
 

 

 

 

 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวขึ�นเครื�องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ�น (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงที�โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงขึ�นไปเพียงใบเดียวเท่านั�น การนาํผลิตภณัฑข์องสดที�ทาํจาก

สตัวไ์ม่วา่เนื�อหมู เนื�อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื�อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

กาํหนดการเดนิทาง  – �� กนัยายน  2562  

โปรแกรมเดินทาง 
พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค  -  ชมดอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลี*  -  วดัซนับงัซา  -  โปรแกรมเพิ*มเตมิ ฮลัโหลคติตี1 / โชวก์ายกรรม 

รา้นนํ1ามนัสน  -  หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ  -  ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  -  โปรแกรมเพิ*มเตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  -  รา้นคา้สมนุไพร+รา้นละลายเงนิวอน  -  ศนูยเ์ครื*องสาํอาง  -   ศนูยโ์สม  

-  ล๊อตเต ้ดวิตี1ฟร ี -  ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู 

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที* ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิ บรเิวณชั 1น 4 ชั 1นผูโ้ดยสารขา

ออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตู

ทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าที*จากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเรื*อง

ของเอกสาร 

 

 

02.25-

03.25 

น. ออก

เดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เที�ยวบินที� 7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้

สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทั 1งภาพลกัษณ์ที*ด ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื*อ

ดงัของเกาหล ี สายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชั 1นนําที*พฒันาไดอ้ยา่งรวดเรว็ที*สดุในประเทศเกาหลใีต ้

หลงัจากการก่อตั 1งเมื*อปี 2005 ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็โดยการปรบัปรงุราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแก่

ลกูคา้ตามคาํเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอยา่งต่อเนื*องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูด้

ทาํใหก้ารทอ่งเที*ยวเป็นที*แพรห่ลายจนประสบความสาํเรจ็ ซึ*งก่อนหน้านั 1นไมเ่คยนําวธิเีหลา่นี1มา

ปฏบิตั ิ จนทาํใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเที*ยวได ้ มเีสน้ทางบนิมากกวา่ 67 แหง่ใน

เมอืงสาํคญั ๆ เครื*องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจ ู ไดรบัการยอมรบัจากทั *วโลก ‘ในดา้นความ 

ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื*องบนิที*ใชม้ากที*สดุและมชีื*อเสยีงในต่างประเทศ 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัที�สนามบินสวุรรณภมิู((C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสวุรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

วนัที�สองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ลูลี�  - วดัซนับงัซา  - โปรแกรมเพิ�มเติม ฮลั

โหลคิตตี8 / โชวก์ายกรรม 



 

 

 

 

 

 

 �f:g�-�.g� น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ู เป็นทา่อากาศยานที*ใหญ่เป็นอนัดบัที* g ของ

เกาหลใีต ้รองจากทา่อากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถ้กูจดัอนัดบัจาก OAG วา่มไีฟลทห์รอื

การจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะที*สดุในโลก ก่อตั 1งเมื*อปี พ.ศ. gh (กรณุาปรบัเวลาของทา่นให้

เรว็ขึ1น g ชั *วโมง เพื*อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิ*นของประเทศเกาหล)ี ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้

เมอืงและศุลกากร พาทา่นเดนิทางสู ่ เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ู ที*องคก์าร UNESCO ให้

รางวลัเกาะเชจเูป็น  ใน l สิ*งมหศัจรรยท์างธรรมชาตแิหง่ใหมข่องโลก (THE WORLD’S 

NEW l WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะที*เกดิใหมจ่ากภเูขาไฟที*ดบั

แลว้ 

พาทา่นเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที*ไดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิทาํ

ใหเ้ป็นที*ปลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ที*สง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทั *วโลก เป็นสถานที*จดัแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิชน่ 

ชาเขยีวคุณภาพเยี*ยมเหมาะสาํหรบัซื1อเป็นของฝาก มคีุก้กี1ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผน่มาสก์หน้าชา

เขยีว และแชมพ ู เป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ที*จาํหน่ายชาเขยีวทั 1งรอ้นและเยน็ ไอศรมีชาเขยีว และ

โรลชาเขยีวที*คุณไมค่วรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึ*งนกัท่องเที*ยวจะไดส้มัผสักบั

ภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวที*ใหญ่ที*สดุในเกาหลใีต ้ รวมทั 1งถ่ายภาพที*ระลกึกบัถว้ยชา ซึ*งเป็น

สญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวที*นี* 

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิsว เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื1นเมอืงดั 1งเดมิ จมิดกัจานใหญ่นี1ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ1นโต 

วุน้เสน้เกาหลนีี1มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรั *งทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิ1นเลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 

 

พาทุกทา่นเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพ ู พิงคม์ลูลี� (PINK MUHLY GRASS) ณ ตอนนี1กาํลงั

เป็นที*ถ่ายรปูยอดนิยมแหง่ใหมข่องคนเกาหล ี บรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิบนเกาะเชจ ู สขีองดอก

พงิคม์ลูลี1สจีะสวยนุ่มดชูมพอู่อนละมนุพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกตดิอก

หญา้สชีมพ ู พงิคม์ลูลี*จะเริ*มบานประมาณชว่งกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่ทั 1งนี1ขึ1นอยูก่บั

สภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง )ทา่มกลางอากาศที*เยน็สบายและทศันียภ์าพที*สวยงามชวนใหทุ้กทา่น

ไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจาํ 

 

 

จากนั 1นพาทา่นแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมนุซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) 
วดัแหง่นี1ตั 1งอยูบ่นเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหวา่งทางขึ1นทา่นจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์



 

 

 

 

 

ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึ*งเป็นพระ ประธานที*มคีวามศกัดิ wสทิธิ wและเป็นที*เลื*อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาว
เกาหลใีตท้ี*นบัถอืศาสนาพทุธ  และรปูปั1นเจา้แมก่วนอมิซึ*งหนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนั 1นยงัมรีปูปั1นพระสงักจัจายน์ ซึ*งหากไดล้บูพุงกจ็ะ
รํ*ารวยเงนิทอง ทา่นจะไดพ้บกบัวถิกีารทาํบุญของชาวเกาหลใีตท้ี*แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื*อเป็นอาหารสาํหรบั
พระสงฆเ์พื*อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื*อเป็นแสงสวา่งแหง่ชวีติ นอกจากนั 1นที*วดัแหง่นี1ทา่นยงัจะไดช้ื*นชมกบัววิทะเลที*สวยงามของ
แหลมมงักรที*ยื*นออกมาสูม่หาสมทุร 
 
โปรแกรมเพิ*มเตมิ ฮลัโหลคติตี1 / โชวก์ายกรรม  

โปรแกรมเพิ*มเตมิ ชาํระเพิ*ม 12,000 วอน  
 พาทา่นมุง่หน้าสู ่ฮลัโหลคิตตี8 (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานที*จดัแสดงเรื*องราว
เกี*ยวกบัคติตี1 หลากหลายเวอรช์ั *น  รวมทั 1งสิ*งของเครื*องใชท้ี*เป็นคติตี1ทั 1งหมดรวบรวมไวท้ี*นี* พรอ้ม
เรื*องราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายในมรีา้นขายของที*ระลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้า่นไดเ้ลอืกซื1อตดิไม้
ตดิมอื เชน่ ที*คาดผม รม่ สมดุ หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถกูใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน 
อกีทั 1งยงั คติตี1คาเฟ่ ซึ*งเป็นรา้นกาแฟตกแต่งอยา่งน่ารกัเหมาะสาํหรบัถ่ายภาพ ภายในรา้นมจีาํหน่าย
เค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริ wต และกาแฟ รสชาตอิรอ่ยที*ไมค่วรพลาด 
  
โปรแกรมเพิ*มเตมิ ชาํระเพิ*ม 12,000 วอน 
  จากนั 1นพาทา่นเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถ
ของนกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุน่ของรา่งกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการ
แสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นที*ตื*นตาตื*นใจของผูช้ม มทีั 1ง แสง ส ีเสยีง ทา่นจะไดร้บัความสนุกสนาน 
เพลดิเพลนิ และหวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เชน่ โชวล์อดหว่ง โชวนี์1นกักายกรรมจะหมนุตวัและแสดง
ทว่งทา่กายกรรมต่างๆ ดว้ยหว่งที*หอ้ยอยูก่ลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะ
เลน่กายกรรม บดิตวัดว้ยทา่ทาง สงา่งามขณะหอ้ยตวัอยูก่ลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่
ไฮไลทข์องโชวนี์1 คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพื1นที*จาํกดั ที*เขา้ไปขบัสวนทางกนัอยูใ่นลกูโลก ซึ*งสนุก 

ตื*นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ั 1งฮอล 
 
อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารที*เป็นที*นิยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมสูามชั 1นไปยา่งงบนแผน่โลหะที*ถกู
เผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื*องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหั *นบางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และนํ1ามนังา 
ถงึแมว้า่ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการที*สดุแสนจะธรรมดา คอืไมไ่ดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมที*หลากหลาย แต่วา่ถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ 
นบัวา่พลาดไมไ่ดเ้ลย 
 

นําเขา้พกัที* Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

 

 

วนัที�สามของการเดินทาง       ร้านนํ8ามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - โปรแกรมเพิ�มเติม : 

Rail Bike / Aqua Planet 



 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที*โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื1ออื*นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที*จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที*น้อยกว่า

เทา่นั 1น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ1น 

จากนั 1นพาท่านเดนิทางต่อที* ร้านนํ8ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงาน

การวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและนํ*า

ตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย เพื*อ

เพิ*มภูมิต้านทานและทําให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ*งกําลงัเป็นสิ*งที*ได้รบัความนิยมจากคนใน

ประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑ์ต่างๆที*ทําจากสนเขม็แดงซึ*งเป็นสนิค้ายอดนิยม

สาํหรบัคนเกาหลแีละนกัทอ่งเที*ยว 

 

จากนั 1นพาท่านเยี*ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บา้นแห่งนี1ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 

ปี ที*ยงัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านที*นี*คอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ 

เป็นตวัยดึก้อนหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเที*ยวเกาหลใีต้

แล้วเคยเหน็ไหต่างๆที*อยู่ตามบ้านกจ็ะเดาได้ว่าเป็นไหสาํหรบัทํา "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ี

แต่สําหรบัที*เกาะนี1นั 1น ไหที*วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที*นี*จะเป็นไหสําหรบัหมกั "โอมจีา" 

หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี* ที*จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี1 โดยชาวบ้านจะนําผลเบอรี*ป่ามาใส่ลงไปในไห

พรอ้มกบันํ1าผึ1ง และหมกัไวส้ามปี ก่อนที*จะนํามารบัประทานได้ รสชาดหวานอมเปรี1ยว และใน

สมยัก่อนกเ็คยถกูใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี1กเ็ป็นสนิคา้ที*ผูม้าเยี*ยมเยอืนมกัจะซื1อกลบัไปรบัประทาน และซื1อเพื*อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารทา่นดว้ย "แทจพีลแูบก็"  เป็นการนําเนื1อหมหูมกักบัเครื*องปรงุรสสตูรพเิศษ ก่อนนําไปผดัคลุกเคลา้พรอ้ม

นํ1าซุป นักท่องเที*ยวนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื*อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื*องเคยีงต่าง และ

ขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษที*ขอแนะนํา 

 

 

 

 

จากนั 1นนําท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็น

ภูเขาไฟที*ดบัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟที*มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที*โด่งดงัที*ผู้คนมาขอพร

และชมพระอาทติยข์ึ1น เป็นหนึ*งใน 10 สถานที*สวยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี1เรายงัสามารถดื*มดํ*า

กับท้องฟ้าและนํ1 าทะเลสีคราม ทิวทัศน์ที*สวยงามโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถานที*ที*



 

 

 

 

 

นกัท่องเที*ยวจากทั *วทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถกูยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ*งมหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึ1นไป

ยงัปากปล่องภูเขาไฟที*ดบัแล้ว ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที*ท่านแวะพกั สามารถ

สมัผสัววิทิวทศัน์และบรรยากาศที*แตกต่างกนั เมอืขึ1นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบัอากาศบรสิุทธิ w และ

ทศันียภาพที*สวยงามอย่างแน่นอนหมายเหตุ: สาํหรบัท่านที*ตอ้งการขึ1นปากปล่องภูเขาไฟ สามารถชําระค่าตั �วดว้ยตนเอง ณ จุดทางขึ1น

เขา 

โปรแกรมเพิ*มเตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

โปรแกรมเพิ
มเติม ชําระเพิ
ม 12,000 won 

 จากนั �นพาทกุท่านเดินทาง ปั �นจกัรยานเรียลไบท ์(RAIL BIKE JEJU) เป็นแหลง่

ทอ่งเที
ยวรูปแบบใหมน่ ับได้วา่เป็นสถานที
พกัผ่อนและออกกําลงักาย Rail Bike คือการปั
นจกัรยาน

บนรางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน , ล้อที
ต้องใช้คนปั
นตั �งแต ่--, คน เพราะมีมอเตอร์ไฟฟา้ช่วยในการ

ขบัเคลื
อน ทําให้เหนื
อยเกินไป สําหรับการปั
นจกัรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลาประมาณ 23 นาที ทกุ

คนจะเริ
มสตาร์ทออกจากจดุเดียวกนั จากนั �นเจ้าหน้าที
จะปลอ่ยให้ปั
นจกัรยานไปทีละคนั โดยให้มี

ระยะหา่งกนัประมาณ -3 เมตร ระหวา่งเส้นทางทกุทา่นสามารถชมธรรมชาติที
เตม็ไปด้วยต้นไม้และ

ดอกไม้นานาชนิด 

โปรแกรมเพิ
มเติม ชําระเพิ
ม 20,000 won 

 จากนั �นพาทา่นเข้าชม พพิธิภัณฑ์สัตว์นํ �า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรือ อค

วาเรียมที
ใหญ่ที
สดุในเกาหลีใต้และมีตู้ปลาใหญ่ที
สดุในเอเชีย เป็นสถานที
อีกหนึ
งแหง่ที
ไมค่วรพลาด

เมื
อได้มาเยือนเกาะเชจ ูเพราะที
นี
เป็นทั
งศนูย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เกี
ยวกบัธรรมชาติและมี

สิ
งมีชีวิตใต้ทะเลที
จดัแสดงได้น่าสนใจและสวยงาม มีตู้ปลาจํานวนมากตั �งแตข่นาดเลก็จนถงึขนาด

ใหญ่ทหมึาอลงัการชวนตื
นตาตื
นใจในโลกใต้ท้องทะเล ชมการให้อาหารนกเพนกวินตวัน้อย ที
ต่างกรู

กนัมารับอาหารอยา่งคกึคกั และปลากระเบนว่ายข้ามหวัไปมาทําให้คณุและครอบครัวหลงรักท้อง

ทะเลโดยไมรู้่ตวั 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ชาบ ูชาบ ู(Shabu Shabu) จะเป็นการนําผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ โอเดง้ เบคอนหมรูวมกนั

ไวใ้นหมอ้ และจะเตมิดว้ยนํ1าซุปรอ้นๆ สตูรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริ*มรบัประทาน กจ็ะนําอุดง้ลงตม้อกีครั 1ง จะทาน

พรอ้มกบัขา้วสวย หรอือุดง้กไ็ด ้เมนูชาบชูาบ ูถอืไดว้า่เป็นรายการอาหารที*ขาดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัรเ์กาหล ีเพราะรสชาตขิองนํ1าซุป ผกั

ต่างๆในหมอ้ ทาํใหเ้ป็นที*ชื*นชอบของหลายทา่น หากทา่นใดทานรสจดัหน่อย กส็ามารถขอนํ1าจิ1มเกาหล ีเตมิเพิ*มรสชาต ิ

นําเขา้พกัที* Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่ 

 

 

  

วนัที�สี�ของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงิน

วอน  - ศนูยเ์ครื�องสาํอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวตี8ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู



 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ที*โรงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื1ออื*นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที*จํานวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที*น้อยกว่า

เทา่นั 1น แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึ1น 

จากนั 1นพาทุกท่านชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพาน

ขา้มทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็คที*มลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ*งในมนต์

เสน่ห์ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึ*งถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื*อมาดูโขดหนิ

มงักร กถ็อืวา่ยงัมาไมถ่งึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแหง่นี1เกดิขึ1นจากการกดักรอ่นของคลื*นลมทะเล ทาํให้

มรีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร กําลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งคํารามและพยายามที*จะผุดขึ1นจากท้อง

ทะเล เพื*อขึ1นสูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมที*ธรรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานที*แห่งนี1เป็นที*สนใจของ

นกัท่องเที*ยวเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยี*ยมชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื*อชมววิ

ธารลาวาที*ตอนนี1กลายเป็นธารนํ1าทะเลที*มสีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนั 1นนําท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจด

ลขิสทิธิ wเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มรีส

เปรี1ยว ดสีาํหรบับุคคลที* นิยมดื*มเหลา้ ชา กาแฟ นํ1าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพษิ

ที*ตกคา้งหรอืไขมนัที*สะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึ1น ซึ*งยงั

ส่งผลดีต่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที*นี*มีขนม

พื1นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแห้ง สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ 

ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้า เครื*องใช้ไฟฟ้า  

และยงัมชีุดเครื*องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ที*นุ่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียี*ยม ของฝากของที*ระลกึมใีหท้่าน

ไดเ้ลอืกซื1อมากมาย พรอ้มทั 1งมบีรกิารบรรจุกลอ่งตามเงื*อนไขของรา้น  

 

จากนั 1นพาท่านเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครื�องสาํอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

สาํอางค์ที*หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑ์ต่างๆ ที*เหมาะกบัผูท้ี*มปัีญหา

ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิ1วรอย ฝ้า กระ จุดด่างดําใบหน้าหมองคลํ1า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิ1ว

รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม 

 

 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี1 คอืหมหูมกัชิ1นบาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหลํ*าปล ีฟักทองอ่อน ถั *วงอก แค

รอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ั 1งแบบแหง้และนํ1า เครื*องเคยีงต่าง ๆ คอื ถั *วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหรา่ย กมิจ ิ

เสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิ*มอรอ่ยกบัเมนูอาหารนี1อยา่งแน่นอน 



 

 

 

 

 

จากนั 1นนําท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี1รฐับาลรบัรอง

คุณภาพวา่ผลติจากโสมที*อายุ 6 ปี ซึ*งถอืวา่เป็นโสมที*มคีุณภาพดทีี*สดุ ภายในจะมเีจา้หน้าที*1ให้

ความรูเ้กี*ยวกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ี*ผลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซื1อโสมที*

มคีุณภาพดทีี*สดุและราคาถกู กลบัไปบาํรงุรา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ที*ทา่นรกัและนบัถอื 

 

จากนั 1นนําท่านช้อปปิ1 งสนิค้าปลอดภาษีล๊อตเต้ ดิวตี8ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) 

ที*นี*มสีนิคา้ชั 1นนําปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซื1อมากมายกว่า 500 ชนิด  นํ1าหอม เสื1อผา้ เครื*องสาํอางค ์

กระเป๋า นาฬิกา เครื*องประดบั หลากหลายแบรด์ดงั อาทเิช่น 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 

 

จากนั 1นพาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปปิ1 งสนิคา้ทอ้งถิ*น ชื*อดงั บนเกาะเชจ ู

อาทิเสื1อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื*องสําอางค์ เครื*องประดับ ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, 

NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, Lacost, Skechers, ETUDE, 

SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สัมผัสประสบการณ์ช้อปปิ1 งที* เร้าใจที*สุดของคุณ 

เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตล์บรรยากาศเกาะเชจู พรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ 

มากมาย 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เที*ยวบนิที* 7C2243 

พรอ้มความประทบัใจ 

 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 



 

 

 

 

 

***เนื�องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครั �งจากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรื�องผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัทอ่งเที�ยว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื�น เชน่ ไปทาํงาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันั �นตั �งแต่วนัที� 1 มนีาคม 2561 โปรแกรม HOT PRO JEJU IN SEPTEMBER ทางแลนดเ์กาหลี

จาํเป็นตอ้งเกบ็คา่ประกนัเพื�อใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเทา่นั �น เป็นจาํนวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัทอ่งเที�ยวจรงิๆ เดนิทาง

ทอ่งเที�ยวพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมที�กาํหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี�คนืเตม็จาํนวน ดงันั �นจงึใครข่อความรว่มมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงื�อนไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสทิธิ Mไมค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่า่นกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทั �งที�ประเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากทา่นถกูเจา้หน้าที�ตม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ คา่ใชจ้า่ยที�เกดิขึ�นในระหวา่งถกูกกัตวัและสง่ตวักลบัประเทศไทยลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้าํระเองทั �งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบวา่ ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางทอ่งเที�ยวหลงัเวลาเครื�องลงประมาณ Q ชั �วโมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ทา่นที�ตดิดา่นตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผา่นเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพื�อความเป็นระเบยีบและคณะได้

ทอ่งเที�ยวอยา่งเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 **กรณีที*กองตรวจคนเขา้เมอืงทั 1งที*กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที*ระบุในรายการเดนิทาง 

ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั 1งสิ1นและขอสงวนสทิธิ wที*จะไมค่นืคา่บรกิารไมว่า่กรณีใดๆทั 1งสิ1น ซึ*งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของ

บรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เชน่ กรณีการลา่ชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยดุงาน การจราจรตดิขดั หรอื

สิ*งของสญูหายตามสถานที*ต่างๆ ที*เกดิขึ1นอยูเ่หนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที* ที*จะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการทอ่งเที*ยวที*

ระบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไมส่ามารถเรยีกรอ้งคา่เสยีหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั 1งสิ1น คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส และคา่ใชจ้า่ย ที*ลกูคา้และ

บรษิทัจา่ยไปแลว้ 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเดี�ยวเพิ�ม 
ราคาปกต ิ

ราคา
โปรโมชั �น 

กนัยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 8-11 , 9-12 , 10-13 , 15-18 , 16-19 , 17-20 , 22-25 , 
23-26 , 24-27  
 

9,400.- 5,900.- 

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

9,500.- 6,000.- 

กนัยายน : 6-9 , 12-15 , 13-16 , 19-22 , 20-23 , 27-30 
 

9,800.- 6,300.- 



 

 

 

 

 

 

***ราคาโปรโมชั �น มีจาํนวนจาํกดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 
เงื�อนไขการให้บริการกรณีสาํรองที�นั �ง  

   1. ราคาโปรโมชั *นชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ทา่นละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นที*เหลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีที*ไมช่าํระยอดเงนิสว่นที*เหลอืตามเวลาที*กําหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ
ทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิ wในการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
ราคานี8รวม 
-   คา่ตั �วเครื*องบนิ ตามที*ระบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ที*ม ี  
-   คา่อาหารทุกมื1อ ตามที*ระบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานที*ต่างๆ ตามรายการ 
-   คา่ที*พกัระดบัมาตรฐาน g คนื (พกัหอ้งละ g-� ทา่น)  
-  คา่รถรบั-สง่ และนําเที*ยวตามรายการ / คา่นํ1าหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิ1น 
-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเที*ยวตลอดรายการในต่างประเทศ 
              (ขอสงวนสทิธิ wหวัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึ1นไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 
-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ ,���,��� บาท  (เงื*อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคานี8ไม่รวม 
-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิ*น 800 บาท หรอื 25,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 

-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ เครื*องดื*มที*ส ั *งเพิ*ม
นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสั *งเพิ*ม กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิ*มเองต่างหาก) 
-   คา่ภาษมีลูคา่เพิ*ม 7% และภาษหีกั ณ ที*จา่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   คา่นํ1าหนกักระเป๋าสมัภาระ ที*หนกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   คา่วซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิ*นที*อยู ่4) 
สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ1ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยื*นวซี่าดว้ยตนเอง
เทา่นั 1น  (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรื*องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื*นวซี่า) 
-  คา่อาหารที*ลกูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี*ยนแปลงจากที*โปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทานอาหารที*
ทางทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึ1นไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ั 1งหมด 

(ราคาโปรโมชั *นไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลี*ยนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     
ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลี*ยนชื*อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุป๊ที*เดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเที*ยวบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, 
Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ั 1งหมด 

หมายเหต ุ
-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขั 1นตํ*า ผูใ้หญ่ g� ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึ1นไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอยา่งน้อย h วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคานี1เป็นราคาสาํหรบันกัทอ่งเที*ยวชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นั 1น (นกัทอ่งเที*ยวต่างประเทศชาํระเพิ*มทา่นละ 
�,��� บาท) 



 

 

 

 

 

 -            เที*ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเที*ยว สามารถเปลี*ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสทิธิ wในการเปลี*ยนแปลงเที*ยวบนิทั 1งไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ � เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื*อทอ่งเที*ยว เทา่นั 1น 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ � เดอืนทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั 1งสิ1น) 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1นหากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีที*ทา่นถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าที*ตรวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าที*กรมแรงงานทั 1งจากไทยและ
ต่างประเทศซึ*งอยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1น หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ที*ยวบางรายการ, ไมท่านอาหาร
บางมื1อ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทั 1งสิ1น หากเกดิสิ*งของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที*เกดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัทอ่งเที*ยวเอง 
-           ตั �วเครื*องบนิเป็นตั �วราคาพเิศษ กรณีที*ทา่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื*อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบรษิทัดงันี1 วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
�f.�� น. - �.�� น. นอกจากวนัเวลาดงักลา่ว และวนัหยดุนกัขตัฤกษ์ที*รฐับาลประกาศในปีนั 1นๆ ถอืวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทั 1งสิ1น เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอบรษิทั
กาํกบัเทา่นั 1น 
-           หากทา่นที*ตอ้งการออกตั �วภายในประเทศ อาทเิชน่เครื*องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามที*เจา้หน้าที*ทุกครั 1งก่อนทาํการออกตั �ว เพื*อ
ป้องกนัปัญหาเที*ยวบนิลา่ชา้ เปลี*ยนแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลี*ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึ*งอยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปปิ1งตามที*โปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ ��,��� วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ1นอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที*เขา้พกั ไมส่ามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเที*ยวกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ทา่น 
-           ขอสงวนสทิธิ wการตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ี*ไมเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิ wสาํหรบัลกูคา้ที*เดนิทางทอ่งเที*ยว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นั 1น 
-            เมื�อท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทั 8งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเงื�อนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ที�ได้ระบไุว้แล้วทั 8งหมด 

 
กรณุาอ่านเงื�อนไขการจองทวัรต์ามที�ระบใุนรายการข้างต้น  

หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าที�ก่อนทาํการจอง 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


