
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กําหนดการเดินทาง เดือนมกราคม ���� 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - สวนสม้ไร้เมลด็  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา – 

 ร้านนํ*ามนัสนเขม็แดง  - ชมดอกทงแบค หรือ ดอกคามิลเลีย  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  -  

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ -ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป - ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร  - ร้านคา้

สมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน - ศูนยเ์ครื5องสาํอาง  - ศูนยโ์สม  - ลอตเตดิ้วตี*ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

22.00-23.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที5 ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั!น 4 ชั!นผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU 
AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F  ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข 3  โดยมีเจา้หนา้ที5จากบริษทัฯคอย
ใหก้ารตอ้นรับและอาํนวยความสะดวกในเรื5องของเอกสาร 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต ้โดยสายการบิน JEJU AIR เที5ยวบินที5 7C2244  
?@:B?-C?.B? น.  เดินทางถึง สนามบินเชจู เป็นท่าอากาศยานที5ใหญ่เป็นอนัดบัที5 < ของเกาหลีใต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาติอิน

ชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG วา่มีไฟลทห์รือการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะที5สุดในโลก ก่อตั*งเมื5อปี พ.ศ. <ABB (กรุณา
ปรับเวลาของท่านใหเ้ร็วขึ*น < ชั5วโมง เพื5อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ5นของประเทศเกาหลี) ผ่านพิธีการตรวจคนเขา้เมือง
และศุลกากร  
นาํท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที5องค์การ UNESCO ให้รางวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ5งมหัศจรรยท์าง
ธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที5เกิด

ใหม่จากภูเขาไฟที5ดบัแลว้ 

นําท่ าน เดิน ท างสู่  อุท ยาน แห่ งช าติ ฮัล ลาซ าน  (HALLASAN 
NATIONAL PARK) เป็น ภู เขาที5 สูงที5 สุดในประเทศเกาหลีใต ้
ประกอบด้วยภูเขาไฟที5ดับไปนานแล้วซึ5 งเป็นต้นกาํเนิดของเกาะ ส่ ว น
ใหญ่ในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมีความสูง B,VAW เมตร และได้รับการ

วนัแรกของการเดนิทาง      พบกนัทีPสนามบินสุวรรณภูม(ิQC)  - ออกเดนิทางจากสนามบนิสุวรรณภูมิโดยสายการบนิเจจู

วนัทีPสองของการเดนิทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมลด็ -ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ*นเครื5องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมีปริมาณไม่
เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ*น (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที5โปร่งใสและสามารถเปิด-
ปิดไดด้ว้ย ให้นาํถุงขึ*นไปเพียงใบเดียวเท่านั*น การนาํผลิตภณัฑ์ของสดที5ทาํจากสัตวไ์ม่ว่าเนื*อหมู เนื*อววั ผกั 
ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื5อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

คดัเลือกให้เป็นสถานที5ท่องเที5ยวทางธรรมชาติที5มีความสวยงามลาํดบัที5 B[< ของเกาหลี และจดัตั*งเป็นอุทยาน
แห่งชาติตั*งแต่ปี ค.ศ. BV\W ภูเขาฮลัลาได้รับการขึ*นทะเบียนเป็นพื*นที5สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere 
Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็ไดรั้บการแต่งตั*งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้
ท่านไดส้มัผสัความงามของภูเขาฮลัลาซานที5มีหิมะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยูน่ั*นดูราวกบัปุยเมฆ ที5ตดักบัสี
นํ* าเงินของทอ้งฟ้า  เหมาะสาํหรับการถ่ายรูปเพื5อเกบ็ไวเ้ป็นที5ระลึก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน  เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิUว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพื*นเมืองดั*งเดิม จิมดกัจานใหญ่นี*ประกอบ
ไปดว้ย ไก่ชิ*นโต วุน้เส้นเกาหลีนี* มีลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรั5งทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคลา้
กบัซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ  การรับประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ*นเลก็พอดีคาํ 
รับรองตอ้งติดใจ 
พาท่านเดินทางสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที5ไดรั้บ
ของขวัญจากธรรมชาติ ทําให้เป็นที5ปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ที5 ส่ง
ผลิตภณัฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทั5วโลก เป็นสถานที5จดัแสดงประวติั แ ล ะ
วฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถึงผลิตภณัฑ์แปรรูปจากชา
นานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี5ยมเหมาะสาํหรับซื*อเป็นของฝาก มี คุ ้ ก
กี*ชาเขียว ซุปชาเขียว แผน่มาส์กหนา้ชาเขียว และแชมพู เป็นตน้ ภายใน ยั ง มี
คาเฟ่ที5จาํหน่ายชาเขียวทั*งร้อนและเยน็ ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียว ที5 คุณ
ไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมวิวซึ5งนกัท่องเที5ยวจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที5นี*  
จ าก นั* น นํ า ท่ าน สู่  ส ว น ส้ ม ไ ร้ เม ล็ ด  (ORANGE FARM) ค ว าม
มหัศจรรย์ที5ธรรมชาติสร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็นที5 เดียวในเกาหลีที5
สามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยที5สุดในประเทศ ส้มบนเกาะเจจู    มี
รูปร่างแปลกตาที5มีชื5อว่า ฮลัลาบง เหตุผลที5เรียกชื5อส้มนี* ว่า ฮลัลาบง 
เพราะปลูกกันมาก  ที5 ภูเขาฮัลลาซานซึ5 งเป็นเขตที5อบอุ่นที5 สุดของ
เกาหลี ฮัลลาบงเป็นส้มที5 เปลือกหนา มีรสหวานอร่อย ทาํให้ได้รับ
ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีและเป็นสินคา้ส่งออกต่างประเทศ อี ก
ดว้ย นอกจากนี* สวนส้มยงัเป็นสถานที5ถ่ายทาํซีรี5 ส์เกาหลีชื5อดงัหลาย เรื5 อ ง 
อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยยักะล่อน) 
นําท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที5
สวยงามอีกB ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลาน ซ า น
และเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที5นี5จะ



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ไม่ไดเ้ป็นทรายสีขาวแต่กลบัเป็นหินสีดาํ นํ*าทะเลสีดาํแปลกตา เป็นจุดดาํนํ* ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา 
จะมีช่องที5ทหารญี5ปุ่นบงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไวต้ั*งแต่สมยัสงครามโลก  เพื5อเอาไวจ้อดเรือแอบซ่อนไวส้าํหรับ
ทาํลายเรือของอเมริกา โดยทาํเป็นเรือติดระเบิดแลว้พุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี* เปิดให้เขา้ชม แต่มีเหตุการณ์เคยดิน
ถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานที5ถ่ายทาํเรื5อง "แดจงักึม"ตอนที5ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์
ยอดนิยมของเกาหลีใต ้สาํหรับใครที5ชื5นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮื*อสุดขึ*นชื5อที5อาชีพ
แฮนยอหรือนกัประดานํ* าหญิงวยัชรา งมขึ*นมาขาpกนัอยูริ่มชายฝั5ง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียวชรา งมขึ*นมาขายกนั
อยูริ่มชายฝั5ง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียว 
จ าก นั* น พ าท่ าน แ ว ะ น มัส ก าร พ ร ะ  ณ  วั ด ซั น บั งโพ มุ น ซ า 
(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) ว ัด แ ห่ งนี* ตั* งอ ยู่บ น
เขาซันบงัหันหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ*นท่านจะไดย้ินเสียง พ ร ะ
สวดมนต์ ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ5 งเป็น พ ร ะ 
ประธานที5มีความศักดิt สิทธิt และเป็นที5 เลื5อมใสของชาวบ้านบน
เกาะเชจู และชาวเกาหลีใตที้5นับถือศาสนาพุทธ  และรูปปั* นเจา้แม่
กวนอิมซึ5 งหันหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั*นยงัมีรูปปั* นพระสังกจั จายน ์
ซึ5 งหากไดลู้บพุงก็จะรํ5 ารวยเงินทอง ท่านจะไดพ้บกบัวิถีการทาํบุญ ข อ ง
ชาวเกาหลีใตที้5แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื5อเป็นอาหารสําหรับพระสงฆ์เพื5อความอุดม
สมบูรณ์ ถวายเทียนเพื5อเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต นอกจากนั*นที5วดัแห่งนี* ท่านยงัจะไดชื้5นชมกบัวิวทะเลที5สวยงามของ
แหลมมงักรที5ยื5นออกมาสู่มหาสมุทร 

เยน็ รับประทานอาหารเย็น ด้วยเมนู ซัมกยอ็บซัล  เป็นอาหารที5เป็นที5นิยมของชาวเกาหลี  โดยการนาํหมูสามชั*นไปยา่ง
งบนแผ่นโลหะที5ถูกเผาจนร้อน ซมกยอ็บซลัจะเสิร์ฟพร้อมกบัเครื5องเคียงต่างๆ ไดแ้ก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั5น
บางๆ พริกไทยป่น เกลือ และนํ*ามนังา  
นําเข้าพกัทีP Sea & Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 
นําเข้าพกัทีP Sea & Hotel  หรือเทยีบเท่า 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีPโรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลีประกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กิมจิ 
(ผกัดองเกาหลี) ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั  

วนัทีPสามของการเดนิทาง  ร้านนํ!ามันสนเข็มแดง  - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ –ชายหาดกวางชิก ิ- ยอดเขาซองซาน  
อลิจูบง – พพิธิภัณฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป   



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

จากนั*นพาท่านเดินทางต่อที5  ร้านนํ!ามันสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจาก
มหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ5าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิด
เส้นเลือดตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพื5อเพิ5มภูมิตา้นทานและทาํให้อายยุืนแบบชาวเกาหลี ซึ5 ง
กาํลงัเป็นสิ5งที5ไดรั้บความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอยา่งมาก และยงัมีผลิตภณัฑต่์างๆที5ทาํจากสนเขม็แดง
ซึ5งเป็นสินคา้ยอดนิยมสาํหรับคนเกาหลีและนกัท่องเที5ยว 
พาทุกท่านเดินทางชม  ดอกทงแบค หรือดอกคามิลเลีย ดอกคามิลเลีย" 
(Camellia)  คือ ดอกไมที้5สื5อไดถึ้ง อุดมคติ หรือ ความรักในอุดมคติ และ
สุดทา้ยคือความถ่อมตน เป็นดอกไมที้5มีรูปร่างคลา้ยดอกกุหลาบขนาด ให ญ่ 
แต่ทว่ากลีบเป็นมันลื5นของมัน จึงทําให้คาร์มีเลีย มีความโดดเด่น
เฉพาะตวั บนเกาะเชจูสีดอกคามิลเลียจะออกชมพอู่อนและเขม้ตดักบัใบ สี
เขียวเขม้มองแลว้เพลินตา (ดอกคามิลเลียจะบานใหญเต็มที5สวยงามใน เดือน
ธนัวาคม - มกราคม ทั*งนี* ขึ*นอยูก่บัสภาพอากาศ ณ วนัเดินทาง) 
จากนั*นพาท่านเยี5ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 
FOLK VILLAGE) หมู่บา้นแห่งนี* ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการ
ธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายมุากกว่า 300 ปี ที5ยงัมีชาวบา้น อาศยั
อยู่จริง เอกลกัษณ์ของการสร้างบา้นที5นี5คือจะใชดิ้นเหนียว ผสมกบั มู ล
มา้ เป็นตวัยึดกอ้นหินและกอ้นอิฐเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้างของตวั บ้ า น 
ถา้ท่านเคยมาเที5ยวเกาหลีใตแ้ลว้เคยเห็นไหต่างๆที5อยู่ตามบา้นก็จะ เ ด า
ไดว้่าเป็นไหสําหรับทาํ "กิมจิ" หรือผกัดองของเกาหลี แต่สาํหรับที5 เก าะ
นี*นั*น ไหที5วางเรียงรายกนัอยูต่ามบา้นเรือนที5นี5จะเป็นไหสาํหรับหมกั "โอมี
จา" หรือ แบล็คราสเบอร์รี5  ที5จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งนี*  โดยชาวบา้นจะนาํผลเบอรี5 ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบั
นํ* าผึ*ง และหมกัไวส้ามปี ก่อนที5จะนาํมารับประทานได ้รสชาดหวานอมเปรี* ยว และในสมยัก่อนก็เคยถูกใชใ้นการ
รักษาคนป่วย  ปัจจุบนันี*กเ็ป็นสินคา้ที5ผูม้าเยี5ยมเยอืนมกัจะซื*อกลบัไปรับประทาน และซื*อเพื5อเป็นของฝาก 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนู แทจีพลูแบ็ก  เป็นการนาํเนื*อหมูหมกักบัเครื5องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนนาํไปผดั
คลุกเคลา้พร้อมนํ* าซุป มีรสชาติออกหวานและเผด็เลก็นอ้ย  เมื5อสุกรับประทานกบั ผกัสด กิมจิ เครื5องเคียงต่าง และ
ขา้วสวยร้อนๆ  
จากนั*นพาทุกท่านเดินทางสู่ ชายหาดกวางชิก ิ(Gwangchigi Beach) เป็น
ชายหาดที5สวยที5สุดแห่งหนึ5 งบนเกาะเชจู ชายหาดนี* มีทศันียภาพเป็น
เอกลกัษณ์มีวิวพื*นหลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซึ5 งเป็น



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ไฮไลท์ของเกาะเชจู  ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาติที5ยงัคงความอุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเยน็ๆ 
และ ที5สาํคญัยงัเป็นจุดชมวิวพระอาทิตยต์กที5สวยที5สุดแห่งหนึ5งบนเกาะเชจู 

 

จากนั* นนําท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN 
ILCHULBONG) เป็นภูเขาไฟที5ดับแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที5มี
ลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที5โด่งดงัที5ผูค้นมาขอพรและชม พ ร ะ
อาทิตยขึ์*น เป็นหนึ5งใน 10 สถานที5สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี* เ ร า
ยงัสามารถดื5มดํ5ากบัทอ้งฟ้าและนํ*าทะเลสีคราม ทิวทศัน์ที5สวยงาม
โดยรอบของตวัเมืองเชจู เป็นสถานที5ที5นกัท่องเที5ยวจากทั5วทุกมุม โ ล ก
อยากมาสัมผสั จึงถูกยกยอ่งให้เป็น 1 ใน 7 สิ5งมหัศจรรยใ์หม่ทาง
ธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ*นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที5 ดั บ
แลว้ ระหวา่งทางท่านสามารถหยดุแวะพกัชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที5ท่านแวะพกั สามารถสัมผสั
วิวทิวทศัน์และบรรยากาศที5แตกต่างกนั เมือขึ*นไปถึงดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศ
บริสุทธิt  และทศันียภาพที5สวยงามอยา่งแน่นอน 
จากนั* นพาทุกท่านเดินทางสู่  Haenyeo Museum (พิพิธภัณ ฑ์
แฮนยอ) แฮนยอ คือนกัดาํนํ* าที5ลงไปเกบ็อาหารทะเลบริเวณรอบๆ
ชายฝั5งของเกาะเชจูด้วยวิธีการตามแบบฉบบัดั* งเดิมของเกาหลี บ า ง
คนกย็กใหแ้ฮนยอเป็นนางเงือกแห่งทอ้งทะเลซึ5งไดรั้บความสนใจ อยา่ง
มาก ภายในพิพิธภณัฑทุ์กท่านจะไดพ้บภาพถ่ายแฮนยอที5สะทอ้น ใ ห้
เห็นถึงความแขง็แกร่งของผูห้ญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจดั
แสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เรื5 องราว วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ ซึ5 ง
ขา้วของ เครื5องใชที้5นาํมาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใชที้5เจา้ของ บ้าน
ไดใ้ชง้านจริง อาทิ เช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที5ดูสบายตา และที5สาํคญั
คือมีกฎห้ามไม่ให้ผูช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปัจจุบนัจะมีชุดที5รัดรูปเต็มตวัคลา้ยกบันัก
ประดานํ* าสีดาํโดยมีอุปกรณ์คือ แว่นกนันํ* า เคียว ถุงตาข่ายและหินตะกั5วร้อยเพื5อถ่วงนํ*าหนกั  ไฮไลทข์องแฮนยอคือ
จุดที5ดาํลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอก็ดาํลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งใช ้ถงัออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอนั*นมี
ความแขง็แกร่งส่วนอาหารที5หามาไดน้ั*นกมี็หลากหลายทั*งสาหร่าย หอยเป๋าฮื*อ เม่นทะเล หมึกยกัษ ์ฯลฯ อนัสะทอ้ง



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ถึงความอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสิทธิt การเขา้ชมเนื5องจากสถานที5ท่องเที5ยวบางแห่งมี
วนัหยดุประจาํ) 
 
 
 
 
จากนั* นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็น
สญัลกัษณ์ของเกาะเชจู “ยแูช  หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มี ชื5 อ
เรียก ท างก าร เป็ น ภ าษ าอังก ฤ ษ ว่า  “ค าโน ล่ า มี ด อ กสี เห ลื อ ง
ประกอบด้วยกลีบดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเริ5 มในเดือน
กุมภาพนัธ์ - พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรั5ง
เหลืองอร่ามเตม็เนินเขา เป็นวิวธรรมชาติที5สวยงามเหมาะสาํหรับเก็บ รู ป
ความประทบัใจเป็นความทรงจาํ (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ*นอยู่ กั บ
ภูมิอากาศค่ะ) 

เยน็  รับประทานอาหารเย็น ด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึPง เมนูปิ* งย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจูขึ*นชื5อดว้ยอาหารทะเล
สดๆ อยากใหทุ้กท่านไดลิ้*มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมขา้วสวยและเครื5องเคียงต่างๆ  

 นําเข้าพกัทีP Sea & Hotel  หรือเทยีบเท่า 
 

 

 

เช้า รับประทานอาหารเช้าทีPโรงแรม  
จากนั* นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM 
ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดู
อมัร็อคที5มีลกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อีกหนึ5งในมนตเ์สน่ห์ทางธรรมชาติ ข อ ง
เกาะเจจู ซึ5 งถือกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยือน ยงดูอมัร็อค เพื5อมาดูโขด หิ น
มงักร ก็ถือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมงักรแห่งนี* เกิดขึ*นจากการกดั
กร่อนของคลื5นลมทะเล ทาํใหมี้รูปทรงลกัษณะเหมือนหวัมงักร กาํลงัอา้ ป า ก
ส่งเสียงร้องคาํรามและพยายามที5จะผดุขึ*นจากทอ้งทะเล เพื5อขึ*นสู่ทอ้งฟ้า เ ป็ น

วนัทีPสีPของการเดนิทาง    ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงนิวอน- ศูนย์เครืPองสําอาง  
ศูนย์โสม  - ลอ็ตเต้ ดวิตี!ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ประติมากรรมที5ธรรมชาติไดส้ร้างสรรคม์า สถานที5แห่งนี* เป็นที5สนใจของนกัท่องเที5ยวเกาหลีเป็นอยา่งมาก และยงั
สามารถเดินไปเยี5ยมชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื5อชมวิวธารลาวาที5ตอนนี*กลายเป็นธารนํ* าทะเลที5มีสีสวยงามแปลก
ตาอีกดว้ย 
จากนั*นนาํท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิt เรียบร้อยแลว้ เป็น
สมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปรี* ยว ดีสาํหรับบุคคลที5 นิยมดื5มเหลา้ ชา 
กาแฟ นํ*าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษที5ตกคา้งหรือไขมนัที5สะสมอยูภ่ายในผนงัของตบัหรือไต 
ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงขึ*น ซึ5งยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง   
ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที5นี5มีขนมพื*นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขา้วพอง ช็อคโก
แลค็ส้ม สม้อบแหง้ สม้เคลือบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใชใ้นครัวเรือน ลูก
บอลซักผา้ เครื5องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมีชุดเครื5องนอนอนัดบั1ของเกาหลี (SESA LIVING) ที5นุ่ม น่าสัมผสั พร้อมกบั
การกนัไรฝุ่ นไดดี้เยี5ยม ของฝากของที5ระลึกมีใหท้่านไดเ้ลือกซื*อมากมาย พร้อมทั*งมีบริการบรรจุกล่องตามเงื5อนไข
ของร้าน  
จากนั*นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเครืPองสําอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชสําอางค์ที5หมอศลัยกรรม
เกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภณัฑต่์างๆ ที5เหมาะกบัผูที้5มีปัญหาผิวหนา้ ไม่วา่จะเป็นสิว มีริ*วรอย ฝ้า กระ จุด
ด่างดาํใบหนา้หมองคลํ*า อยากผิวขาวสวา่งใส ไร้ริ*วรอย แต่งหนา้เบาๆโชวผ์ิวแบบสาวเกาหลี โดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

กลางวนั รับประทานอาหารกลางวัน ด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี*  คือหมูหมกัชิ*นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหลํ5าปลี 
ฟักทองอ่อน ถั5วงอก แครอท เห็ดและวุน้เส้นมาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั*งแบบแหง้และนํ*า เครื5องเคียงต่าง ๆ 
คือ ถั5วงอกดอง วุน้เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัขา้วสวยร้อนๆ ท่านจะอิ5มอร่อยกบัเมนูอาหารนี* อย่าง
แน่นอน 
จากนั*นนาํท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนยโ์สมแห่งนี* รัฐบาลรับรองคุณภาพวา่ผลิตจากโสมที5อาย ุ6 ปี 
ซึ5 งถือวา่เป็นโสมที5มีคุณภาพดีที5สุด ภายในจะมีเจา้หนา้ที5* ใหค้วามรู้เกี5ยวกบัโสมพร้อมอธิบายคุณภาพและผลิตภณัฑ์
ที5ผลิตจากโสม ให้ท่านไดเ้ลือกซื*อโสมที5มีคุณภาพดีที5สุดและราคาถูก กลบัไปบาํรุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ที5
ท่านรักและนบัถือ 
นําท่านช้อปปิ* งสินค้าปลอดภาษี ล๊อตเต้  ดิวตี!ฟ รี (LOTTE DUTY 
FREE SHOP) ที5นี5มีสินคา้ชั*นนาํปลอดภาษีให้ท่านเลือกซื*อมากมายกว่า 500 
ชนิด นํ* าหอม เสื*อผา้ เครื5องสาํอางค ์กระเป๋า นาฬิกา หลากหลายแบรดด์งั เ ช่ น 
Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, 
Balanciaga, Longchamp, Jestina, ,Etude, Innisfree, The Face Shop, 
Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, ฯลฯ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

***เนื5องจากทางแลนดเ์กาหลี ไดรั้บแจง้เตือนหลายครั* งจากกองตรวจคนเขา้เมืองประเทศเกาหลีใต ้ และจากสายการบิน เรื5องผู ้
แอบแฝงมาเป็นนกัท่องเที5ยว แต่ไปดว้ยวตัถุประสงคอื์5น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั*นตั*งแต่วนัที5 1 มีนาคม 2561 
โปรแกรม JEJU SUPER SAVE IN SEPTEMBER ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นตอ้งเกบ็ค่าประกนัเพื5อใหลู้กคา้ไป-กลบัพร้อมกรุ๊ป

เท่านั*น เป็นจาํนวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกคา้เป็นนกัท่องเที5ยวจริงๆ เดินทางท่องเที5ยวพร้อมกรุ๊ปและกลบั
พร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที5กาํหนด สามารถขอรับเงินประกนันี* คืนเตม็จาํนวน ดงันั*นจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกคา้ปฏิบติัตาม

เงื5อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธิt ไม่คืนเงินประกนักรณีลูกคา้ไม่ผา่นกองตรวจคนเขา้เมือง หรือ กรมแรงงานทั*งที5ประเทศไทย
และประเทศเกาหลีใต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หนา้ที5ตม.เกาหลี กกัตวัไม่ใหเ้ดินทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ่้ายที5เกิดขึ*นในระหวา่งถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศ
ไทยลูกคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทั*งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดนิทางท่องเทีPยวหลงัเวลาเครืPองลงประมาณ C ชัPวโมง ทางทัวร์ไม่มนีโยบาย
ให้คณะรอ ท่านทีPติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกบัคณะทวัร์ด้วยตนเอง และไม่
สามารถเรียกร้องค่าเดนิทางจากทวัร์ได้ เพืPอความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเทีPยวอย่างเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

จากนั*นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปปิ* งสินคา้ทอ้งถิ5น ชื5อดัง 
บนเกาะเชจู อาทิเสื* อผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื5องสําอางค์ เครื5 องประดบั ABC 
Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, 
ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, 
INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ* งที5 เร้าใจ ที5 สุ ด
ของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู 
พร้อมร้านอาหาร ร้านกาแฟ ร้านคาเฟ่ มากมาย 

21:30-22.30 น.     เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เที5ยวบินที5 7C2243  
01.00-02-00 น.     เดินทางถึง สนามบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

************************************************* 
**กรณีที5กองตรวจคนเขา้เมืองทั*งที5กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศที5ระบุในรายการเดินทาง 
ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั*งสิ*นและขอสงวนสิทธิt ที5จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั*งสิ*น ซึ5งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจร
ติดขดั หรือสิ5งของสูญหายตามสถานที5ต่างๆ ที5เกิดขึ*นอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ที5 ที5จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาใน
การท่องเที5ยวที5ระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทั*งสิ*น ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และ
ค่าใชจ่้าย ที5ลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** ราคาโปรโมชั �น มีจาํนวนจาํกดั *** 
 

เงืPอนไขการให้บริการกรณสํีารองทีPนัPง   
1. ราคาโปรโมชั5นชาํระเงินเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 

        ราคาปกติชาํระเงินมดัจาํ *** ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 

2. ส่วนที5เหลือชาํระเต็มจาํนวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีที5ไม่ชาํระยอดเงินส่วนที5เหลือตามเวลาที5กาํหนด รวมถึงกรณี
เชค็ของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธิt ในการเดินทางกบัทางบริษทั 

 

ราคานี!รวม  
-   ค่าตั�วเครื5องบิน ตามที5ระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  

พเีรียตเดนิทาง 

ผู้ใหญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตยีง พกัเดีPยวเพิPม 

ราคาปกต ิ ราคาโปรโมชัPน 

มกราคม : 5-8 , 6-9 , 7-10 13,100 9,600 {,@??.- 

มกราคม : 4-7 , 8-11 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 19-22 , 20-23 
, 21-24 , 26-29 , 27-30 , 28-31      

13,400 9,900 {,@??.- 

มกราคม : 3-6 , 9-12 , 11-14 , 15-18 , 18-21 , 22-25 , 25-28 
,29-1 ก.พ. , |C-| ก.พ.  

13,700    10,200 {,@??.- 

มกราคม : C?-C| , 16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 
 

14,000   10,500 {,@??.- 

มกราคม : 1-4, 2-5 
 

C},C??   CC,~?? {,@??.- 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที5มี   
-  ค่าอาหารทุกมื*อ ตามที5ระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานที5ต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าที5พกัระดบัมาตรฐาน < คืน (พกัหอ้งละ <-� ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเที5ยวตามรายการ / ค่านํ* าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ*น 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเสน้ทาง นาํท่านท่องเที5ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธิt หวัหนา้ทวัร์ไม่บินขึ*นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ B,WWW,WWW บาท  (เงื5อนไขตามกรมธรรม)์ 

 (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านั*น) 
ราคานี!ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถิPน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-         ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ         
          เครื5องดื5มที5สั5งเพิ5มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั5งเพิ5ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ5มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ5ม 7% และภาษีหกั ณ ที5จ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่านํ*าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที5หนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ5นที5อยู ่4) 

สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 นิ*ว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและดาํเนินการยื5นวีซ่า
ดว้ยตนเองเท่านั*น  (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งทาํเรื5องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื5นวี
ซ่า) 

-  ค่าอาหารที5ลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปลี5ยนแปลงจากที5โปรแกรมกาํหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทาน
อาหารที5ทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารสาํเร็จรูปส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 

 

กรณยีกเลกิการเดนิทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ*นไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั*งหมด 

(ราคาโปรโมชั5นไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปลี5ยนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทกุกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปลี5ยนชื5อผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปที5เดินทางตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที5ยวบินพิเศษเช่น 
Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั*งหมด 

 

หมายเหตุ 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-           จาํนวนผูเ้ดินทาง ขั*นตํ5า ผูใ้หญ่ <W ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึ*นไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย A วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคานี* เป็นราคาสาํหรับนกัท่องเที5ยวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั*น (นกัท่องเที5ยวต่างประเทศชาํระเพิ5มท่าน

ละ �,WWW บาท) 
-            เที5ยวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที5ยว สามารถเปลี5ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยคํานึงถึง

ผลประโยชนข์องผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสิทธิt ในการเปลี5ยนแปลงเที5ยวบินทั*งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า � เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื5อท่องเที5ยว 

เท่านั*น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ � เดือนทาํใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั*งสิ*น) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั*งสิ*นหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 

ภยัธรรมชาติ หรือกรณีที5ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ที5ตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ที5กรมแรงงานทั*ง
จากไทยและต่างประเทศซึ5งอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั*งสิ*น หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เที5ยวบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมื*อ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 

-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั*งสิ*น หากเกิดสิ5งของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุที5เกิดจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเที5ยวเอง 

-           ตั�วเครื5องบินเป็นตั�วราคาพิเศษ กรณีที5ท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเลื5อนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบริษทัดงันี*  วนัจนัทร์ วนัศุกร์ 

เวลา WV.WW น. - B[.WW น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษที์5รัฐบาลประกาศในปีนั*นๆ ถือว่าเป็นวนัหยดุทาํ
การของบริษทั 

-           มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั*งสิ*น เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจขอบริษทั
กาํกบัเท่านั*น 

-           หากท่านที5ตอ้งการออกตั�วภายในประเทศ อาทิเช่นเครื5องบิน รถไฟ กรุณาสอบถามที5เจา้หนา้ที5ทุกครั* งก่อนทาํการออกตั�ว เพื5อ
ป้องกนัปัญหาเที5ยวบินล่าชา้ เปลี5ยนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปลี5ยนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจาก
สายการบิน  โดยไม่ได้แจง้ให้ทราบล่วงหน้าซึ5 งอยู่เหนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืน
ค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 

-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปปิ* งตามที5โปรแกรมกาํหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ BWW,WWW วอน หรือเป็นเงิน
ไทย 3,000 บาท 

-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ*นอยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที5เขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเที5ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิt การตดัหอ้งพกัสาํหรับผูที้5ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธิt สาํหรับลูกคา้ที5เดินทางท่องเที5ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั*น 

เมืPอท่านตกลงชําระเงนิไม่ว่าทั!งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ  
จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงืPอนไข ข้อตกลงต่างๆ ทีPได้ระบุไว้แล้วทั!งหมด 

 

กรุณาอ่านเงืPอนไขการจองทวัร์ตามทีPระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีPก่อนทําการจอง 

 
 


