
 
 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 1 พฤศจกิำยน  – 30 พฤศจกิำยน  2562  

โปรแกรมเดินทาง 
พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค  - ชมดอกหญำ้สชีมพ ูพงิคม์ลูลี ่ - วดัซนับงัซำ  - โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮลัโหลคติตี้ / โชวก์ำยกรรม 

รำ้นน ้ำมนัสน  - หมู่บ้ำนวฒันธรรมซองอบึ  - ยอดเขำ ซองซำน อลิจุลบง  - โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  - รำ้นคำ้สมุนไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน  - ศนูยเ์ครื่องส ำอำง  - ศนูย์

โสม  - ล๊อตเต้ ดวิตีฟ้ร ี - ดำวทำวน์เมอืงเชจ ู  

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำร

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

ประตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรต้อนรบัและอ ำนวยควำมสะดวก

ในเรื่องของเอกสำร 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 



 
 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดที่ท  ำจำก

สัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

  

 

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

ของประเทศเกำหลใีต้ สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของ

เกำหล ี สำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้

ขยำยตวัอย่ำงรวดเรว็โดยกำรปรบัปรุงรำคำใหม้คีวำมยุตธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำง

ต่อเน่ืองอกีดว้ย สำยกำรบนิเจจไูดท้ ำให้กำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่

ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำน้ีมำปฏบิตัิ จนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีต้กลำยเป็นประเทศท่องเทีย่ว

ได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสำยกำรบนิเจจ ูได

รบักำรยอมรบัจำกทัว่โลก ‘ในดำ้นควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ด

และมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

 09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ูเป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของ

เกำหลใีต้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมี

ไฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรบั

เวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำน

พธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก เกำะเชจ ู ที่

องคก์ำร UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหม่

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

เกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟที่ดบัแลว้ 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจำก

ธรรมชำต ิ ท ำใหเ้ป็นทีป่ลกูชำเขยีวคุณภำพสงู ทีส่่งผลติภณัฑช์ำเขยีวส่งออกไปขำยทัว่โลก 

เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำอนัหลำกหลำย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปู

จำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะส ำหรบัซือ้เป็นของฝำก มคุีก้กีช้ำ

เขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำสก์หน้ำชำเขยีว และแชมพ ู เป็นต้น ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำ

เขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศรมีชำเขยีว และโรลชำเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบ

ไปดว้ย หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

วนัท่ีสองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ูลล่ี  - วดัซนับงัซา  - โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮลั

โหลคิตต้ี / โชวก์ายกรรม 

 



 
 

เกำหลใีต้ รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถ้วยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำเขยีวทีน่ี่ 

อำหำรกลำงวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่น้ีประกอบไปดว้ย ไก่

ชิน้โต วุน้เสน้เกำหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ำกบัซอสสตูรเฉพำะ เสริฟ์

พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเส้นและไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองต้องตดิใจ 

 

พำทุกท่ำนเดนิทำงชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพ ู พิงคม์ูลล่ี (PINK MUHLY GRASS) ณ ตอนน้ี

ก ำลงัเป็นทีถ่่ำยรปูยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกำหล ีบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติกบนเกำะเชจ ูสี

ของดอกพงิคม์ลูลีส้จีะสวยนุ่มดชูมพอู่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบำนอวดสสีนัฉูดฉำดสวยงำม 

(โดยปกตดิอกหญำ้สชีมพ ูพงิคม์ลูลีจ่ะเริม่บำนประมำณช่วงกลำงเดอืนกนัยำยน - พฤศจกิำยน 

แต่ทัง้น้ีขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง )ท่ำมกลำงอำกำศทีเ่ยน็สบำยและทศันียภ์ำพที่

สวยงำมชวนใหทุ้กท่ำนไดเ้กบ็รปูควำมประทบัใจเป็นควำมทรงจ ำ 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 
TEMPLE) วดัแห่งน้ีตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึน้ท่ำนจะไดย้นิเสยีง
พระสวดมนต์ ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธำนทีม่คีวำม
ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีต้ทีน่บัถอืศำสนำพุทธ  
และรปูปัน้เจำ้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจำยน์ ซึง่หำก
ไดล้บูพุงกจ็ะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะไดพ้บกบัวถิกีำรท ำบุญของชำวเกำหลใีต้ทีแ่ตกต่ำงกบั
วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆเ์พื่อควำมอุดมสมบูรณ์ 
ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งน้ีท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลที่

สวยงำมของแหลมมงักรทีย่ ื่นออกมำสู่มหำสมุทร 
 
โปรแกรมเพิม่เตมิ ฮลัโหลคติตี้ / โชวก์ำยกรรม  

โปรแกรมเพิม่เตมิ ช ำระเพิม่ 12,000 วอน  
 พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถำนทีจ่ดัแสดง
เรื่องรำวเกีย่วกบัคติตี ้หลำกหลำยเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตี้ทัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ 
พรอ้มเรื่องรำวและประวตัคิวำมเป็นมำ ภำยในมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึน่ำรกัๆ มำกมำยให้ท่ำนไดเ้ลอืก
ซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่ำดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตำ และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสำวกของ Hello 
Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คำเฟ่ ซึง่เป็นรำ้นกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรกัเหมำะส ำหรบัถ่ำยภำพ 
ภำยในรำ้นมจี ำหน่ำยเค๊กหลำยรสชำต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกำแฟ รสชำตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลำด 
  
โปรแกรมเพิม่เตมิ ช ำระเพิม่ 12,000 วอน 
  จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) กำรแสดง
ควำมสำมำรถของนกัแสดงในกำรโชวห์วำดเสยีวและควำมยดืหยุ่นของร่ำงกำย มกีำรแสดง
หลำกหลำยชุด แต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป เป็นทีต่ื่นตำตื่นใจของผู้ชม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง ท่ำน
จะไดร้บัควำมสนุกสนำน เพลดิเพลนิ และหวำดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน้ี์นกั
กำยกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ำกำยกรรมต่ำงๆ ดว้ยห่วงทีห่อ้ยอยู่กลำงอำกำศ  โชว์



 
 

กำยกรรมกลำงอำกำศดว้ยผำ้ นกัแสดงจะเล่นกำยกรรม บดิตวัดว้ยท่ำทำง สง่ำงำมขณะหอ้ยตวัอยู่กลำงอำกำศดว้ยผำ้เพยีงผนืเดยีว 
เป็นต้น แต่ไฮไลทข์องโชวน้ี์ คอื มอเตอรไ์ซคผ์ำดโผนในพืน้ทีจ่ ำกดั ทีเ่ขำ้ไปขบัสวนทำงกนัอยู่ในลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเต้นเรำ้ใจ เรียก
เสยีงปรบมอืจำกผูช้มไดท้ัง้ฮอล 
 
อำหำรเยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชำวเกำหล ี โดยกำรน ำหมสูำมชัน้ไปย่ำงงบนแผ่นโลหะที่
ถูกเผำจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื และ
น ้ำมนังำ ถงึแมว้่ำซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรทีสุ่ดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ได้มกีำรหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำพดูถงึ
รสชำตแิลว้ นบัว่ำพลำดไม่ไดเ้ลย 
 

น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี 

ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ที่

น้อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำน

ผลงำนกำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ่ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพษิ

ในร่ำงกำย เพื่อเพิม่ภูมติ้ำนทำนและท ำใหอ้ำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ทีไ่ด้รบัควำม

นิยมจำกคนในประเทศเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลติภณัฑ์ต่ำงๆที่ท ำจำกสนเขม็แดงซึ่ง

เป็นสนิคำ้ยอดนิยมส ำหรบัคนเกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

 

จำกนั ้นพำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บ้ำนโบรำณ

อำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยงัมชีำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำนทีน่ี่คอืจะใชด้นิ

เหนียว ผสมกบัมูลมำ้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและกอ้นอิฐเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้ำงของตวับ้ำน ถ้ำ

ท่ำนเคยมำเที่ยวเกำหลใีต้แล้วเคยเหน็ไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนกจ็ะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ 

"กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัที่เกำะน้ีนัน้ ไหที่วำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืน

ที่น่ีจะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมีจำ" หรอื แบลค็รำสเบอร์รี่ ที่จะมเีฉพำะบนเกำะแห่งน้ี โดย

ชำวบ้ำนจะน ำผลเบอรี่ป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้ำผึ้ง และหมกัไว้สำมปี ก่อนที่จะน ำมำ

รบัประทำนได้ รสชำดหวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคำ้ที่ผูม้ำเยี่ยมเยอืนมกัจะ

ซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

วนัท่ีสามของการเดินทาง       ร้านน ้ามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - โปรแกรมเพ่ิมเติม : 

Rail Bike / Aqua Planet 

 



 
 

อำหำรกลำงวนั บรกิำรท่ำนดว้ย "แทจพีลูแบก็"  เป็นกำรน ำเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคล้ำ

พรอ้มน ้ำซุป นกัท่องเที่ยวนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีง

ต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) 

เป็นภูเขำไฟที่ดบัแลว้ ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คน

มำขอพรและชมพระอำทติย์ขึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจ ูและในจุดน้ีเรำยงั

สำมำรถดื่มด ่ำกบัทอ้งฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ทีส่วยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็น

สถำนที่ที่นักท่องเที่ยวจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผัส จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่ง

มหศัจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึ้นไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟที่ดบัแล้ว 

ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรปูจำกมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั 

สำมำรถสมัผสัววิทิวทศัน์และบรรยำกำศที่แตกต่ำงกนั เมือขึ้นไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สมัผสักบัอำกำศ

บรสิุทธิ ์และทศันียภำพที่สวยงำมอย่ำงแน่นอน หมำยเหตุ: ส ำหรบัท่ำนที่ต้องกำรขึ้นปำกปล่องภูเขำไฟ สำมำรถช ำระค่ำตัว๋ด้วย

ตนเอง ณ จุดทำงขึน้เขำ 

โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

โปรแกรมเพิม่เติม ช ำระเพิ่ม 12,000 won 

 จำกนัน้พำทกุท่ำนเดนิทำง ปัน่จกัรยานเรียลไบท์ (RAIL BIKE JEJU) เป็นแหลง่

ท่องเท่ียวรูปแบบใหมน่ ับได้วำ่เป็นสถำนท่ีพกัผอ่นและออกก ำลงักำย Rail Bike คือกำรป่ัน

จกัรยำนบนรำงรถไฟ เป็นรถจกัรยำน 4 ล้อท่ีต้องใช้คนป่ันตัง้แต ่2-4 คน เพรำะมีมอเตอร์ไฟฟำ้

ช่วยในกำรขบัเคล่ือน ท ำให้เหน่ือยเกินไป ส ำหรับกำรป่ันจกัรยำน Rail Bikeใช้ระยะเวลำ

ประมำณ 30 นำที ทกุคนจะเร่ิมสตำร์ทออกจำกจดุเดียวกนั จำกนัน้เจ้ำหน้ำท่ีจะปลอ่ยให้ป่ัน

จกัรยำนไปทีละคนั โดยให้มีระยะห่ำงกนัประมำณ 20 เมตร ระหวำ่งเส้นทำงทกุท่ำนสำมำรถชม

ธรรมชำตท่ีิเต็มไปด้วยต้นไม้และดอกไม้นำนำชนิด 

โปรแกรมเพิม่เติม ช ำระเพิ่ม 20,000 won 

 จำกนัน้พำท่ำนเข้ำชม พิพธิภัณฑ์สัตว์น ำ้ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรือ 

อควำเรียมท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกำหลีใต้และมีตู้ปลำใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย เป็นสถำนท่ีอีกหนึ่งแห่งท่ีไม่ควร

พลำดเม่ือได้มำเยือนเกำะเชจ ูเพรำะท่ีน่ีเป็นทัง่ศนูย์กลำงกำรเรียนรู้ทำงทะเล ควำมรู้เก่ียวกบั

ธรรมชำตแิละมีสิง่มีชีวติใต้ทะเลท่ีจดัแสดงได้น่ำสนใจและสวยงำม มีตู้ปลำจ ำนวนมำกตัง้แต่

ขนำดเลก็จนถึงขนำดใหญ่ทหึมำอลงักำรชวนต่ืนตำตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล ชมกำรให้อำหำรนก

เพนกวนิตวัน้อย ท่ีตำ่งกรูกนัมำรับอำหำรอย่ำงคกึคกั และปลำกระเบนวำ่ยข้ำมหัวไปมำท ำให้คณุ



 
 

และครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไมรู้่ตวั 

อำหำรเยน็ พร้อมเสรฟิทุกท่ำนด้วยเมนู ชำบู ชำบู (Shabu Shabu) จะเป็นกำรน ำผกัหลำกหลำยชนิด เหด็ต่ำงๆ โอเด้ง เบคอนหมู

รวมกนัไวใ้นหม้อ และจะเตมิด้วยน ้ำซุปรอ้นๆ สตูรเฉพำะของแต่ละรำ้น แลว้ต้มจนเดอืด ก่อนจะเริม่รบัประทำน กจ็ะน ำอุดง้ลงต้มอีก

ครัง้ จะทำนพร้อมกบัข้ำวสวย หรอือุด้งก็ได้ เมนูชำบูชำบู ถือได้ว่ำเป็นรำยกำรอำหำรที่ขำดไม่ได้ในโปรแกรมทวัร์เกำหล ีเพรำะ

รสชำตขิองน ้ำซุป ผกัต่ำงๆในหม้อ ท ำให้เป็นที่ชื่นชอบของหลำยท่ำน หำกท่ำนใดทำนรสจดัหน่อย กส็ำมำรถขอน ้ำจิ้มเกำหล ีเติม

เพิม่รสชำต ิ

น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ 

 

  

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผักดองเกำหล)ี 

ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ที่

น้อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ 

สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มลีกัษณะคล้ำยกบัหวัมงักร 

อีกหน่ึงในมนต์เสน่ห์ทำงธรรมชำติของเกำะเจจู ซึ่งถือกนัว่ำถ้ำหำกใครไม่ได้มำเยือน ยงดู

อมัรอ็ค เพื่อมำดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่ำยงัมำไม่ถงึเกำะเจจ ูโขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึ้นจำกกำรกดั

กร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก ำลงัอ้ำปำกส่งเสยีงร้องค ำรำม

และพยำยำมที่จะผุดขึ้นจำกท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้ำ เป็นประติมำกรรมที่ธรรมชำติได้

สร้ำงสรรค์มำ สถำนที่แห่งน้ีเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถ

เดนิไปเยี่ยมชมสะพำนข้ำมทะเลยงยอนเพื่อชมววิธำรลำวำที่ตอนน้ีกลำยเป็นธำรน ้ำทะเลที่มสีี

สวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหล ีโดยมกีำรจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไมท้อง 

มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำร

ลำ้งสำรพิษที่ตกค้ำงหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตบัหรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่ำน

แข็งแรงขึ้น ซึ่งย ังส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง   ร้านละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ที่น่ีมขีนมพื้นเมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมข้ำวพอง ชอ็คโกแลค็ส้ม 

ส้มอบแห้ง ส้มเคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติ รวมไปถึงของใช้ใน

ครวัเรอืน ลกูบอลซกัผำ้ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่ำสมัผสั พรอ้มกบักำรกนั

ไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝำกของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น  

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงิน

วอน  - ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

 



 
 

จำกนั ้นพำท่ำนเดินทำงสู่  ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) 

ประเภทเวชส ำอำงค์ที่หมอศลัยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย มีผลติภัณฑ์ต่ำงๆ ที่

เหมำะกบัผู้ทีม่ปัีญหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ 

อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม 

 

 

อำหำรกลำงวนั พร้อมเสรฟิด้วยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัชิ้นบำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปลี ฟักทองอ่อน 

ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มำต้มรวมกนั โดยสำมำรถทำนได้ทัง้แบบแห้งและน ้ำ เครื่องเคยีงต่ำง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุง

รสสำหร่ำย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อร่อยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยโ์สม (GINSENG CENTER) ศนูยโ์สมแห่งน้ีรฐับำลรบัรอง

คุณภำพว่ำผลติจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มีคุณภำพดทีี่สุด ภำยในจะมเีจ้ำ

หน้ำที่ใ้หค้วำมรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิำยคุณภำพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจำกโสม ใหท่้ำนได้

เลือกซื้อโสมที่มคุีณภำพดทีี่สุดและรำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำติผู้ใหญ่ที่

ท่ำนรกัและนบัถอื 

จำกนัน้น ำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำปลอดภำษีล๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่น่ีมีสนิค้ำชัน้น ำปลอดภำษีให้

ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ นำฬิกำ 

เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรด์ดงั อำทเิช่น 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 

 

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสินค้ำท้องถิ่น ชื่อดงั บน

เกำะเชจู อำทิเสื้อผ้ำ 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 สัมผัสประสบกำรณ์ช้อปป้ิงที่เร้ำใจ

ทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมำไวบ้นเกำะ ในสไตล์บรรยำกำศเกำะเชจ ูพร้อมร้ำนอำหำร รำ้น

กำแฟ รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 

 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เที่ยวบินที ่

7C2243 พรอ้มควำมประทบัใจ 



 
 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรื่องผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที่ 1 มนีาคม 2561 โปรแกรม HOT PRO JEJU IN NOVEMBER ทางแลนด์เกาหลี

จ าเป็นตอ้งเกบ็คา่ประกนัเพื่อใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนักท่องเที่ยวจรงิๆ เดนิทาง

ท่องเที่ยวพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนัน้ีคนืเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงือ่นไข

ดงักลา่ว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณีลูกคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าที่ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยที่เกดิขึน้ในระหว่างถูกกักตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัร์จะออกเดนิทางท่องเที่ยวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทัวร์ไมม่นีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทีต่ดิดา่นตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัร์ดว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัร์ได ้เพื่อความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเที่ยวอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 

01.00-02-00 น.           เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 

 

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบุในรำยกำร

เดนิทำง ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือควำม

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณเีกดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชำต ิกำรนดัหยุดงำน 

กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบให้

เสยีเวลำในกำรท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยี

โอกำส และค่ำใชจ้่ำย ทีล่กูค้ำและบรษิทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 



 
 

 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์) 
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 รวมถงึกรณีเชค็
ของท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืวำ่ท่ำนสละสทิธิใ์นกำรเดนิทำงกบัทำงบรษิทั 
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)์ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ทอ้งถิน่ 800 บำท หรอื 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทรปิ 

-   ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำท ิค่ำท ำหนงัสอืเดนิทำง, ค่ำโทรศพัทส์่วนตวั, ค่ำซกัรดี, มนิิบำรใ์นหอ้ง, รวมถงึค่ำอำหำร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่
เพิม่นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสัง่เพิม่ กรุณำตดิต่อหวัหน้ำทวัรแ์ลว้จ่ำยเพิม่เองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นกัเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   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 ำเนินกำรยื่นวซ่ีำ
ดว้ยตนเองเท่ำนัน้  (ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสอืเดนิทำงต้องท ำเรื่องแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีำ) 
-  ค่ำอำหำรทีลู่กคำ้รบัประทำนทำนนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจำกที่โปรแกรมก ำหนด หำกลกูคำ้ไม่สำมำรถรบัประทำน
อำหำรทีท่ำงทวัรจ์ดัให ้กรุณำเตรยีมอำหำรส ำเรจ็รปูสว่นตวัส ำรองมำดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ ำ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ 

ราคา
โปรโมชัน่ 

พฤศจกิายน  : 3-6, 4-7, 5-8, 10-13, 11-14, 12-15, 17-20, 18-21, 19-22, 24-27, 
25-28, 26-29 

10,400.- 6,900.- 

4,900.- พฤศจกิายน : 2-5, 6-9, 9-12, 13-16, 16-19, 20-23, 23-26, 27-30, 30-3 
ธ.ค.   

10,500.- 7,000.- 

พฤศจกิายน  : 1-4, 7-10, 8-11, 14-17, 15-18, 21-24, 22-25, 28-1 ธ.ค., 29-2 ธ.ค.  10,800.- 7,300.- 



 
 

- 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 วนัก่อนกำร
เดนิทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรบันกัท่องเทีย่วชำวไทยหรอืผู้ถอืหนงัสอืเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ (นกัท่องเทีย่วต่ำงประเทศช ำระเพิม่
ท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -            เทีย่วบนิ รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
-           หนงัสอืเดนิทำง ต้องมอีำยเุหลอืใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทำงเพื่อท่องเทีย่ว 
เท่ำนัน้ (หำกหนงัสอืเดนิทำงเหลอืน้อยกว่ำ 6 เดอืนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงได้ทำงบริษทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อ
จลำจล ภยัธรรมชำต ิหรอืกรณีทีท่่ำนถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอืเจำ้หน้ำที่กรมแรงงำนทัง้
จำกไทยและต่ำงประเทศซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้ 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 ำกำร
ของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มอี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจขอ
บรษิทัก ำกบัเท่ำนัน้ 
-           หำกท่ำนทีต่้องกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุำสอบถำมทีเ่จ้ำหน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกตัว๋ 
เพื่อป้องกนัปัญหำเทีย่วบนิล่ำชำ้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ กำรยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงกรณีเกดิกำรผดิพลำดจำก
สำยกำรบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่ำใชจ้่ำยใหใ้น
ทุกกรณี 
-           ถ้ำลกูคำ้ไม่เขำ้รำ้นคำ้ชอ้ปป้ิงตำมทีโ่ปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รบัเงนิค่ำเขำ้รำ้นชอ็ปรำ้นละ 100,000 วอน หรอืเป็น
เงนิไทย3,000 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมทีเ่ขำ้พกั ไม่
สำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถ้ำลกูคำ้มคีวำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัรห์รอืกำรท่องเทีย่วกบัคณะ ทำงแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ำรตดัหอ้งพกัส ำหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทำง ผูร้่วมเดนิทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลกูคำ้ทีเ่ดนิทำงท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่ำนัน้ 



 
 

-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


