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ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืน 28 มนีำคม – 12 เมษำยน 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
ฮลัโหล คิตต้ี เจจู  - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - น ้าตกซอนจียอน  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา - ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - 

ชมทุ่งดอกยแูช และ ดอกซากรุะ - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑส์ตัว์

น ้ า - ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์

เครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู
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22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพร้อมกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบินJEJU AIR 

(BOEING 737-800)  หน้ำเคำน์เตอร์เชค็อิน F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 2-3  โดยมเีจำ้หน้ำทจีำกบรษิทัคอยให้กำรต้อนรบัและอ ำนวย

ควำมสะดวกในเรื่องของเอกสำรของท่ำน 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต้ โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสำยกำรบินโลว์คอสอนัดบั1 ของ

ประเทศเกำหลใีต้ สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ที่ด ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ีสำย

กำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำได้อย่ำงรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำงรวดเรว็

โดยกำรปรบัปรุงรำคำให้มคีวำมยุตธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำงต่อเน่ืองอกีดว้ย สำยกำรบิน

เจจูได้ท ำใหก้ำรท่องเที่ยวเป็นทีแ่พร่หลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำน้ีมำปฏิบตั ิจนท ำให้ประเทศเกำหลใีต้

กลำยเป็นประเทศท่องเที่ยวได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสำยกำรบนิเจจ ูไดร้บักำรยอมรบั

จำกทัว่โลก ‘ในดำ้นควำมปลอดภยั’ ‘และสมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำ

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    สนามบินเจจ ู - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - น ้าตกซอนจียอน  - ภเูขาซองอคั  - 
วดัซนับงัโพมุนซา 
 

 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซันบงัซำ  - พิพิธภณัฑ์ชำโอซุลลอค 
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09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบินเชจ ูเป็นท่ำอำกำศยำนที่ใหญ่เป็นอนัดบัที่ 2 ของเกำหลใีต้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิินชอน 

ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึ้น 

2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเข้ำเมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองมรดกโลก 

เกาะเชจู ที่องค์กำร UNESCO ให้รำงวลัเกำะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่  HELLO KITTY JEJU ISLAND เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงเรื่องรำวเกีย่วกบัคติตี้ หลำกหลำยเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใช้

ที่เป็นคติตี้ทัง้หมด  พร้อมเรื่องรำวประวตัิควำมเป็นมำ ร้ำนขำยของที่ระลกึน่ำรกัๆ มำกมำยให้

ท่ำนได้เลอืกซื้อติดไม้ติดมอื เช่น ที่คำดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตำ และชอ็คโกแล๊ต รบัรองถูกใจ

สำวกของ Hello Kitty แน่นอน อีกทัง้ยงั คิตตี้คำเฟ่ ซึ่งเป็นร้ำนกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรกัเหมำะ

ส ำหรบัถ่ำยภำพ ภำยในรำ้นมจี ำหน่ำยเคก้หลำยรสชำต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกำแฟ รสชำตอิร่อยที่

คุณไม่ควรพลำด 

 

พร้อมเสรฟิด้วยเมนู จมิดกั ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีื้นเมอืงดัง้เดิม จมิดกัจำนใหญ่น้ี

ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุ้นเสน้เกำหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ำกบัซอสสูตร

เฉพำะ เสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองต้องตดิใจ 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่ได้รบัของขวญัจำกธรรมชำติ ท ำให้เป็นทีป่ลกูชำเขยีวคุณภำพสูง ที่ส่ง

ผลติภณัฑช์ำเขยีวส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำ   อนั

หลำกหลำย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขียวคุณภำพเยี่ยมเหมำะ

ส ำหรบัซื้อเป็นของฝำก มีคุกกี้ชำเขียว ซุปชำเขียว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น 

ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้ร้อนและเยน็ ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีวทีคุ่ณไม่ควร

พลำด  ภำยในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นกัท่องเที่ยวจะได้สมัผสักบัภำพบรรยำกำศของไร่

ชำเขยีวที่ใหญ่ที่สุดในเกำหลใีต้ รวมทัง้ถ่ำยภำพที่ระลกึกบัถ้วยชำ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำ

เขยีวทีน่ี่ 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ น ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น ้ำตกที่ไหลลงจำกหน้ำผำ

หนิน้ีท่ำนสำมำรถมองและจนิตนำกำรเหน็ออกเป็นรปูต่ำงๆ ท ำให้เกดิเสยีงรำวกบัฟ้ำคะนอง สำย

น ้ำตกไหลลงสู่แอ่งน ้ำรวมกบัแสงสะท้อนเปรยีบไดก้บักำรรวมทัง้ผนืฟ้ำและพืน้ดนิเข้ำดว้ยกนั ดว้ย

ควำมงดงำมน้ี ท ำให้เป็นสถำนที่ยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว เพื่อถ่ำยภำพ โดยมนี ้ำตกซอนจยีอน

เป็นฉำกหลงัภำพถ่ำยทีส่วยงำม 
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พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภเูขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลกูบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภเูขาไฟฮัลลานซาน

และเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดท่ีน่ีจะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแต่

กลบัเป็นหินสีด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจดุด าน า้ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภเูขา จะมี

ช่องท่ีทหารญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้ตัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพ่ือเอาไว้จอดเรือแอบซ่อน

ไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้า

ชม แตมี่เหตกุารณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไมใ่ห้เข้าชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง 

"แดจังกึม"ตอนท่ีถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ ส าหรับใครท่ีช่ืนชอบการทาน

อาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกับหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ช่ือ ท่ีอาชีพแฮนยอหรือนกัประดาน า้หญิงวยัชรา

งมขึน้มาขายกนัอยู่ริมชายฝ่ัง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึน้ท่ำนจะไดย้นิเสยีง

พระสวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธำนที่มีควำม

ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีต้ทีน่ับถอืศำสนำพุทธ  และ

รปูปั้นเจำ้แม่กวนอิมซึ่งหนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจำยน์ ซึง่หำกได้ลูบ

พุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะได้พบกบัวธิกีำรท ำบุญของชำวเกำหลใีต้ที่แตกต่ำงกบัวฒันธรรม

ไทย โดยนิยมถวำยข้ำวสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆ์แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำย

เทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งน้ีท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงำม

ของแหลมมงักรทีย่ ื่นออกสู่มหำสมุทร 

พรอ้มเสรฟิด้วยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรที่เป็นที่นิยมของชำวเกำหล ี โดยกำรน ำหมูสำมชัน้ไปย่ำงงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผำจนร้อน   

ซมักยอ็บซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ได้แก่ กมิจ ิพริกเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ ถงึแม้ว่ำซมัก

ยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรที่สุดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ได้มกีำรหมกัหรอืมสี่วนผสมที่หลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำพูดถึงรสชำติแล้ว นับว่ำพลำด

ไม่ไดเ้ลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจิ      (ผกัดองเกำหล)ี  

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ข้ำวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กบัข้ำว) ที่น้อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากรุะ - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาด

กวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 
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จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำนผลงำนกำร

วจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลใีต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่ ำ

ตำลในกระแสเลือด ป้องกนักำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย 

เพื่อเพิม่ภูมติ้ำนทำนและท ำใหอ้ำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกคนใน

ประเทศเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลติภณัฑต่์ำงๆทีท่ ำจำกสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคำ้ยอดนิยม

ส ำหรบัคนเกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

จำกนั ้นพำท่ ำนสู่  ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากุระ (YUCHAE FLOWER&CHERRY 

BLOSSOM) ดอกเรปถือเป็นสัญลักษณ์ ของเกำะเชจู “ยูแช  หรือ  “เรป  หรือ  เรปซีด 

(Rapeseed)” มชีื่อเรยีกทำงกำรเป็นภำษำองักฤษว่ำ “คำโนล่ำ มดีอกสเีหลอืงประกอบด้วยกลบี

ดอก 4 กลบี พบบนเกำะเชจโูดยเริม่ในเดอืนกุมภำพนัธ ์- พฤษภำคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออก

ดอกบำนสะพรัง่เหลืองอร่ำมเต็มเนินเขำ นอกจำกนัน้ในช่วงปลำยเดือนมีนำคม - กลำงเดือน

เมษำยน ดอกซำกุระเรมิผลบิำน ดอกซำกุระหรอืดอกพ๊ตกดที่เกำะเชจูนัน้ ได้ชื่อว่ำเป็น KING 

OF CHERRY BLOSSOM TREE  คอืเป็นดอกพอ็ตโกตที่ใหญ่ที่สุดและสวยงำมที่สุดในเกำหล ี

จะบำนสะพรัง่ริมถนนสองข้ำงทำงทัว่เกำะเชจู (ปรมิำณของดอกเรปและดอกซำกุระบำนอำจ

ขึน้อยู่กบัภูมอิำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้ำน

แห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บ้ำนโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ทีย่งั

มชีำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำนทีน่ี่คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมลูม้ำ เป็นตวั

ยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีต้แลว้เคย

เห็นไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนก็จะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กิมจิ" หรือผกัดองของเกำหลี แต่

ส ำหรบัที่เกำะน้ีนัน้ ไหที่วำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื 

แบลค็รำสเบอร์รี่ ที่จะมเีฉพำะบนเกำะแห่งน้ี โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอร์รี่ป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้ำผึ้ง และหมกัไวส้ำมปี ก่อนที่จะ

น ำมำรบัประทำนได้ รสชำติหวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบันน้ีกลำยเป็นสนิค้ำที่ผู้มำเยี่ยมเยือน

มกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคลำ้พรอ้มน ้ำซุป นักท่องเทีย่ว

นิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และข้ำวสวยรอ้นๆ เป็น

อำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 
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จำกนัน้พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi Beach) เป็นชำยหำดที่สวยที่สุดแห่งหน่ึงบนเกำะเชจู ชำยหำดน้ีมี

ทศันียภำพเป็นเอกลกัษณ์มีววิพื้นหลงัเป็นปำกปล่องภูเขำไฟซองซำนอิลจูบงซึ่งเป็นไฮไลท์ของ

เกำะเชจู  ทุกท่ำนจะได้ชมควำมสวยงำมของธรรมชำติที่ยงัคงควำมอุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเล

เยน็ๆ และ ทีส่ ำคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอำทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหน่ึงบนเกำะเชจู 

 

 จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำไฟทีด่บั

แล้ ปำกปล่องภูเขำไฟที่มีลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คนมำขอพรและชมพระ

อำทติย์ขึ้น เป็นหน่ึงใน 10 สถำนที่สวยงำมในเกำะเชจ ูและในจุดน้ีเรำ           ยงัสำมำรถดื่มด ่ำ

กับท้องฟ้ำและน ้ ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ที่ สวยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถำนที่ที่

นักท่องเที่ยวจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหม่ทำง

ธรรมชำตขิองโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแลว้ ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถ

หยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรปูจำกมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และ

บรรยำกำศทีแ่ตกต่ำงกนั เมื่อขึน้ไปถงึด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะไดส้มัผสักบัอำกำศ

บรสิุทธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า หรือ Aquarium ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี 

เป็นสถำนที่อีกแห่งหน่ึงที่ไม่ควรพลำดเมื่อได้มำเยือนเกำะเชจู เพรำะที่น่ีเป็นทัง้ศูนย์กลำงกำร

เรยีนรูท้ำงทะเล ควำมรูเ้กีย่วกบั  ธรรมชำตแิละสิง่มชีวีติใต้ทะเลทีจ่ดัแสดงไดน่้ำสนใจ และสวยงำม 

มตีู้ปลำจ ำนวนมำกตัง้แต่ขนำดเลก็จนถึงขนำดใหญ่มหมึำอลงักำร ชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใต้ท้อง

ทะเล นอกจำกน้ีมีฉลำมวำฬเป็นไฮไลท์ โชว์กำรให้อำหำรปลำฉลำมสุดระทึก ดินแดนแห่งนก

เพนกวิน ชมกำรให้อำหำรนกเพนกวินตัวน้อย ที่ต่ำงกรูกนัมำรบัอำหำรอย่ำงคึกคกั และปลำ

กระเบนว่ำยขำ้มหวัไปมำท ำใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

พร้อมเสรฟิทุกท่ำนดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง   เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูขึน้ชื่อด้วยอำหำรทะเลสดๆ อยำกใหทุ้กท่ำนได้

ลิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครื่องเคยีงต่ำงๆ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง      ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน   - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์ 
เคร่ืองส าอาง  - ศูนย์โสม  ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - สนามบินสุวรรณภูม ิ
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รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ 

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมรอ็คที่มลีกัษณะคล้ำยกบัหวัมงักร อีกหน่ึงในมนต์เสน่ห์

ทำงธรรมชำติของเกำะเจจ ูซึง่ถือกนัว่ำถ้ำหำกใครไม่ได้มำเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมำดโูขดหนิมงักร 

กถ็ือว่ำยงัมำไม่ถึงเกำะเจจู โขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึ้นจำกกำรกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำให้มี

รปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก ำลงัอ้ำปำกส่งเสยีงรอ้งค ำรำมและพยำยำมทีจ่ะผุดขึน้จำกทอ้งทะเล 

เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้ำ เป็นประติมำกรรมที่ธรรมชำติได้สร้ำงสรรค์มำ สถำนที่แห่งน้ีเป็นที่สนใจ ของ

นกัท่องเที่ยวเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยี่ยมชมสะพำนขำ้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิ

ธำรลำวำทีต่อนน้ีกลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว 

ดสี ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ำอัดลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำงสำรพษิที่

ตกคำ้งหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภำยในผนงัของตับหรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึ้น ซึง่ยงั

ส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่น่ีมีขนม

พืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมข้ำวพอง ชอ็คโกแลค็สม้ ส้มอบแห้ง สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ 

ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติ รวมไปถึงของใชใ้นครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้ำ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของ

เกำหล ี(SESA LIVING) ที่นุ่ม น่ำสมัผสั พร้อมกบักำรกนัไรฝุ่ นได้ดีเยี่ยม ของฝำกของที่ระลึกมใีห้ท่ำนได้เลือกซื้อมำกมำย พร้อมทัง้มี

บรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น  

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส ำอำงค์ที่

หมอศลัยกรรมเกำหลรี่วมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑต่์ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผู้ที่มปัีญหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำ

จะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆ

โชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม  

 

อำหำรกลำงวนัพร้อมเสรฟิด้วยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิ้นบำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แค

รอท เหด็และวุ้นเส้นมำต้มรวมกนั โดยสำมำรถทำนไดท้ัง้แบบแหง้และน ้ำ เครื่องเคยีงต่ำง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสำหร่ำย กมิจ ิ

เสรฟิพรอ้มกบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อร่อยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 
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จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งน้ีรฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำผลติจำกโสม

ที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มีคุณภำพดทีี่สุด ภำยในจะมเีจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกบัโสมพร้อม

อธบิำยคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจำกโสม ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซื้อโสมทีม่คุีณภำพดทีีสุ่ดและรำคำถูก 

กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษ ีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิค้ำ

ชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ 

นำฬิกำ เครื่องประดับ หลำกหลำยแบรด์ดัง 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, Perfuฯลฯ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้ำท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกำะเชจ ู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, 

INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบกำรณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รำ้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดง

มำไวบ้นเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศเกำะเชจ ูพรอ้มรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พรอ้มควำมประทบัใจ 

01.00-02.00 น. เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ  

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุในรำยกำรเดนิทำง ทำง

บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของ

บรษิทั*** ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชำต ิกำรนดัหยุดงำน กำรจรำจรตดิขดั หรอื

สิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลำในกำรท่องเทีย่วที่

ระบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใช้จ่ำยทีลู่กคำ้และ

บรษิทัจ่ำยไปแลว้ 
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์) 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ 

ราคา
โปรโมชัน่ 

มีนาคม : 28-31, 29-1 เม.ย., 30-2 เม.ย., 31-3 เม.ย.  13,400 9,900 

4,900.- 

เมษายน : 6-9, 7-10  13,000 9,500 

เมษายน : 5-8, 8-11 13,300 9,800 

เมษายน : 1-4  13,700 10,200 

เมษายน : 2-5, 4-7, 9-12 15,400 11,900 

เมษายน : 3-6, 10-13 19,400 15,900 

เมษายน : 12-15  20,400 16,900 

เมษายน : 11-14       21,400 17,900 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น

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

BLOSSOM ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก

ลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน

ทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลูกค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองที่น่ัง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      รำคำปกติช  ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนที่เหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีที่ไม่ช ำระยอดเงินส่วนที่เหลือตำมเวลำที่ก ำหนด รวมถึงกรณีเชค็ของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่
วำ่กรณีใดๆ ให้ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทั 
ราคานี้รวม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมที่ระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งที่มี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมที่ระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนที่ต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำที่พกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเที่ยวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหัวหน้ำทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหน้ำทวัร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ่น 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองดื่มที่ส่ังเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำน
ตอ้งกำรส่ังเพิ่ม กรุณำติดต่อหัวหน้ำทวัร์แลว้จ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถิ่นที่อยู่ 4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้มี) 5) 
สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวซ่ีำดว้ยตนเองเท่ำนั้ น  (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนังสือ
เดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีำ) 
-  ค่ำอำหำรที่ลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจำกที่โปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรที่ทำงทวัร์จดัให้ กรุณำเตรียม
อำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัขึ้นไป ยึดมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยึดเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 
กรุ๊ปที่เดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนักท่องเที่ยวชำวไทยหรือผูถ้ือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นักท่องเที่ยวต่ำงประเทศช ำระเพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ 
-           หนังสือเดินทำง ตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่น้อยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพื่อท่องเที่ยว เท่ำนั้น (หำกหนังสือเดินทำงเหลือน้อย
กวำ่ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
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-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีที่ท่ำน
ถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำที่ตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หน้ำที่กรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุกอย่ำง 
ทำงบริษทัฯไดช้  ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที่เกิดจำก ควำมประมำทของตวันักท่องเที่ยวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำก
วนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยุดนักขตัฤกษท์ี่รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยุดท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก์ พนักงำน  ไม่มีอ  ำนำจในกำรให้ค  ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนที่ตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมที่เจำ้หน้ำที่ทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพื่อป้องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำชำ้ 
เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหน้ำซ่ึงอยู่เหนือกำรควบคุม
ของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยให้ในทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพักส าหรับผู้ที่ไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าที่เดินทางท่องเที่ยว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


