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ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกุมภำพนัธ์ 2562 

โปรแกรมเดินทำง 
อุทยำนแห่งชำตฮัิลลำซำน  - โชว์กำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซันบังโพมุนซำ  - พพิธิภัณฑ์ชำโอซุลลอค -  
ร้ำนน ำ้มนัสนเข็มแดง  - ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้ำนวฒันธรรมซองอบึ  - ชำยหำดกวำงชิก ิ -  

ยอดเขำซองซำนอลิซุลบง - พพิธิภัณฑ์สัตว์น ำ้ - ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหนิรูปหัวมงักร + สะพำนข้ำมทะเลยงยอน  - 
 ร้ำนค้ำสมุนไพร  - ร้ำนละลำยเงนิวอน  -  ศูนย์เคร่ืองส ำอำง  - ศูนย์โสม  - ดิวตีฟ้รี  - ดำวทำวน์เมืองเชจู 
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22:00-23.30 น.  คณะเดินทางพร้อมกนัท่ี ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บริเวณชั้น 4 ชั้นผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการ
บิน JEJU AIR (BOEING 737-800)  หนา้เคาน์เตอร์เช็คอิน F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 2-3  โดยมีเจา้
หนา้ทีจากบริษทัคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวกในเร่ืองของเอกสารของท่าน 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C2244 เป็นสายการบินโลว์คอ
สอนัดบั1 ของประเทศเกาหลีใต ้สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทบัใจ พร้อมทั้งภาพลกัษณ์ท่ีดี โดย
มีพรีเซ็นเตอร์เป็นดาราช่ือดงัของเกาหลี สายการบินเจจูเป็นสายการบินชั้นน าท่ีพฒันาไดอ้ย่างรวดเร็วท่ีสุด
ในประเทศเกาหลีใต ้หลงัจากการก่อตั้งเม่ือปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเร็วโดยการปรับปรุงราคาใหม้ีความ
ยติุธรรมแก่ลูกคา้ตามค าเรียกร้อง และยงัไดม้ีการปฏิรูปธุรกิจทางกา บินอยา่งต่อเน่ืองอีกดว้ย สายการบินเจจู
ไดท้ าให้การท่องเท่ียวเป็นท่ีแพร่หลายจนประสบความส าเร็จ ซ่ึงก่อนหน้านั้นไม่เคยน าวิธีเหล่าน้ีมาปฏิบติั 
จนท าให้ประเทศเกาหลีใตก้ลายเป็นประเทศท่องเท่ียวได ้มีเส้นทางบินมากกว่า 67 แห่งในเมืองส าคญั ๆ 
เคร่ืองบิน B737-800 ของสายการบินเจจู ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในด้านความปลอดภัย’ ‘และ
สมรรถภาพ’เป็นเคร่ืองบินท่ีใชม้ากท่ีสุดและมีช่ือเสียงในต่างประเทศ 

09:20-10.20 น. เดินทางถึงสนามบินเชจู เป็นท่าอากาศยานท่ีใหญ่เป็นอนัดับท่ี 2 ของเกาหลีใต้ รองจากท่าอากาศยาน
นานาชาติอินชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามีไฟลทห์รือการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะท่ีสุดในโลก ก่อตั้งเมื่อ
ปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วข้ึน 2 ชัว่โมง เพ่ือให้ตรงกบัเวลาทอ้งถ่ินของประเทศเกาหลี) 
ผา่นพิธีการตรวจคนเขา้เมืองและศุลกากร พาท่านเดินทางสู่ เมืองมรดกโลก เกำะเชจู ท่ีองคก์าร UNESCO 
ให้รางวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยท์างธรรมชาติแห่งใหม่ของ
โ ล ก  (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพ ร า ะ
เกาะเชจูเป็นเกาะท่ีเกิดใหม่จากภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ 
อุทยำนแห่งชำติฮัลลำซำน   เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ้
ประกอบด้วยภูเขาไฟท่ีดบัไปนานแลว้ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของเกาะส่วน
ใหญ่ในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และไดรั้บการคดัเลือก

วนัแรกของกำรเดนิทำง      สนำมบนิสุวรรณภูม ิ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวขึน้เครือ่งใส่กระเป๋ำถือตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมปีรมิำณไมเ่กนิ 100 มลิลิลติรต่อชิ้น 

(รวมกนัไม่เกนิ 1 ลิตร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงขึ้นไปเพียงใบเดยีวเท่ำนัน้ 

กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดที่ท ำจำกสตัวไ์ม่ว่ำเนื้อหมู เนื้อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะ

หำกศลุกำกรตรวจพบจะตอ้งเสยีคำ่ปรบั 

 

วนัที่สองของกำรเดินทำง    สนำมบินเจจู - อุทยำนแห่งชำตฮัิลลำซำน  - โชว์กำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซันบัง - โพมุนซำ -    
                                            พพิธิภัณฑ์ชำโอซุลลอค 

 

 

เดินทางถึงสนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - โชวก์ายกรรม  - ภูเขาซองอคั  - วดัซันบงัซา  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค 
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ให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความสวยงามล าดับท่ี 182 ของเกาหลี และจัดตั้งเป็นอุทยาน
แห่งชาติตั้ งแต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นพ้ืนท่ีสงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO 
Biosphere Reserve) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural 
Heritage Site) ใหท่้านไดส้มัผสัความงามของภูเขาฮลัลาซานท่ีมีหิมะปกคลุม สีขาวของหิมะปกคลุมอยูน่ั้นดู
ราวกบัปุยเมฆ ท่ีตดักบัสีน ้ าเงินของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรับการถ่ายรูปเพ่ือเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก                                                                                                     

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั  เมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลีพ้ืนเมืองดั้งเดิม จิมดกัจานใหญ่น้ี
ประกอบไปดว้ย ไก่ช้ินโต วุน้เสน้เกาหลีน้ีมีลกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท าจากมนัฝร่ังท าใหเ้หนียวนุ่มเป็น
พิเศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสูตรเฉพาะ เสิร์ฟพร้อมขา้วสวยร้อนๆ  การรับประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่
ฉบัๆใหเ้ป็นช้ินเลก็พอดีค า รับรองตอ้งติดใจ 
จากนั้นพาท่านเขา้ชม โชว์กำยกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การ
แสดงความสามารถของนักแสดงในการโชว์หวาดเสียวและความ
ยืดหยุ่นของร่างกาย มีการแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกต่างกนัไป เป็นท่ีต่ืนตาต่ืนใจของผูช้ม มีทั้ง แสง สี เสียง ท่านจะ
ไดรั้บความสนุกสนาน เพลิดเพลิน และหวาดเสียว ไปพร้อมๆกนั  เช่น 
โชวล์อดห่วง โชวน้ี์นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรม
ต่างๆ ดว้ยห่วงท่ีหอ้ยอยูก่ลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ 
นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บิดตวัดว้ยท่าทาง สง่างามขณะห้อยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพียงผนืเดียว เป็นตน้ 
แต่ไฮไลทข์องโชวน้ี์ คือ มอเตอร์ไซคผ์าดโผนในพ้ืนท่ีจ  ากดั ท่ีเขา้ไปขบัสวนทางกนัอยูใ่นลูกโลก ซ่ึงสนุก 
ต่ืนเตน้เร้าใจ เรียกเสียงปรบมือจากผูช้มไดท้ั้งฮอล 
พาท่านเดินทางสู่  ภู เขำซองอัค  (SONGAK SAN) เป็นภู เขาไฟท่ี
สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลาน
ซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาด
ท่ีน่ีจะไม่ไดเ้ป็นทรายสีขาวแต่กลบัเป็นหินสีด า น ้ าทะเลสีด าแปลกตา 
เป็นจุดด าน ้ ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องท่ีทหาร
ญ่ีปุ่นบงัคบัให้คนเกาหลีขุดเจาะไวต้ั้งแต่สมยัสงครามโลก  เพ่ือเอาไว้
จอดเรือแอบซ่อนไวส้ าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติด
ระเบิดแลว้พุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนน้ีเปิดใหเ้ขา้ชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอีกเลย 
และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง "แดจงักึม"ตอนท่ีถูกเนรเทศ ละคร
โทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลีใต ้ส าหรับใครท่ีช่ืนชอบการทานอาหาร
ทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮ้ือสุดข้ึนช่ือ ท่ีอาชีพแฮนยอหรือนกัป
ระดาน ้ าหญิงวยัชรา. งมข้ึนมาขายกันอยู่ริมชายฝ่ัง สด อร่อยอย่าบอก
ใครเชียว 
จากนั้นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ วัดซันบังโพมุนซำ วดัแห่งน้ีตั้งอยู่
บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางข้ึนท่านจะได้ยินเสียง



4 
 

พระสวดมนต ์ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซ่ึงเป็นพระประธานท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็น
ท่ีเล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใตท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ  และรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมซ่ึงหัน
หน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั้นยงัมีรูปป้ันพระสงักจัจายน์ ซ่ึงหากไดลู้บพุงก็จะร ่ ารวยเงินทอง ท่านจะไดพ้บ
กบัวิธีการท าบุญของชาวเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรับ
พระสงฆแ์สดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพ่ือเป็นแสงสว่างแห่งชีวิต นอกจากนั้นท่ีวดัแห่งน้ีท่านยงัจะ
ไดช่ื้นชมกบัวิวทะเลท่ีสวยงามของแหลมมงักรท่ียืน่ออกสู่มหาสมุทร 
พาท่านเดินทางสู่ พพิิธภัณฑ์ชำโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนท่ีไดรั้บ
ของขวัญจากธรรมชาติ ท าให้เป็นท่ีปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ท่ีส่ง
ผลิตภณัฑ์ชาเขียวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานท่ีจดัแสดงประวติั
และวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถึงผลิตภณัฑ์แปรรูปจาก
ชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรับซ้ือเป็นของ
ฝาก มีคุกก้ีชาเขียว ซุปชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็น
ตน้ ภายในยงัมีคาเฟ่ท่ีจ  าหน่ายชาเขียวทั้งร้อนและเยน็ ไอศกรีม ชาเขียว 
และโรลชาเขียวท่ีคุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชม
วิวซ่ึงนักท่องเท่ียวจะไดส้ัมผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้รวมทั้งถ่ายภาพท่ี
ระลึกกบัถว้ยชา ซ่ึงเป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขียวท่ีน่ี 

เยน็ รับประทำนอำหำรเยน็ ด้วยเมนู ซัมกยอ็บซัล  เป็นอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมูสามชั้น
ไปยา่งงบนแผน่โลหะท่ีถูกเผาจนร้อน ซมกยอ็บซลัจะเสิร์ฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียงต่างๆ ไดแ้ก่ กิมจิ พริกเขียว 
กระเทียมหัน่บางๆ พริกไทยป่น เกลือ และน ้ ามนังา  
น ำเข้ำพกัที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ 
 

 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลีประกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรส
ต่างๆ กิมจิ (ผกัดองเกาหลี) ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั  
จากนั้ นพาท่านเดินทางต่อท่ี ร้ำนน ้ำมันสนเข็มแดง  มหัศจรรย์แห่ง
ธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลในกระแสเลือด 
ป้องกนัการเกิดเสน้เลือดตีบ แตก ตนั และสามารถลา้งสารพิษในร่างกาย 
เพ่ือเพ่ิมภูมิตา้นทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก  าลงัเป็นส่ิงท่ี
ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก และย ังมี
ผลิตภณัฑต่์างๆท่ีท าจากสนเข็มแดงซ่ึงเป็นสินคา้ยอดนิยมส าหรับคนเกาหลีและนกัท่องเท่ียว 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - ทุ่งดอกยเูช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  -  

                                                 ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซลุบง  - พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า 
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จากนั้นพาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์
ของเกาะเชจู “ยูแช  หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มี ช่ือเรียก
ทางการเป็นภาษาองักฤษว่า “คาโนล่า มีดอกสีเหลืองประกอบดว้ยกลีบ
ดอก 4 กลีบ พบบนเกาะเชจูโดยเร่ิมในเดือนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ของ
ทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพร่ังเหลืองอร่ามเต็มเนินเขา เป็นวิว
ธรรมชาติท่ีสวยงามเหมาะส าหรับเก็บรูปความประทบัใจเป็นความทรง
จ า (ปริมาณของดอกเรปบานอาจข้ึนอยูก่บัภูมิอากาศค่ะ) 
จากนั้นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้ำนวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB 
FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการ
ธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ท่ียงัมีชาวบ้าน
อาศยัอยูจ่ริง เอกลกัษณ์ของการสร้างบา้นท่ีน่ีคือจะใชดิ้นเหนียว ผสมกบั
มูลมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหินและกอ้นอิฐเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้างของตัว
บา้น ถา้ท่านเคยมาเท่ียวเกาหลีใตแ้ลว้เคยเห็นไหต่างๆท่ีอยูต่ามบา้นก็จะ
เดาไดว้่าเป็นไหส าหรับท า "กิมจิ" หรือผกัดองของเกาหลี แต่ส าหรับท่ี
เกาะน้ีนั้น ไหท่ีวางเรียงรายกนัอยูต่ามบา้นเรือนท่ีน่ีจะเป็นไหส าหรับหมกั "โอมีจา" หรือ แบลค็ราสเบอร์ร่ี ท่ี
จะมีเฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบา้นจะน าผลเบอร์ร่ีป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้ าผึ้ง และหมกัไวส้ามปี 
ก่อนท่ีจะน ามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปร้ียว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย  
ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นสินคา้ท่ีผูม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซ้ือกลบัไปรับประทาน และซ้ือเพ่ือเป็นของฝาก 

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวนั ด้วยเมนู แทจพีลูแบ็ก  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเคร่ืองปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อน
น าไปผดัคลุกเคลา้พร้อมน ้ าซุป มีรสชาติออกหวานและเผ็ดเล็กน้อย  เม่ือสุกรับประทานกบั ผกัสด กิมจิ 
เคร่ืองเคียงต่าง และขา้วสวยร้อนๆ  
จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ ชำยหำดกวำงชิก ิ(Gwangchigi Beach) เป็น
ชายหาดท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเกาะเชจู ชายหาดน้ีมีทัศนียภาพเป็น
เอกลกัษณ์มีวิวพ้ืนหลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบงซ่ึงเป็น
ไฮไลทข์องเกาะเชจู  ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาติท่ียงัคง
ความอุดมสมบูรณ์และรับลมทะเลเยน็ๆ และ ท่ีส าคญัยงัเป็นจุดชมวิวพระ
อาทิตยต์กท่ีสวยท่ีสุดแห่งหน่ึงบนเกาะเชจู 
จากนั้ นน าท่านชม ยอดเขำซองซำนอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE 
PEAK) เป็นภูเขาไฟท่ีดับแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะเหมือน
มงกุฎ เป็นสถานท่ีโด่งดงัท่ีผูค้นมาขอพรและชมพระอาทิตยข้ึ์น เป็นหน่ึง
ใน 10 สถานท่ีสวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรา  ยงัสามารถด่ืมด ่ากับ
ทอ้งฟ้าและน ้ าทะเลสีคราม ทิวทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบของตวัเมืองเชจู 
เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสัมผสั จึงถูกยกยอ่ง
ใหเ้ป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดิน
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ข้ึนไปยงัปากปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยดุแวะพกัชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละ
จุดชมวิวท่ีท่านแวะพกั สามารถสัมผสัวิวทิวทศัน์และบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั เม่ือข้ึนไปถึงดา้นบนสุดของ
ปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบริสุทธ์ิ และทศันียภาพท่ีสวยงามอยา่งแน่นอน 

จากนั้ นพาท่ าน เข้าชม  AQUA PLANET พิพิ ธภัณ ฑ์ สัต ว์น ้ ำ  ห รือ 
Aquarium ท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย เป็นสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีไม่ควรพลาด
เม่ือได้มาเยือนเกาะเชจู เพราะท่ีน่ีเป็นทั้งศูนยก์ลางการเรียนรู้ทางทะเล 
ความรู้เก่ียวกับ  ธรรมชาติและส่ิงมีชีวิตใตท้ะเลท่ีจดัแสดงได้น่าสนใจ 
และสวยงาม มีตูป้ลาจ านวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมา
อลงัการ ชวนต่ืนตาต่ืนใจในโลกใตท้อ้งทะเล นอกจากน้ีมีฉลามวาฬเป็น
ไฮไลท์ โชวก์ารให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ดินแดนแห่งนกเพนกวิน 
ชมการใหอ้าหารนกเพนกวินตวันอ้ย ท่ีต่างกรูกนัมารับอาหารอย่างคึกคกั และปลากระเบนว่ายขา้มหัวไปมา
ท าใหคุ้ณและครอบครัวหลงรักทอ้งทะเลโดยไม่รู้ตวั 

เยน็  รับประทำนอำหำรเยน็ ด้วยเมนู ซีฟู๊ดนึ่ง เมนูป้ิงยา่งประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจูข้ึนช่ือดว้ยอาหาร
ทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสริฟพร้อมขา้วสวยและเคร่ืองเคียงต่างๆ  

 น ำเข้ำพกัที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ 

 

 

 

เช้ำ รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม  
จากนั้ นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM 
ROCK) และ สะพำนข้ำมทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดู
อัมร็อคท่ีมีลักษณะคล้ายกับหัวมังกร อีกหน่ึงในมนต์เสน่ห์ทาง
ธรรมชาติของเกาะเจจู ซ่ึงถือกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัร็อค 
เพ่ือมาดูโขดหินมงักร ก็ถือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมงักรแห่งน้ี
เกิดข้ึนจากการกัดกร่อนของคล่ืนลมทะเล ท าให้มีรูปทรงลักษณะ
เหมือนหัวมงักร ก  าลงัอา้ปากส่งเสียงร้องค ารามและพยายามท่ีจะผดุข้ึน
จากทอ้งทะเล เพ่ือข้ึนสู่ทอ้งฟ้า เป็นประติมากรรมท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรค์มา สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีสนใจ
ของนักท่องเท่ียวเกาหลีเป็นอยา่งมาก และยงัสามารถเดินไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธาร
ลาวาท่ีตอนน้ีกลายเป็นธารน ้ าทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกดว้ย 
จากนั้นน าท่านชม ร้ำนสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิเรียบร้อยแลว้ 
เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส าหรับบุคคลท่ี นิยม

วนัที่ส่ีของกำรเดินทำง          ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+สะพำนข้ำมทะเลยงยอน  - ร้ำนค้ำสมุนไพร  - ร้ำน
ละลำยเงินวอน  - ศูนย์เคร่ืองส ำอำง  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้รี  - ดำวทำวน์เมืองเชจู – 
สนำมบินเจจู – สนำมบินสุวรรณภูม ิ
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ด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกค้างหรือไขมนัท่ีสะสมอยู่
ภายในผนังของตบัหรือไต ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่าน
เอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ท่ีน่ีมีขนมพ้ืนเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขา้ว
พอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแหง้ ส้มเคลือบช็อคโกแลต็ ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึง
ของใช้ในครัวเรือน ลูกบอลซักผา้ เคร่ืองใช้ไฟฟ้า  และยงัมีชุดเคร่ืองนอนอนัดับ1ของเกาหลี ( SESA 
LIVING) ท่ีนุ่ม น่าสมัผสั พร้อมกบัการกนัไรฝุ่ นไดดี้เยีย่ม ของฝากของท่ีระลึกมีให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือมากมาย 
พร้อมทั้งมีบริการบรรจุกล่องตามเง่ือนไขของร้าน  

จากนั้ นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางค์ท่ีหมอ
ศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภณัฑ์ต่างๆ ท่ีเหมาะกบัผูท่ี้มีปัญหาผวิหนา้ ไม่ว่าจะเป็นสิว มี
ร้ิวรอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผิวขาวสว่างใส ไร้ร้ิวรอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาว
เกาหลี โดยไม่ตอ้งศลัยกรรม  

กลำงวนั รับประทำนอำหำรกลำงวัน ด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูน้ี คือหมูหมกัช้ินบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น 
กะหล ่าปลี ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุน้เส้นมาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั้งแบบแหง้และ
น ้ า เคร่ืองเคียงต่าง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุน้เส้นปรุงรสสาหร่าย กิมจิ เสริฟพร้อมกบัขา้วสวยร้อนๆ ท่านจะอ่ิม
อร่อยกบัเมนูอาหารน้ีอยา่งแน่นอน 
จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอาย ุ6 
ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ภายในจะมีเจา้หน้าท่ีให้ความรู้เก่ียวกบัโสมพร้อมอธิบายคุณสมบัติ
และผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากโสม ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกาย
หรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ 
จากนั้นน าท่านชอ้ปป้ิงสินคา้ปลอดภาษี ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้รี (LOTTE DUTY 
FREE SHOP) ท่ีน่ีมีสินค้าชั้นน าปลอดภาษีให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกว่า 
500 ชนิด  น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอางค์ กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ 
หลากหลายแบรด์ดัง อาทิเช่น Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi 
,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, Longchamp, Jestina, MLB, Watch, 
Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, Laneige, Sulwhasoo, History 

of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, Jo Malone, ฯลฯ 
จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ดำวทำวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสินคา้ทอ้งถ่ิน 
ช่ือดงั บนเกาะเชจู อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองประดบั 
ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , 
ADIDAS, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, 
Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ เหมือน
ยกเมียงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศเกาะเชจู พร้อมร้านอาหาร ร้าน
กาแฟ ร้านคาเฟ่ มากมาย 
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21:30-22.30 น.     เหินฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243  
01.00-02-00 น.     เดินทางถึง สนำมบินสุวรรณภูม ิประเทศไทยโดยสวสัดิภาพ 

************************************************* 
 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือ
ความรับผดิชอบของบริษทั***  ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การ
นดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ี
จะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าด้วยกรณีใดๆ
ทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจำกทำงแลนด์เกำหล ีได้รับแจ้งเตือนหลำยคร้ังจำกกองตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลใีต้  และจำกสำยกำรบิน เร่ืองผู้
แอบแฝงมำเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวตัถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท ำงำน แรงงำนผดิกฎหมำย ดังนั้นตั้งแต่วันที่ 1 มีนำคม 2561 
โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN FEBUARY ทำงแลนด์เกำหลีจ ำเป็นต้องเก็บค่ำประกันเพ่ือให้ลูกค้ำไป-กลับพร้อมกรุ๊ป
เท่ำนั้น เป็นจ ำนวนเงิน (10,000 บำท หรือ 300,000 วอน) หำกลูกค้ำเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทำงท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลบั
พร้อมกรุ๊ปตำมโปรแกรมที่ก ำหนด สำมำรถขอรับเงินประกนันีคื้นเตม็จ ำนวน ดังนั้นจงึใคร่ขอควำมร่วมมือจำกลูกค้ำปฏิบัตติำม
เง่ือนไขดังกล่ำว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้ำไม่ผ่ำนกองตรวจคนเข้ำเมือง หรือ กรมแรงงำนทั้งที่ประเทศไทย
และประเทศเกำหลใีต้)*** 
หำกท่ำนถูกเจ้ำหน้ำที่ตม.เกำหลี กกัตวัไม่ให้เดินทำงเข้ำประเทศ ค่ำใช้จ่ำยที่เกดิขึ้นในระหว่ำงถูกกกัตัวและส่งตัวกลับประเทศ
ไทย      ลูกค้ำจะต้องเป็นผู้ช ำระเองทั้งหมด 
หมำยเหตุ : ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงคณะทัวร์จะออกเดินทำงท่องเที่ยวหลงัเวลำเคร่ืองลงประมำณ 1 ช่ัวโมง ทำงทัวร์ไม่มนีโยบำย
ให้คณะรอ ท่ำนที่ติดด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผ่ำนเข้ำเมืองได้จะต้องเดินทำงไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่
สำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจำกทัวร์ได้ เพ่ือควำมเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่ำงเตม็เวลำ ขออภัยในควำมไม่สะดวก 

 

 



9 
 

**** รำคำโปรโมช่ัน มจี ำนวนจ ำกดั **** 
 
เง่ือนไขกำรให้บริกำรกรณสี ำรองที่นั่ง  

   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติช าระเงินมดัจ  า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช าระเต็มจ านวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก  าหนด รวมถึง
กรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถื้อว่าท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบัทางบริษทั 
 
รำคำนีร้วม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม์) (เอกสารขอเป็น 
           ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
 

อตัรำค่ำบริกำร 

พเีรียตเดินทำง 

ผู้ใหญ่/ 
เด็กไม่เสริมเตยีง 

พกัเดี่ยวเพิม่ 
รำคำปกต ิ

รำคำ
โปรโมช่ัน 

กุมพนัธ์ : 29 -3 ม.ีค.  12,500 9,000 

4,900.- 

กุมพนัธ์ : 23-26, 24-27, 25-28 12,800 9,300 

กุมพนัธ์ : 2-5, 3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 16-19, 17-20, 18-21, 26-29,  
27-1  ม.ีค., 28-2 ม.ีค.  

13,100 9,600 

กุมพนัธ์ : 1-4, 5-8, 9-12, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25  13,400 9,900 

กุมพนัธ์ : 8-11, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24  13,700 10,200 

กุมพนัธ์ : 6-9 17,400 13,900 

กุมพนัธ์ : 7-10  19,400 15,900 
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รำคำนีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-         ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศพัท์ส่วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ     
           เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่าน ้ าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ี

อยู่ 4) ส าเนาทะเบียนบ้าน(ถา้มี) 5) สมุดบัญชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและ
ด าเนินการยื่นวีซ่าดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนังสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-
ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 

-  ค่าอาหารท่ีลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถ  
          รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณยีกเลกิกำรเดินทำง 
- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ  า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ  ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
 

หมำยเหตุ 
-         จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการ

เดินทาง 
-         ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระเพ่ิม

ท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง 
           ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-          สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-         หนังสือเดินทาง ต้องมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษัทฯ รับเฉพาะผูม้ี จุดประสงค์เดินทางเพื่อ

ท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบ
ใดๆทั้งส้ิน) 
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-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล ภัยธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเข้าหรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเข้าเมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 

-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออก เดินทางแลว้ 

-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - 

วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนักขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่า
เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 

-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสญัญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจขอ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 

-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณี
เกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะ
ไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 

-           ถ้ำลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปป้ิงตำมที่โปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 3,000 บำท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องว่ำง ณ วนัเข้ำพกั และโรงแรมที่เข้ำพกั ไม่ 
             สำมำรถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้ำลูกค้ำมคีวำมประสงค์ขอแยกตวัจำกทัวร์หรือกำรท่องเที่ยวกบัคณะ ทำงแลนด์ปรับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธิ์กำรตดัห้องพกัส ำหรับผู้ที่ไม่เดินทำง ผู้ร่วมเดินทำงไม่สำมำรถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธิ์ส ำหรับลูกค้ำที่เดินทำงท่องเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่ำนตกลงช ำระเงินไม่ว่ำทั้งหมดหรือบำงส่วนกบัทำงบริษัทฯ ทำงบริษัทฯ จะถือว่ำท่ำนได้ยอมรับในเง่ือนไข  
              ข้อตกลงต่ำงๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 
กรุณำอ่ำนเง่ือนไขกำรจองทัวร์ตำมที่ระบุในรำยกำรข้ำงต้น  
หำกมข้ีอสงสัยกรุณำสอบถำมเจ้ำหน้ำที่ก่อนท ำกำรจอง 


