
 
 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกันยำยน 2562 

โปรแกรมเดินทาง 
ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - ฮัลโหล คิตตี้ เจจู  - ภูเขาซองอัค  - วัดซันบังโพมุนซา -  

 ร้านน้้ามันสนเข็มแดง  - ชมดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่  - หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  -  

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - พิพิธภัณฑ์แฮนยอ – ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานขา้มทะเลยงยอน 

  - ร้านค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องส้าอาง  - ศูนย์โสม  - ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู
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22:00-23.30 น. คณะเดินทำงพร้อมกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ช้ันผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำย

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

คอยให้กำรต้อนรับและอ ำนวยควำมสะดวก ในเรื่องของเอกสำรของท่ำน  

 

 

 

 

 

 02.35-03.25 น. ออกเดินทำงสูป่ระเทศเกำหลีใต้ โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เที่ยวบินที่ 7C เป็นสำยกำรบินโลว์คอ

สอันดับ1 ของประเทศเกำหลีใต้ สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทับใจ พร้อมทั้งภำพลักษณ์ที่ดี โดยมีพรีเซน็เตอรเ์ป็น

ดำรำช่ือดังของเกำหลี สำยกำรบินเจจูเป็นสำยกำรบินช้ันน ำที่พัฒนำได้อย่ำงรวดเร็วทีสุ่ดในประเทศเกำหลีใต้ หลังจำกกำรก่อตั้ง

เมื่อปี 2005 ได้ขยำยตัวอย่ำงรวดเร็วโดยกำรปรบัปรุงรำคำให้มีควำมยุติธรรมแกลู่กค้ำตำมค ำเรียกร้อง และยังได้มกีำรปฏิรปู

ธุรกิจทำงกำ บินอย่ำงต่อเนื่องอกีด้วย สำยกำรบินเจจูได้ท ำให้กำรทอ่งเที่ยวเป็นที่แพรห่ลำยจนประสบควำมส ำเร็จ ซึ่งก่อนหน้ำ

นั้นไม่เคยน ำวิธีเหล่ำน้ีมำปฏิบัติ จนท ำให้ประเทศเกำหลีใต้กลำยเป็นประเทศท่องเที่ยวได้ มีเส้นทำงบินมำกกว่ำ 67 แหง่ในเมือง

ส ำคัญ ๆ เครื่องบิน B737-800ของสำยกำรบินเจจู ไดรับกำรยอมรับจำกทั่วโลก ‘ในด้ำนควำม ปลอดภัย’และ‘สมรรถภำพ’เป็น

เครื่องบินที่ใช้มำกที่สุดและมีช่ือเสียงในต่ำงประเทศ  

 

                          

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

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

ผลิตภณัฑ์ของสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียคำ่ปรับ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหลคิตตี้  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา   

 



 
 

 

 09:20-10.20 น. เดินทำงถึงสนำมบินเชจู เป็นท่ำอำกำศยำนที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเกำหลีใต้ รองจำกท่ำอำกำศยำน

นำนำชำติอินชอน ได้ถูกจัดอันดับจำก OAG ว่ำมีไฟลท์หรือกำรจรำจรบนท้องฟ้ำเยอะที่สุดในโลก ก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2511 

(กรุณำปรับเวลำของท่ำนให้เร็วข้ึน 2 ช่ัวโมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถ่ินของประเทศเกำหลี) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ

ศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่  

 

เมืองมรดกโลก เกำะเชจู ที่องค์กำร UNESCO ให้รำงวัลเกำะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ของโลก (THE 

WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจูเป็นเกำะที่เกิดใหม่จำกภูเขำไฟที่ดับแล้ว 

พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม เป็นภูเขำไฟที่มีช่ือเสียงอีกแห่งหนึ่ง

ของเกำะเชจู  เป็นสถำนที่มองเห็นดำวประจ ำเมืองที่เปล่งประกำยสวยงำมบนท้องฟ้ำยำม

พลบค่ ำและเป็นรู้จักกันอย่ำงแพร่หลำยในรำยกำรช่ือดังอย่ำง Hyori's Home Stay ทุก

ท่ำนสำมำรถข้ึนมำสัมผัสบรรยำกำศอันสดใส ชมพระอำทิตย์กันบนภูเขำไฟแห่งนี้ ขอ

แนะน ำว่ำห้ำมพลำดเด็ดขำดๆ นอกจำกนี้สถำนที่แห่งนี้เป็นที่จัดเทศกำล Jeju Fire 

Festival จะมีข้ึนที่บริเวณเนินเขำ โดยจะจัดในช่วงประมำณปลำยเดือนกุมภำพันธ์ไป

จนถึงต้นเดือนมีนำคมของทุกปี ที่นี่จะมีกำรจุดไฟอย่ำงยิ่งใหญ่ เพื่อเป็นกำรต้อนรับฤดู

เกี่ยวเก็บและยังเป็นกำรอวยพรให้มีสุขภำพดีอีกด้วย ซึ่ เพื่อท ำกำรเตรียมพื้นที่ในกำรปลูกพืชส ำหรับฤดูเก็บเกี่ยวถัดไป (หมำย

เหตุไม่ได้พำไปชมงำนเทศกำล)อำหำรกลำงวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู จิมดัก ไก่อบซีอิ๊ว เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีื้นเมืองดั้งเดิม จิมดัก

จำนใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ช้ินโต   วุ้นเส้นเกำหลีนี้มีลักษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท ำจำกมันฝรั่งท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัด

คลุกเคล้ำกับซอสสูตรเฉพำะเสิร์ฟพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ  กำรรับประทำนใช้กรรไกรตัดเส้นและไก่ฉับๆให้เป็นช้ินเล็กพอดีค ำ 

รับรองต้องติดใจ 

พำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจำก

ธรรมชำติ ท ำให้เป็นที่ปลูกชำเขียวคุณภำพสูง ที่ส่งผลิตภัณฑ์ชำเขียวส่งออกไปขำยทั่วโลก 

เป็นสถำนที่จัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมกำรชงชำ   อันหลำกหลำย รวมถึงผลิตภัณฑ์แปร

รูปจำกชำนำนำชนิด อำทิเช่น ชำเขียวคุณภำพเยี่ยมเหมำะส ำหรับซื้อเป็นของฝำก มีคุกกี้ชำ

เขียว ซุปชำเขียว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขียว และแชมพู เป็นต้น ภำยในยังมีคำเฟ่ที่จ ำหน่ำยชำ

เขียวทั้งร้อนและเย็น ไอศกรีม ชำเขียว และโรลชำเขียวที่ คุณไม่ควรพลำด  ภำยในยัง



 
 

 

ประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกำหลีใต้ รวมทั้งถ่ำยภำพที่

ระลึกกับถ้วยชำ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของไร่ชำเขียวที่นี่ 

พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ฮัลโหลคิตตี้ (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถำนที่จัดแสดง

เรื่องรำวเกี่ยวกับคิตตี้ หลำกหลำยเวอร์ช่ัน  รวมทั้งสิ่งของเครื่องใช้ที่ เป็นคิตตี้ทั้งหมด

รวบรวมไว้ที่นี่               พร้อมเรื่องรำวและประวัติควำมเป็นมำ ภำยในมีร้ำนขำยของที่

ระลึกน่ำรักๆ มำกมำยให้ท่ำน               ได้เลือกซื้อติดไม้ติดมือ เช่น ที่คำดผม ร่ม สมุด 

หมอน ตุ๊กตำ และช็อดโกแล๊ต รับรองถูกใจ             สำวกของ Hello Kitty แน่นอน อีก

ทั้งยัง คิตตี้คำเฟ่ ซึ่งเป็นร้ำนกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรักเหมำะส ำหรับถ่ำยภำพ ภำยในร้ำนมี

จ ำหน่ำยเค๊กหลำยรสชำติ  ไอศรีมโยเกริ์ต และกำแฟ รสชำติอร่อย          ที่ไม่ควรพลำด 

พำท่ำนเดินทำงสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขำไฟที่สวยงำมอีก1 ลูกบน

เกำะเชจู สำมำรถชมวิวท้องทะเล ภูเขำไฟฮัลลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มี

ชำยหำดหินริมทะเล ชำยหำดที่นี่จะไม่ได้เป็นทรำยสีขำวแต่กลับเป็นหินสีด ำ น้ ำทะเลสีด ำ

แปลกตำ เป็นจุดด ำน้ ำยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐำนภูเขำ จะมีช่องที่ทหำรญี่ปุ่นบังคับ

ให้คนเกำหลีขุดเจำะไว้ตั้งแต่สมัยสงครำมโลก  เพื่อเอำไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส ำหรับท ำลำย

เรือของอเมริกำ โดยท ำเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนี้เปิดให้เข้ำชม แต่มี

เหตุกำรณ์เคยดินถล่มลงมำเลยปิดไม่ให้เข้ำชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำเรื่อง 

"แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทัศน์ยอดนิยมของเกำหลีใต้ ส ำหรับใครที่ช่ืนชอบกำรทำนอำหำรทะเลสดๆ คงต้องฟินกับ

หอยเป๋ำฮื้อสุดข้ึนช่ือ ที่อำชีพแฮนยอหรือนักประดำน้ ำหญิงวัยชรำงมข้ึนมำขำยกันอยู่ริมชำยฝั่ง สด อร่อยอย่ำบอกใครเชียว 

จำกนั้นพำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วัดแห่งนี้ตั้งอยู่บนเขำซันบังหันหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงข้ึนท่ำนจะได้ยิน

เสียงพระสวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธำนที่มี

ควำมศักดิ์สิทธ์ิและเป็นที่เลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำวเกำหลีใต้ที่นับถือศำสนำ

พุทธ  และรูปปั้นเจ้ำแม่กวนอิมซึ่งหันหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนั้นยังมีรูปปั้นพระสังกัจ

จำยน์ ซึ่งหำกได้ลูบพุงก็จะร่ ำรวยเงินทอง ท่ำนจะได้พบกับวิถีกำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่

แตกต่ำงกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวำยข้ำวสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรับพระสงฆ์เพื่อควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทียนเพื่อเป็น    

แสงสว่ำงแห่งชีวิต นอกจำกนั้นที่วัดแห่งนี้ท่ำนยังจะได้ช่ืนชมกับวิวทะเลที่สวยงำมของแหลมมังกรที่ยื่นออกมำสู่มหำสมุทร 



 
 

 

อำหำรเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอำหำรที่เป็นที่นิยมของชำวเกำหลี  โดยกำรน ำหมูสำมช้ันไปย่ำงบนแผ่นโลหะ

ที่ถูกเผำจนร้อน   ซัมกย็อบซัลจะเสิร์ฟพร้อมกับเครื่องเคียงต่ำงๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหั่นบำงๆ พริกไทยป่น เกลือ 

และน้ ำมันงำ ถึงแม้ว่ำซัมกยอบซัลจะมกีำรเตรียมกำรทีสุ่ดแสนจะธรรมดำ คือไม่ได้มีกำรหมักหรือมีส่วนผสมที่หลำกหลำย แต่ว่ำ

ถ้ำพูดถึงรสชำติแล้ว นับว่ำพลำดไม่ได้เลย 

จำกนั้นพำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ   

 

รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม 

ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ      (ผักดองเกำหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอำหำร

เช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กับข้ำว) ที่น้อย

กว่ำเท่ำนั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกข้ึน 

 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติผ่ำน

ผลงำนกำรวิจัยมำกมำยจำกมหำวิทยำลัยแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วย

ลดไขมันและน้ ำตำลในกระแสเลือด ป้องกันกำรเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถ

ล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิ่มภูมิต้ำนทำนและท ำให้อำยุยืนแบบชำวเกำหลี ซึ่งก ำลังเป็น

สิ่งที่ได้รับควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลีเป็นอย่ำงมำก 

พำทุกท่ำนเดินทำงชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลลี่ ณตอนนี้ก ำลังเป็นที่ถ่ำยรูปยอด

นิยมแห่งใหม่ของคนเกำหล ีบรรยำกำศสุดแสนโรแมนติกบนเกำะเชจู สีของดอกพิงค์มูลลี้

สีจะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพร้อมเรียงกันเบ่งบำนอวดสีสันฉูดฉำดสวยงำม (โดยปกติ

ดอกหญ้ำสีชมพู พิงค์มูลลี่จะเริ่มบำนประมำณช่วงกลำงเดือนกันยำยน - พฤศจิกำยน แต่

ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับสภำพอำกำศ ณ วันเดินทำง ) ท่ำมกลำงอำกำศที่เย็นสบำยและทัศนีย์ภำพ

ที่สวยงำมชวนให้ทุกท่ำนได้เก็บรูปควำมประทับใจเป็นควำมทรงจ ำ 

 

จำกนั้นพำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำน

นิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยังเป็นหมู่บ้ำนโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยังมีชำวบ้ำนอำศัยอยู่จริง เอกลักษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำนที่นี่

วนัท่ีสามของการเดินทาง  ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพ ู–หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอฟจิโกจิ  
                                            ยอดเขาซองซาน อิลจลุบง - พิพิธภณัฑ์แฮนยอ 



 
 

 

คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้ำ เป็นตัวยึดก้อนหินและก้อนอิฐเข้ำด้วยกันเป็นโครงสร้ำงของตัวบ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเที่ยวเกำหลี

ใต้แล้วเคยเห็นไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนก็จะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรับท ำ "กิมจิ" หรือผักดองของเกำหลี แต่ส ำหรับที่เกำะนี้น้ั น ไหที่

วำงเรียงรำยกันอยู่ตำมบ้ำนเรือนที่นี่จะเป็นไหส ำหรับหมัก "โอมีจำ" หรือ แบล็ครำสเบอร์รี่ ที่จะมีเฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดย

ชำวบ้ำนจะน ำผลเบอร์รี่ป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกับน้ ำผึ้ง และหมักไว้สำมปี ก่อนที่จะน ำมำรับประทำนได้ รสชำติหวำนอม

เปรี้ยว และในสมัยก่อนเคยถูกใช้ในกำรรักษำคนป่วย  ปัจจุบันนี้กลำยเป็นสินค้ำที่ผู้มำเยี่ยมเยือนมักจะซื้อกลับไปรับประทำน 

และซื้อเพื่อเป็นของฝำก 

อำหำรกลำงวัน บริกำรท่ำนด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรงุรสสตูรพเิศษ ก่อนน ำไปผัดคลุกเคล้ำพร้อม

น้ ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผ็ดเล็กน้อย  เมื่อสุกรับประทำนกับ ผักสด กิมจิ เครื่องเคียง

ต่ำง และข้ำวสวยร้อนๆ เป็นอำหำรพิเศษที่ขอแนะน ำ 

จำกนั้นพำท่ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มียื่นออกสู่ท้องทะเล

สวยงำมปลำยสุดของแหลมมีประภำคำรสีขำว มองดูสะดุดตำ ซึ่ งเป็นจุดชมวิวที่

สวยงำมส ำหรับนักท่องเที่ยวที่เที่ยวที่แหลมนี้ และยังมีโขดหินรูปร่ำงแปลกตำที่ใครๆ

ต่ำงเรียกกันว่ำ หินตำ หินยำย และระหว่ำงทำงยังมีทุ่งหญ้ำกว้ำงใหญ่ที่มีอำคำร หรือ

โบสถ์เก่ำ ประดับตกแต่งจนสวยงำมที่ใครผ่ำนไปต้องแวะเก็บภำพเสมอ นอกจำกนั้นยัง

ใช้เป็นฉำกถ่ำยท ำซีรี่ย์เกำหลีอีกมำกมำยหลำยเรื่อง ส่วนใครนิยมชมชอบกำรทำน

ปลำหมึก ย่ำนน้ีข้ึนช่ือปลำหมึกย่ำงบนหินภูเขำไฟ หอมชวนดึงดูดให้เข้ำไปลิ้มลองมำกๆ 

จำกนั้นน ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็น

ภูเขำไฟที่ดับแล้ ปำกปล่องภูเขำไฟที่มีลักษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดังที่ผู้คน

มำขอพรและชมพระอำทิตย์ข้ึน เป็นหนึ่งใน 10 สถำนที่สวยงำมในเกำะเชจู และในจุด

นี้เรำ           ยังสำมำรถดื่มด่ ำกับท้องฟ้ำและน้ ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ที่ สวยงำม

โดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถำนที่ที่นักท่องเที่ยวจำกทั่วทุกมุมโลกอยำกมำสัมผัส จึง

ถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดินข้ึน

ไปยังปำกปล่องภูเขำไฟที่ดับแล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพักชมวิวและ

ถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่ำนแวะพัก สำมำรถสัมผัสวิวทิวทัศน์และบรรยำกำศ        ที่แตกต่ำงกัน เมื่อข้ึนไปถึงด้ำน

บนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สัมผัสกับอำกำศบริสุทธ์ิ และทัศนียภำพที่สวยงำมอย่ำงแน่นอน 



 
 

 

จำกนั้นพำทุกท่ำนเดินทำงสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คือ

นักด ำน้ ำที่ลงไปเก็บอำหำรทะเลบริเวณรอบๆชำยฝั่งของเกำะเชจูด้วยวิธีกำรตำมแบบ

ฉบับดัง้เดิมของเกำหลี บำงคนก็ยกให้แฮนยอเป็นนำงเงือกแห่งท้องทะเลซึ่งได้รับควำม

สนใจอย่ำงมำก ภำยใน  พิพิธภัณฑ์ทุกท่ำนจะได้พบภำพถ่ำยแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึง

ควำมแข็งแกร่งของผู้หญิงบนเกำะเชจู โดยรูปแบบกำรจัดแสดง เป็นอำคำรและวัตถุ

บอกเล่ำ เรื่องรำว วิถีชีวิตควำมเป็นอยู่  ซึ่งข้ำวของ เครื่องใช้ที่น ำมำแสดงส่วนใหญ่จะ

เป็นของใช้ที่เจ้ำของบ้ำนได้ใช้งำนจริง อำทิ เช่นกำรแต่งกำย ในสมัยก่อนชุดแต่งกำย

ของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆที่ดูสบำยตำ และที่ส ำคัญคือมีกฎห้ำมไม่ให้ผู้ชำยจ้องมองพวกเธอ แต่กำรแต่งกำยของแฮนยอยุค

ปัจจุบันจะมีชุดที่รัดรูปเต็มตัวคล้ำยกับนักประดำน้ ำสีด ำโดยมีอุปกรณ์คือ แว่นกันน้ ำ เคียว ถุงตำข่ำยและหินตะกั่วร้อยเพื่อถ่วง

น้ ำหนัก  ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดที่ด ำลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่แฮนยอก็ด ำลงไปได้โดยไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนแสดงให้เห็นว่ำ

พวกเธอนั้นมีควำมแข็งแกร่งส่วนอำหำรที่หำมำได้นั้นก็มีหลำกหลำยทั้งสำหร่ำย หอยเป๋ำฮื้อ เม่นทะเล หมึกยักษ์ ฯลฯ อันสะ

ท้องถึงควำมอุดมสมบูรณ์ของท้องทะเล (หมำยเหตุ :ขอสงวนสิทธ์ิกำรเข้ำชมเนื่องจำกสถำนที่ทอ่งเที่ยวบำงแห่งมีวันหยุดประจ ำ) 

อำหำรเย็นพร้อมเสริฟด้วยเมนู ซีฟู๊ดน่ึง เมนูปิ้งย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูข้ึนช่ือด้วยอำหำรทะเลสดๆ อยำกให้

ทุกท่ำนได้ลิ้มควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสริฟพร้อมข้ำวสวยและเครื่องเคียงต่ำงๆ  

จำกนั้นพำทุกท่ำนเเข้ำพักที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ   

 

 

 

รับประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลีประกอบไปด้วยข้ำวสวย ข้ำวต้ม ซุป ผักปรุงรสต่ำงๆ กิมจิ (ผักดอง

เกำหลี) ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดีตอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่

กับข้ำว) ที่น้อยกว่ำเท่ำนั้น แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมำรับประทำนอำหำรสไตล์ตะวันตกกันมำกข้ึน 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมนุไพร +ร้านละลายเงินวอน -                                                       
            ศนูยเ์ครื่องส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอตเต้ ดิวตี้ฟรี    

 



 
 

 

จำกนั้นพำทุกท่ำนชม  ยงดูอัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน

ข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคที่มีลักษณะคล้ำยกับหัวมังกร อีก

หนึ่งในมนต์เสน่ห์ทำงธรรมชำติของเกำะเจจู ซึ่งถือกันว่ำถ้ำหำกใครไม่ได้มำเยือน ยงดู

อัมร็อค เพื่อมำดูโขดหินมังกร ก็ถือว่ำยังมำไม่ถึงเกำะเจจู โขดหินมังกรแห่งนี้เกิดข้ึนจำกกำร

กัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร ก ำลังอ้ำปำกส่งเสียงร้อง

ค ำรำมและพยำยำมที่จะผุดข้ึนจำกท้องทะเล เพื่อข้ึนสู่ท้องฟ้ำ เป็นประติมำกรรมที่ธรรมชำติ

ได้สร้ำงสรรค์มำ สถำนที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกำหลีเป็นอย่ำงมำก และยัง

สำมำรถเดินไปเยี่ยมชมสะพำนข้ำมทะเลยงยอนเพื่อชมวิวธำรลำวำที่ตอนนี้กลำยเป็นธำรน้ ำ

ทะเลที่มีสีสวยงำมแปลกตำอีกด้วย 

จำกนั้นน ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธ์ิ

เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรียกว่ำ ผลไม้ทอง มีรส

เปรี้ยว ดีส ำหรับบุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น้ ำอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำร

ล้ำงสำรพิษที่ตกค้ำงหรือไขมันที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตับ  หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของ

ท่ำนแข็งแรงข้ึน ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องส้าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส ำอำงค์ที่หมอศัลยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย มีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เหมำะกับผู้ที่มี

ปัญหำผิวหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสิว มีริ้วรอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล้ ำ อยำกผิวขำว

สว่ำงใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้ำเบำๆโชว์ผิวแบบสำวเกำหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม  

อำหำรกลำงวันพร้อมเสริฟด้วยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักช้ินบำง ๆ ผักต่ำง ๆ เช่น กะหล่ ำปลี ฟักทองอ่อน 

ถ่ัวงอก แครอท เห็ดและวุ้นเส้นมำต้มรวมกัน โดยสำมำรถทำนได้ทั้งแบบแห้งและน้ ำ เครื่องเคียงต่ำง ๆ คือ ถ่ัวงอกดอง วุ้นเส้น

ปรุงรสสำหร่ำย กิมจิ เสริฟพร้อมกับข้ำวสวยร้อนๆ ท่ำนจะอิ่มอร่อยกับเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนั้นน ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รัฐบำลรับรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็น

โสมที่มีคุณภำพดีที่สุด ภำยในจะมีเจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรู้เกี่ยวกับโสมพร้อมอธิบำยคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโสม ให้ท่ำน

ได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภำพดีที่สุดและรำคำถูก กลับไปบ ำรุงร่ำงกำยหรือฝำกญำติผู้ใหญ่ที่ท่ำนรักและนับถือ 



 
 

 

 

จำกนั้นน ำท่ำนช้อปปิ้งสินค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) 

ที่นี่มีสินค้ำช้ันน ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น้ ำ หอม 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, Perfumes ฯลฯ 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปปิ้งสินค้ำท้องถ่ิน ช่ือดัง บนเกำะเชจู 

อำทิเสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , 

ADIDAS สมัผัสประสบกำรณ์ช้อปปิ้งที่เร้ำใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำไว้บนเกำะ ใน

สไตล์บรรยำกำศทะเลใต้ 

 

 

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

ประทับใจ 

                                                             เดนิทำงถึงประเทศไทยโดยสวัสดิภำพ  

**กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรอืเข้ำประเทศที่ระบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษัทฯจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั้งสิ้นและขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆทั้งสิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนอืควำม

รับผิดชอบของบริษัท***           ในกรณีเกิดเหตสุุดวิสัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำช้ำของสำยกำรบิน อุบัตเิหตุ ภัยธรรมชำติ กำร

นัดหยุดงำน กำรจรำจรติดขัด หรือสิง่ของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดข้ึนอยู่เหนือกำรควบคุมของบริษัท และเจ้ำหนำ้ที่ ที่จะ

ส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม       ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเรียกรอ้งค่ำเสียหำย ว่ำด้วยกรณีใดๆทั้งสิ้น 

ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและบริษัทจำ่ยไปแล้ว 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณสี้ารองท่ีนั่ง  
   1. รำคำโปรโมช่ันช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วันหลังได้รับ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมัดจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วันหลังได้รบั invoice 
   2. ส่วนที่เหลือช ำระเต็มจ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วัน ในกรณีที่ไม่ช ำระยอดเงินส่วนที่เหลือตำมเวลำที่ก ำหนด รวมถึง
กรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกับทำงบริษัท 
ราคานี้รวม 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ ่
เด็กไม่เสริม

เตียง 
พักเด่ียวเพ่ิม 

สิงหำคม : 31-3 ก.ย. 
กันยำยน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 
, 22-25 , 23-26 , 24-27 , 29-2 ต.ค. 

10,800 

4,900.- กันยำยน  : 4-7  , 7-10  , 11-14 , 14-17 , 18-21 , 21-24 , 25-28 , 28-1 
ต.ค. ,  
                 30-3 ต.ค. 

11,100 

กันยำยน  : 5-8 , 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 26-29 , 27-30 11,400 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็น

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

SEPTEMBER  ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก

ลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน

ทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย ลกูค้าจะต้องเป็นผู้

ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 
 

 

-   ค่ำต๋ัวเครื่องบิน ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ไป-กลับพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแหง่ที่มี   
-   ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมที่ระบุในรำยกำร / ค่ำเข้ำชมสถำนที่ตำ่งๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำที่พักระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พักห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-สง่ และน ำเที่ยวตำมรำยกำร / ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหัวหน้ำทัวรผ์ู้ช ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนทอ่งเที่ยวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหน้ำทัวร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทัวร์) 
-   ค่ำประกันอบุัติเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็น
ภำษำอังกฤษเท่ำน้ัน) 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขับรถและไกด์ท้องถ่ิน 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   -            ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพทส์่วนตัว, ค่ำซักรีด, มินบิำร์ในห้อง, รวมถงึค่ำอำหำร และ 
เครื่องดืม่ทีส่ั่งเพิ่มนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนต้องกำรสั่งเพิม่ กรุณำติดต่อหัวหน้ำทัวร์แล้วจ่ำยเพิ่มเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพิ่ม 7% และภำษีหัก ณ ที่จ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่ำน้ ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ที่หนักเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวีซ่ำส ำหรบัพำสปอร์ต ต่ำงด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตัวคนต่ำงด้ำว 3) ใบส ำคัญถ่ินที่
อยู่ 4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5) สมุดบัญชีเงินฝำก(ถ้ำม)ี 6) รูปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รูป ผู้เดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนนิกำร
ยื่นวีซ่ำด้วยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนงัสอืเดินทำงต้องท ำเรื่องแจ้งเข้ำ-ออกด้วยตนเองกอ่นจะ
ยื่นวีซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรทีลู่กค้ำรบัประทำนทำนนอกเหนือหรอืเปลี่ยนแปลงจำกทีโ่ปรแกรมก ำหนด หำกลกูค้ำไม่สำมำรถรบัประทำน
อำหำรทีท่ำงทัวร์จัดให้ กรุณำเตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตัวส ำรองมำด้วย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนกำรเดินทำง 30  วันข้ึนไป ยึดมัดจ ำ 
- ยกเลกิกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วัน ยึดเงินค่ำทัวร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมช่ันไมส่ำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรอืเปลี่ยนแปลงวันเดินทำงและผู้เดินทำงได้ในทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนช่ือผู้เดินทำงได้*** 

กรุ๊ปที่เดินทำงต้องกำรันตีมัดจ ำกับสำยกำรบิน หรือผ่ำนตัวแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ  
รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมัดจ ำ หรอื ค่ำทัวร์ทั้งหมด 

หมายเหต ุ
-           จ ำนวนผู้เดินทำง ข้ันต่ ำ ผู้ใหญ่ 20 ท่ำน (ผู้ใหญ่) ข้ึนไป โดยบริษัทจะแจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วันก่อนกำร
เดินทำง 



 
 

 

-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรบันักทอ่งเที่ยวชำวไทยหรือผู้ถือหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเที่ยวต่ำงประเทศช ำระ
เพิ่มท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เที่ยวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินทัง้ไปและกลับโดยมิต้องแจ้งใหท้รำบล่วงหน้ำ 
-           หนังสือเดินทำง ต้องมีอำยุเหลอืใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษัทฯ รบัเฉพำะผู้มจีุดประสงค์เดินทำงเพื่อ
ท่องเที่ยว เท่ำนั้น (หำกหนังสือเดินทำงเหลือน้อยกว่ำ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงได้ทำงบริษัทจะไมร่ับผิดชอบใดๆทั้งสิ้น) 
-           ทำงบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้นหำกเกิดกรณีควำมล่ำช้ำจำกสำยกำรบิน, กำรประท้วง, กำรนัดหยุดงำน, กำร
ก่อจลำจล ภัยธรรมชำติ หรือกรณีทีท่่ำนถูกปฏิเสธ กำรเข้ำหรือออกเมืองจำกเจ้ำหน้ำที่ตรวจคนเข้ำเมอืง หรือเจ้ำหน้ำที่กรม
แรงงำนทัง้จำกไทยและต่ำงประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของบริษัทฯ 
-           ทำงบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกท่ำนใช้บริกำรของทำงบริษัทฯไม่ครบ อำทิ ไม่เที่ยวบำงรำยกำร, ไม่ทำน
อำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง ทำงบริษัทฯได้ช ำระค่ำใช้จ่ำยให้ตัวแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดนิทำง
แล้ว 
-           ทำงบริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆ ทั้งสิ้น หำกเกิดสิง่ของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัตเิหตทุี่เกดิจำก 
ควำมประมำทของตัวนักท่องเที่ยวเอง 
-           ตั๋วเครื่องบินเป็นต๋ัวรำคำพิเศษ กรณีทีท่่ำนไม่เดินทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลือ่นวันหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกับทำงบริษัทเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรอืจดหมำย ฯลฯ ต้องท ำในวันท ำกำรของบริษัทดังนี้ วันจันทร์ - วัน
ศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวันเวลำดังกล่ำว และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทีร่ัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือว่ำเป็นวันหยุด
ท ำกำรของบริษัท 
-          มัคคุเทศก์ พนักงำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ แทนบริษัททัง้สิ้น เว้นแต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ ำนำจขอ
บริษัทก ำกับเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนที่ต้องกำรออกตั๋วภำยในประเทศ อำทิเช่นเครื่องบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมที่เจ้ำหน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำร
ออกตั๋ว เพื่อป้องกันปัญหำเที่ยวบินล่ำช้ำ เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวันเดินทำงกรณีเกิดกำร
ผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำซึ่งอยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบริษัท ทำงบริษัทจะไม่รบัผิดชอบและ
คืนค่ำใช้จ่ำยให้ในทุกกรณี 
-           ถ้ำลูกค้ำไม่เข้ำร้ำนค้ำช้อปปิ้งตำมที่โปรแกรมก ำหนด ทำงแลนด์ปรับเงินค่ำเข้ำร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือ
เป็นเงินไทย3,000 บำท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยู่กับห้องว่ำง ณ วันเข้ำพัก และโรงแรมทีเ่ข้ำพัก 
ไม่สำมำรถ CONFIRM ให้ได ้
-           ถ้ำลูกค้ำมีควำมประสงค์ขอแยกตัวจำกทัวร์หรือกำรท่องเที่ยวกบัคณะ ทำงแลนด์ปรบัเงินวันละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตัดห้องพักส ำหรบัผูท้ี่ไม่เดินทำง ผู้ร่วมเดินทำงไมส่ำมำรถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรบัลกูค้ำที่เดินทำงท่องเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 



 
 

 

-            เมื่อท่านตกลงช้าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางสว่นกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับใน
เง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วท้ังหมด 

 
กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทัวร์ตามท่ีระบุในรายการขา้งตน้  
หากมีข้อสงสยักรุณาสอบถามเจา้หน้าท่ีก่อนท้าการจอง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 


