรเลอืกสถำนทีท่่องเทีย่วขึน้อยู่กบัผูจ้ดัท ำเท่ำนัน้ 

อาหารกลางวนัพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้

โต   วุน้เสน้เกำหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลำ้กับซอสสตูรเฉพำะเสริฟ์พรอ้มขำ้ว

สวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉับๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซันบงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) 

วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะได้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ 

ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธำนที่มคีวำมศกัดิส์ ิทธิแ์ละเป็นที่

เลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีต้ที่นบัถือศำสนำพุทธ  และรปูปั้นเจำ้แม่กวนอิม

ซึง่หนัหน้ำออกสู่ทะเล นอก จำกนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจำยน์ ซึ่งหำกไดล้บูพุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง 

ท่ำนจะได้พบกบัวิถีกำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่แตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทยโดยนิยมถวำย

ขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆ์เพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่ง

ชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งน้ีท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงำมของแหลมมงักรที่ยื่นออกมำสู่

มหำสมุทร 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 8,000 วอนจำกนัน้พำท่ำนสู่ สวนสม้ไรเ้มลด็ (ORANGE FARM) 

ควำมมหศัจรรยท์ีธ่รรมชำตสิรำ้งสรรค ์เกำะเชจเูป็นทีเ่ดยีวในเกำหลทีีส่ำมำรถปลกูสม้ได้ดแีละอร่อย

ทีสุ่ดในประเทศ สม้บนเกำะเจจมูรีปูร่ำงแปลกตำทีม่ชีื่อว่ำ ฮลัลำบง เหตุผลทีเ่รยีกชื่อสม้น้ีว่ำ ฮลั

ลำบง เพรำะปลกูกนัมำกทีภู่เขำฮลัลำซำนซึง่เป็นเขตทีอ่บอุ่นทีสุ่ดของเกำหล ี ฮลัลำบงเป็นสม้ที่

เปลอืกหนำ มรีสหวำนอร่อย ท ำใหไ้ดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลแีละเป็นสนิคำ้ส่งออก

ต่ำงประเทศอกีดว้ย นอกจำกน้ีสวนส้มยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำซรีีส่เ์กำหลชีื่อดงัหลำยเรื่อง อำทเิช่น 

MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 12,000 วอน จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม โชวก์ำยกรรม (CIRCUS 

WORLD SHOW) กำรแสดงควำมสำมำรถของนกัแสดงในกำรโชวห์วำดเสยีวและควำมยดืหยุ่นของ
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ร่ำงกำย มกีำรแสดงหลำกหลำยชุด แต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป เป็นทีต่ื่นตำตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ี เสยีง ท่ำนจะไดร้บัควำม

สนุกสนำน เพลดิเพลนิ และหวำดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน้ี์นกักำยกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ำกำยกรรมต่ำงๆ 

ดว้ยห่วงทีห่อ้ยอยู่กลำงอำกำศ  โชว์กำยกรรมกลำงอำกำศดว้ยผำ้ นกัแสดงจะเล่นกำยกรรม บดิตวัดว้ยท่ำทำง สง่ำงำมขณะหอ้ยตวัอยู่

กลำงอำกำศดว้ยผำ้เพยีงผนืเดยีว เป็นต้น แต่ไฮไลทข์องโชวน้ี์ คอื มอเตอรไ์ซคผ์ำดโผนในพืน้ทีจ่ ำกดั 

อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชำวเกำหล ี  โดยกำรน ำหมสูำมชัน้ไปย่ำงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผำ

จนรอ้น ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิ พรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ 

ถงึแมว้่ำซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรทีสุ่ดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ไดม้กีำรหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำพดูถงึรสชำตแิลว้ 

นบัว่ำพลำดไม่ไดเ้ลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจิ   (ผกัดองเกำหล)ี              

ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ที่น้อย

กว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชำติผ่ำนผลงำนกำร

วจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้ำตำลใน

กระแสเลอืด ป้องกนักำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตนั และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิ่มภูมิ

ต้ำนทำนและท ำให้อำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึ่งก ำลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลี

เป็นอย่ำงมำก 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำไฟที่

ดบัแล ้ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนทีโ่ด่งดงัทีผู่้คนมำขอพรและชม

พระอำทติย์ขึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจ ูและในจุดน้ีเรำยงัสำมำรถดื่มด ่ำ

กบัท้องฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทิวทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถำนที่ที่

นกัท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่

ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึ้นไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟที่ดบัแล้ว ระหว่ำงทำง

ท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่ำนแวะพกั สำมำรถ

สมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศทีแ่ตกต่ำงกนั เมื่อขึน้ไปถงึด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟ

ท่ำนจะไดส้มัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอน 

หมำยเหตุ: ส ำหรับท่ำนท่ีตอ้งกำรข้ึนปำกปล่องภูเขำไฟ สำมำรถช ำระค่ำตัว๋ดว้ยตนเอง ณ จุดทำงข้ึนเขำ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  –ยอดเขาซองซาน อิลจบูง -ชายหาดกวางชิกิ –  
 หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ -โปรแกรมเพ่ิมเติม : Aqua Planet 

                                         พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ 



 
 
 

5 
 

อำหำรกลำงวนั บรกิำรท่ำนด้วย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคล้ำพรอ้มน ้ำซุป 

นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และขำ้วสวย

รอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ชายหาดควงัชิกี (GWANGCHIGI BEACH) เป็นชำยหำดที่

สวยทีสุ่ดแห่งหน่ึงบนเกำะเชจู ชำยหำดน้ีมทีศันียภำพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพื้นหลงัเป็นปำก

ปล่องภูเขำไฟซองซำนอลิจูบงซึ่งเป็นไฮไลท์ของเกำะเชจู  ทุกท่ำนจะได้ชมควำมสวยงำม

ของธรรมชำตทิี่ยงัคงควำมอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ที่ส ำคญัยงัเป็นจุดชมววิ

พระอำทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงบนเกำะเชจู 

 

จำกนั ้นพำท่ ำนเยี่ยมชม หมู่ บ้ าน

วัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 

FOLK VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่ หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็น

หมู่บ้ำนโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ย ังมี ชำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของ

กำรสร้ำงบ้ำนที่น่ีคือจะใช้ดินเหนียว ผสมกบั มูลม้ำ เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐ

เขำ้ด้วยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับ้ำน ถ้ำท่ำน เคยมำเที่ยวเกำหลีใต้แล้วเคยเห็นไห

ต่ำงๆที่อยู่ ตำมบ้ ำนก็จะเดำได้ว่ำเป็นไห ส ำหรับท ำ "กิมจิ" หรือผักดองของ

เกำหลี แต่ส ำหรบัที่เกำะน้ีนัน้ ไหที่วำงเรียง รำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืนที่น่ีจะเป็นไห

ส ำหรบัหมกั "โอมีจำ" หรือ แบลค็รำสเบอร์รี ่ ที่ จ ะมี เฉพ ำะบนเกำะแห่ ง น้ี  โดย

ชำวบ้ำนจะน ำผลเบอร์รี่ป่ำมำใส่ลงไปในไห พร้อมกับน ้ ำผึ้ง และหมักไว้สำมปี 

ก่อนที่จะน ำมำรบัประทำนได ้รสชำติหวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลำยเป็นสนิค้ำทีผู่ม้ำเยีย่ม

เยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 20,000 won จำกนัน้พำท่ำนเข้ำชม พิพิธภัณฑ์

สตัวน์ ้ำ (AQUA PLANET) หรอื Aquarium ที่ใหญ่ทีสุ่ดใน เอเชยี เป็นสถำนทีอ่ีกแห่ง

หน่ึงทีไ่ม่ควรพลำดเมื่อไดม้ำเยอืนเกำะเชจ ูเพรำะที่น่ีเป็นทัง้ศนูยก์ลำงกำรเรยีนรูท้ำง

ทะเล ควำมรู้เกี่ยวกบัธรรมชำติและสิ่งมีชีวิตใต้ทะเลที่จดัแสดงได้น่ำสนใจ และ

สวยงำม ภำยในมตีู้ปลำจ ำนวนมำกตัง้แต่ขนำดเลก็จนถึงขนำดใหญ่มหึมำอลงักำร 

ชวนตื่นตำตื่นใจอย่ำงยิง่ นอกจำกน้ี มกีจิกรรมและกำรแสดงของสตัวน์ ้ำให้ชมอย่ำง

เพลิดเพลินอีกด้วย อำทิเช่นกำรให้อำหำรนกเพนกวนิตัวน้อย ที่ต่ำงกรูกนัมำรบั

อำหำรอย่ำงคกึคกั ลลีำตำมธรรมชำติอันน่ำรกัจะท ำให้คุณหลงรกัเพนกวินโดยไม่

รู้ตวั และมีฉลำมวำฬเป็นไฮไลท์ของพิพิธภัณฑ์แห่งน้ี ท่ำนสำมำถดูกำรให้อำหำร

ปลำฉลำมสุดระทกึ ทีน่ักประดำน ้ำต้องใช้ทกัษะและควำมสำมำรถพเิศษ ซึง่จะท ำให้

คุณตื่นตำตื่นใจตลอดเวลำ   
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พร้อมเสรฟิดว้ยเมนู ชำบู ชำบู (Shabu Shabu) จะเป็นกำรน ำผกัหลำกหลำยชนิด เหด็ต่ำงๆ โอเด้ง เบคอนหมรูวมกนัไว้ในหม้อ และจะ

เตมิดว้ยน ้ำซุปรอ้นๆ สตูรเฉพำะของแต่ละร้ำน แล้วต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทำน กจ็ะน ำอุดง้ลงต้มอีกครัง้ จะทำนพรอ้มกบัข้ำวสวย 

หรอือุด้งกไ็ด ้เมนูชำบูชำบู ถือไดว้่ำเป็นรำยกำรอำหำรทีข่ำดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กำหล ีเพรำะรสชำตขิองน ้ำซุป ผกัต่ำงๆในหม้อ ท ำให้

เป็นทีช่ื่นชอบของหลำยท่ำน หำกท่ำนใดทำนรสจดัหน่อย กส็ำมำรถขอน ้ำจิม้เกำหล ีเตมิเพิม่รสชำติ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ข้ำวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กบัข้ำว) ที่น้อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยงยอน 

(YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มลีกัษณะคลำ้ยกบัหวัมงักร อีกหน่ึงในมนต์เสน่ห์ทำงธรรมชำติของ

เกำะเจจู ซึ่งถือกนัว่ำถ้ำหำกใครไม่ไดม้ำเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมำดโูขดหนิมงักร กถ็ือว่ำยงัมำไม่ถึงเกำะ

เจจ ูโขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึน้จำกกำรกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำใหม้รีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร 

ก ำลงัอ้ำปำกส่งเสยีงรอ้งค ำรำมและพยำยำมทีจ่ะผุดขึน้จำกทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้ำ เป็นประตมิำกรรมที่

ธรรมชำตไิด้สรำ้งสรรค์มำ สถำนที่แห่งน้ีเป็นที่สนใจของนักท่องเทีย่วเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยี่ยมชมสะพำนขำ้มทะเล

ยงยอนเพื่อชมววิธำรลำวำทีต่อนน้ีกลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหล ีโดยมกีำรจดลขิสทิธิเ์รยีบร้อยแล้ว 

เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไม้ทอง มรีสเปรี้ยว ดสี ำหรบับุคคลที ่

นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพษิทีต่กค้ำงหรอืไขมนัที่สะสม

อยู่ภำยในผนงัของตบั  หรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภำพร่ำงกำยของ

ท่ำนเอง 

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส ำอำงค์ที่หมอ

ศลัยกรรมเกำหลรี่วมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑ์ต่ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผูท้ี่มปัีญหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสวิ 

มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบสำว

เกำหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงินวอน   
            ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟร ี  
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จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งน้ีรฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำผลติจำกโสมที่อำยุ 

6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มีคุณภำพดีที่สุด ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบำย

คุณสมบตัิและผลติภัณฑ์ที่ผลติจำกโสม ให้ท่ำนได้เลอืกซื้อ โสมที่มคุีณภำพดทีี่สุดและรำคำถูก กลบัไป

บ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษ ีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคำ้ชัน้น ำปลอดภำษี

ให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำ อำงค์ กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดับ 

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 

อสิระอำหำรกลำงวนั 

 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้ำท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกำะเชจู อำทิ

เสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค์ เครื่องประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสั

ประสบกำรณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รำ้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมำไวบ้นเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศทะเลใต้ 

 

 

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

ประทบัใจMMM เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ  

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 
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อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ธนัวาคม : 1-4 , 10-13 11,400 

4,900.- 

ธนัวาคม : 8-11 , 9-12 ,11-14 ,14-17 , 15-18 , 16-19 11,700 

ธนัวาคม : 2-5 , 12-15 ,13-16 , 17-20  12,000 

ธนัวาคม : 18-21  12,300 

ธนัวาคม : 19-22 12,600 

ธนัวาคม : 20-23 , 21-24 12,900 

ธนัวาคม : 3-6 13,000 

ธนัวาคม : 22-25 13,200 

ธนัวาคม : 23-26 13,500 

ธนัวาคม : 24-27 13,800 

ธนัวาคม : 5-8 , 7-10 14,000 

ธนัวาคม : 25-28 14,100 

ธนัวาคม : 6-9  15,000 

ธนัวาคม : 4-7 16,000 

ธนัวาคม : 26-29 , 31-3 ม.ค. 63 16,600 

ธนัวาคม : 27-30 18,600 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

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

OCTOBER ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก

ลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรม

แรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้

ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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ราคาโปร จองได้เลยค่ะ 
22/Dec/2019 ∼ 25/Dec/2019 13,200   9,700 

23/Dec/2019 ∼ 26/Dec/2019 13,500   10,000 

24/Dec/2019 ∼ 27/Dec/2019 13,800   10,300 

25/Dec/2019 ∼ 28/Dec/2019 14,100   10,600 

26/Dec/2019 ∼ 29/Dec/2019 16,600   13,100 

27/Dec/2019 ∼ 30/Dec/2019 18,600   15,100 

28/Dec/2019 ∼ 31/Dec/2019 20,600   17,100 

29/Dec/2019 ∼ 01/Jan/2020 21,600   18,100 

30/Dec/2019 ∼ 02/Jan/2020 19,600   16,100 

31/Dec/2019 ∼ 03/Jan/2020 16,600   13,100 

 

 

 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงนิเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

      รำคำปกตชิ ำระเงนิมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

   2. สว่นทีเ่หลอืช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดนิทำง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช ำระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตำมเวลำทีก่ ำหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ
ท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำท่ำนสละสทิธิใ์นกำรเดนิทำงกบัทำงบรษิทั 

 

ราคาน้ีรวม 

-   ค่ำตัว๋เครื่องบนิ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่ำภำษสีนำมบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำทีพ่กัระดบัมำตรฐำน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรบั-ส่ง และน ำเทีย่วตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิน้ 

-   ค่ำหวัหน้ำทวัรผ์ูช้ ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเทีย่วตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 

          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้ำทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 

-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ทอ้งถิน่ 800 บำท หรอื 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทรปิ 

-   ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำท ิค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำโทรศพัทส์่วนตวั, ค่ำซกัรดี, มนิิบำรใ์นหอ้ง, รวมถงึค่ำอำหำร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสัง่เพิม่ กรุณำตดิต่อหวัหน้ำทวัรแ์ลว้จ่ำยเพิม่เองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นกัเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) 

ธนัวาคม : 30-2 ม.ค. 63 19,600 

ธนัวาคม : 28-31 20,600 

ธนัวาคม : 29-1 ม.ค. 63 21,600 
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-   ค่ำวซ่ีำส ำหรบัพำสปอรต์ ต่ำงดำ้ว กรณุำเตรยีมเอกสำรคอื 1) พำสปอรต์ 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 

ส ำเนำทะเบยีนบ้ำน(ถ้ำม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝำก(ถ้ำม)ี 6) รปูถ่ำยส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวซ่ีำดว้ย
ตนเองเท่ำนัน้  (ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสอืเดนิทำงต้องท ำเรื่องแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีำ) 
-  ค่ำอำหำรทีลู่กคำ้รบัประทำนทำนนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจำกที่โปรแกรมก ำหนด หำกลกูคำ้ไม่สำมำรถรบัประทำนอำหำรที่
ทำงทวัรจ์ดัให ้กรุณำเตรยีมอำหำรส ำเรจ็รปูสว่นตวัส ำรองมำดว้ย 

 

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

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงและผูเ้ดนิทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทำงได*้** 

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

หมายเหต ุ

-           จ ำนวนผูเ้ดนิทำง ขัน้ต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัก่อนกำรเดนิทำง  

-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรบันกัท่องเทีย่วชำวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ (นกัท่องเทีย่วต่ำงประเทศช ำระเพิม่ท่ำนละ 
3,000 บำท) 
 -         เทีย่วบนิ รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

-           สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
-           หนงัสอืเดนิทำง ต้องมอีำยเุหลอืใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทำงเพื่อท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ 
(หำกหนงัสอืเดนิทำงเหลอืน้อยกว่ำ 6 เดอืนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงไดท้ำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อจลำจล 
ภยัธรรมชำต ิหรอืกรณีทีท่่ำนถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอืเจำ้หน้ำทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทยและ
ต่ำงประเทศซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำร
บำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดนิทำงแลว้ 

-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจำก ควำม
ประมำทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีทีท่่ำนไม่เดนิทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 

-          กำรตดิต่อใดๆกบัทำงบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำย ฯลฯ ต้องท ำในวนัท ำกำรของบรษิทัดงัน้ี วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลำ 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับำลประกำศในปีนัน้ๆ ถอืว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำรของบรษิทั 

-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจขอบรษิทั
ก ำกบัเท่ำนัน้ 

-           หำกท่ำนทีต่้องกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหำเทีย่วบนิล่ำชำ้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ กำรยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงกรณีเกดิกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบนิ  
โดยไม่ได้แจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่ำใชจ้่ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้ำลกูคำ้ไม่เขำ้รำ้นคำ้ชอ้ปป้ิงตำมทีโ่ปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รบัเงนิค่ำเขำ้รำ้นชอ็ปรำ้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บำท 
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-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมทีเ่ขำ้พกั ไม่สำมำรถ 
CONFIRM ใหไ้ด้ 
-           ถ้ำลกูคำ้มคีวำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัรห์รอืกำรท่องเทีย่วกบัคณะ ทำงแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 

-           ขอสงวนสทิธิก์ำรตดัหอ้งพกัส ำหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทำง ผูร้่วมเดนิทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลกูคำ้ทีเ่ดนิทำงท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่ำนัน้ 

-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


