
 
 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืน 13-30 เมษำยน 2562 

โปรแกรมเดินทาง 
ชมต้นฮงกาชินามู - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - น ้าตกซอนจียอน  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา - ร้านน ้ามนัสนเช็มแดง  - 

ชมทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - ชายหาดวอลจองรี - ยง

ดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร +สะพานข้ามทะเลยงยอน - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์เครื่องส าอาง  - 

ศูนยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวตี้ฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู 



 
 

 

 

22:00-23.30 น. คณะเดินทำงพรอ้มกันที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูมิ บริเวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอร์สำยกำรบินJEJU AIR 

(BOEING 737-800)  หน้ำเคำน์เตอร์เช็คอนิ F  ใกล้ประตูทำงเข้ำหมำยเลข 2-3  โดยมเีจำ้หน้ำทจีำกบริษทัคอยใหก้ำรต้อนรบัและอ ำนวย

ควำมสะดวกในเรื่องของเอกสำรของท่ำน 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต้ โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสำยกำรบนิโลว์คอสอนัดบั1 ของ

ประเทศเกำหลใีต้ สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอร์เป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ี สำย

กำรบนิเจจูเป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำงรวดเร็ว

โดยกำรปรบัปรุงรำคำใหม้ีควำมยุตธิรรมแก่ลูกค้ำตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริูปธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย สำยกำรบนิ

เจจูไดท้ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึ่งก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏิบตั ิ จนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีต้

กลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสำยกำรบนิเจจู ไดร้บักำรยอมรบั

จำกทัว่โลก ‘ในด้ำนควำมปลอดภยั’ ‘และสมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถ้ำตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อชิ้น 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำ

ผลิตภณัฑ์ของสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเข้ำประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

วันที่สองของการเดินทาง   สนามบินเจจู  - ชมต้นฮงกาชินามู  - พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - น ้าตกซอนจียอน  - ภเูขาซองอัค  - 
วัดซันบงัโพมุนซา   
 

 

เดินทำงถึงสนำมบินเจจู  - อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภูเขำซองอคั  - วดัซันบงัซำ  - พิพิธภณัฑ์ชำโอซุลลอค 

 

 



 
 

 

09:20-10.20 น. เดินทำงถงึสนำมบนิเชจู เป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที่ 2 ของเกำหลใีต้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิินชอน 

ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลท์หรือกำรจรำจรบนท้องฟ้ำเยอะที่สุดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนให้เรว็ขึ้น 

2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและศุลกำกร พำท่ำนเดินทำงสู่ เมืองมรดกโลก 

เกาะเชจู ที่องค์กำร UNESCO ให้รำงวลัเกำะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ทำงธรรมชำติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจูเป็นเกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟทีด่บัแล้ว 

จำกนัน้พำทุกท่ำน ชมต้นฮงกาชินามู (HONGGACHINAMU) ต้นฮงกำชินำมูเป็นใบสีแดงสด 

เมื่อมองดูแล้วดูสดใสแปลกตำ คนเกำหลีถือว่ำเป็นต้นไม้สีแดงแห่งควำมรัก ระหว่ำงสองข้ำงทำง

เรียงรำยไปด้วยต้นฮงคำชินำมูอวดสีสันงดงำมช่วงเวลำที่ใบจะเป็นสีแดงคือเดือนเมษำยน -

พฤษภำคมจึงเป็นที่นิยมของคู่รกัเกำหลีมำเก็บภำพควำมประทบัใจและเก็บไว้เป็นควำมทรงจ ำ 

(กำรเปลี่ยนสขีองดอกไมข้ึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซีอิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีื้นเมืองดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ้นโต วุน้เส้นเกำหลนีี้มี

ลกัษณะเป็นเส้นแบนใหญ่ๆท ำจำกมันฝรัง่ท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคล้ำกับซอสสูตรเฉพำะ เสิร์ฟพร้อมข้ำวสวยร้อนๆ  กำร

รบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉับๆใหเ้ป็นชิ้นเลก็พอดีค ำ รบัรองต้องตดิใจ 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รบัของขวญัจำกธรรมชำติ ท ำใหเ้ป็นที่ปลูกชำเขยีวคุณภำพสูง ที่ส่ง

ผลิตภัณฑ์ชำเขยีวส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนที่จ ัดแสดงประวัติและวัฒนธรรมกำรชงชำ   

อนัหลำกหลำย รวมถงึผลติภณัฑ์แปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะ

ส ำหรบัซื้อเป็นของฝำก มีคุกกี้ชำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำส์กหน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น 

ภำยในยงัมีคำเฟ่ที่จ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้ร้อนและเย็น ไอศกรีม ชำเขยีว และโรลชำเขยีวที่คุณไม่

ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สมัผสักับภำพบรรยำกำศ

ของไร่ชำเขยีวที่ใหญ่ที่สุดในเกำหลใีต้ รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลึกกบัถ้วยชำ ซึ่งเป็นสญัลกัษณ์ของไร่

ชำเขยีวทีน่ี่ 

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ น ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น ้ำตกที่ไหลลงจำกหน้ำ

ผำหินนี้ท่ำนสำมำรถมองและจินตนำกำรเห็นออกเป็นรูปต่ำงๆ ท ำให้เกิดเสียงรำวกับฟ้ำคะนอง 

สำยน ้ำตกไหลลงสู่แอ่งน ้ำรวมกบัแสงสะทอ้นเปรียบไดก้บักำรรวมทัง้ผนืฟ้ำและพืน้ดนิเขำ้ด้วยกัน 

ดว้ยควำมงดงำมนี้ ท ำให้เป็นสถำนที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว เพื่อถ่ำยภำพ โดยมีน ้ำตกซอนจี

ยอนเป็นฉำกหลงัภำพถ่ำยทีส่วยงำม 



 
 

 

 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู 

สามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริม

ทะเล ชายหาดที่นี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสีขาวแต่กลบัเป็นหินสีด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจุดด าน า้

ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญ่ีปุ่ นบังคบัให้คนเกาหลีขุดเจาะไวต้ั้งแต่

สมัยสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติด

ระเบิดแลว้พุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แต่มีเหตุการณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้า

ชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเร่ือง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยม

ของเกาหลีใต ้ส าหรบัใครที่ชื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกับหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ชื่อ ที่

อาชีพแฮนยอหรือนกัประดาน า้หญิงวยัชรางมขึน้มาขายกันอยู่ริมชายฝ่ัง สด อร่อยอย่าบอกใครเชียว 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซันบงัโพมุนซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึน้ท่ำนจะได้ยนิเสยีง

พระสวดมนต์ ภำยในวัดจะประดิษฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธำนที่มีควำม

ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำวเกำหลใีต้ทีน่ับถอืศำสนำพุทธ  และ

รูปป้ันเจำ้แม่กวนอิมซึ่งหนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีูปป้ันพระสงักจัจำยน์ ซึ่งหำกไดลู้บ

พุงก็จะร ่ำรวยเงินทอง ท่ำนจะได้พบกับวธิีกำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่แตกต่ำงกับวฒันธรรม

ไทย โดยนิยมถวำยข้ำวสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆ์แสดงถึงควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำย

เทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีิต นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงำม

ของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสู่มหำสมุทร 

พรอ้มเสริฟด้วยเมนู ซัมกยอ็บซัล  เป็นอำหำรที่เป็นที่นิยมของชำวเกำหลี  โดยกำรน ำหมูสำมชัน้ไปย่ำงงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผำจนร้อน   

ซมักย็อบซัลจะเสิร์ฟพรอ้มกับเครื่องเคียงต่ำงๆ ได้แก่ กิมจิ พรกิเขยีว กระเทียมหัน่บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ ถึงแมว้่ำซัมก

ยอบซัลจะมีกำรเตรียมกำรทีสุ่ดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ได้มีกำรหมกัหรือมีส่วนผสมที่หลำกหลำย แต่ว่ำถ้ำพูดถึงรสชำตแิล้ว นับว่ำพลำด

ไม่ไดเ้ลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 



 
 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจิ      (ผกัดองเกำหล)ี  

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปด้วยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหลี) ไส้

กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดีตอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน่้อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตล์ตะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชำต ิผ่ำนผลงำนกำรวจิยั

มำกมำยจำกมหำวิทยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่ำตำลใน

กระแสเลือด ป้องกนักำรเกดิเส้นเลอืดตีบ แตก ตนั และสำมำรถล้ำงสำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิม่ภูมิ

ต้ำนทำนและท ำให้อำยุยืนแบบชำวเกำหลี ซึ่งก ำลังเป็นสิ่งที่ได้รบัควำมนิยมจำกคนในประเทศ

เกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลติภัณฑ์ต่ำงๆทีท่ ำจำกสนเขม็แดงซึ่งเป็นสนิคำ้ยอดนิยมส ำหรบัคน

เกำหลแีละนักท่องเทีย่ว 

จำกนัน้พำท่ำนสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์ของเกำะเชจู “ยูแช  

หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรียกทำงกำรเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “คำโนล่ำ มีดอกสี

เหลอืงประกอบด้วยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกำะเชจูโดยเริม่ในเดือนกุมภำพนัธ์ - พฤษภำคม ของ

ทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบำนสะพรัง่เหลืองอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็นวิวธรรมชำติที่สวยงำมเหมำะ

ส ำหรบัเก็บรูปควำมประทบัใจเป็นควำมทรงจ ำ (ปรมิำณของดอกเรปบำนอำจขึ้นอยู่กับภูมิอำกำศ

ค่ะ) 

 

จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้ำน

แห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บ้ำนโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ทีย่งัมี

ชำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบ้ำนที่นี่คือจะใช้ดนิเหนียว ผสมกับมูลมำ้ เป็นตัวยึด

ก้อนหนิและก้อนอฐิเข้ำดว้ยกันเป็นโครงสร้ำงของตวับ้ำน ถ้ำท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลีใต้แล้วเคยเห็น

ไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนก็จะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กิมจิ" หรือผกัดองของเกำหลี แต่ส ำหรบัที่

เกำะนี้นัน้ ไหที่วำงเรยีงรำยกันอยู่ตำมบ้ำนเรอืนที่นี่จะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมีจำ" หรอื แบล็ครำส

เบอร์รี่ ที่จะมีเฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบ้ำนจะน ำผลเบอร์รี่ป่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้ำผึ้ง 

และหมกัไว้สำมปี ก่อนที่จะน ำมำรบัประทำนได้ รสชำตหิวำนอมเปรี้ยว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้

วนัท่ีสามของการเดินทาง      ร้านน ้ามนัสนเข็มแดง  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ซอพจิโกจิ  - 

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ชายหาดวอลจองรี 

 

  



 
 

 

ในกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กลำยเป็นสนิคำ้ทีผู่ม้ำเยีย่มเยอืนมกัจะซื้อกลบัไปรบัประทำน และซื้อเพื่อเป็นของฝำก 

พร้อมเสริฟท่ำนด้วยเมนู "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผัดคลุกเคล้ำพร้อมน ้ำซุป 

นักท่องเที่ยวนิยมรบัประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกับ ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคียงต่ำง และข้ำวสวย

รอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้พำท่ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ำกวำ้งติดทะเล สำมำรถเพลดิเพลนิไป

กับควำมงำมของโขดหินรูปร่ำงแปลกๆ รวมทัง้โบสถ์คำทอลิก ภำพควำมงดงำมจึงเป็นสถำนที่

ดึงดูดยอดนิยมกำรถ่ำยท ำละครซีรี่ส์เกำหลี เรื่อง F4 เกำหลี (BOYS OVER FLOWERS) และ 

IRIS (2010) 

 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำไฟทีด่บั

แล้ว ปำกปล่องภูเขำไฟที่มีลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คนมำขอพรและชมพระ

อำทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถำนที่สวยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำยงัสำมำรถดื่มด ่ำกับท้องฟ้ำ

และน ้ำทะเลสีครำม ทิวทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตวัเมืองเชจู เป็นสถำนที่ทีน่ักท่องเทีย่วจำกทัว่

ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรย์ใหม่ทำงธรรมชำติของโลก 

ท่ำนสำมำรถเดนิขึ้นไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแล้ว ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชมวิว

และถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่ำนแวะพัก สำมำรถสมัผัสวิวทิวทัศน์และบรรยำกำศที่

แตกต่ำงกัน เมื่อขึ้นไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะไดส้มัผสักับอำกำศบริสุทธิ ์และ

ทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น 1 ใน 5 ชำด

หำดที่มีชื่อเสียงบนเกำะเชจู หำดทรำยสีทองกับน ้ำทะเลสีฟ้ำใสที่สะท้อนแสงอำทิตย์ให้เห็น

ประกำยระยิบระยบันัน้ดูกลมกลนืกนัอย่ำงสวยงำม  เป็นชำยหำดทีผู่้คนเดินทำงมำเทีย่วพกัผ่อน

ในช่วงฤดูรอ้น บริเวณรอบชำยหำดมีรำ้นกำแฟ คำเฟ่ รำ้นอำหำร น่ำรกักบับรรยำกำศผ่อนคลำย

สบำยๆ ให้ทุกท่ำนไดม้ำสมัผสั แต่เพื่อควำมไม่ตกเทรนด์ต้องมำถ่ำยรูปกับเก้ำอี้หลำกสสีนั ที่ตัง้

รอวยัรุ่น หนุ่มสำวใหถ้่ำยรูปแนว ฮปิสเตอร์กนัมำกมำย 

 พรอ้มเสริฟท่ำนดว้ยเมนู ซฟีู๊ ดนึ่ง   เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูขึน้ชื่อดว้ยอำหำรทะเลสดๆ อยำกให้ทุกท่ำนไดล้ิ้ม

ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครื่องเคยีงต่ำงๆ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   



 
 

 

 

 

รบัประทำนอำหำรเช้ำที่โรงแรม อำหำรเช้ำของชำวเกำหลปีระกอบไปด้วยขำ้วสวย ขำ้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหลี) ไส้

กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดีตอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมื้ออื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน่้อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตล์ตะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดูอมัร็อค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัร็อคที่มีล ักษณะคล้ำยกับหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์

ทำงธรรมชำติของเกำะเจจู ซึ่งถอืกันว่ำถ้ำหำกใครไม่ไดม้ำเยือน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมำดูโขดหินมงักร 

ก็ถือว่ำยงัมำไม่ถึงเกำะเจจู โขดหินมงักรแห่งนี้เกิดขึ้นจำกกำรกัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำให้มี

รูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก ำลงัอ้ำปำกส่งเสยีงร้องค ำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึ้นจำกท้องทะเล 

เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้ำ เป็นประติมำกรรมที่ธรรมชำติได้สร้ำงสรรค์มำ สถำนที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของ

นักท่องเทีย่วเกำหลีเป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยีย่มชมสะพำนขำ้มทะเลยงยอนเพื่อชมวิว

ธำรลำวำทีต่อนนี้กลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธิ ์

เรยีบรอ้ยแล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์เรยีกว่ำ ผลไมท้อง มรีสเปรี้ยว 

ดีส ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำงสำรพิษที่

ตกคำ้งหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตบัหรือไต ช่วยใหต้ับหรือไตของท่ำนแข็งแรงขึ้น ซึ่งยงั

ส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนม

พืน้เมืองเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมข้ำวพอง ชอ็คโกแลค็ส้ม สม้อบแห้ง สม้เคลอืบชอ็คโกแล็ต 

ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติ รวมไปถงึของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซักผ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ  

และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่ำสมัผสั พรอ้มกบักำรกันไรฝุ่ นได้

ดเียีย่ม ของฝำกของที่ระลึกมใีหท้่ำนได้เลือกซื้อมำกมำย พร้อมทัง้มีบรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไข

ของรำ้น  

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอาง (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส ำอำงค์ที่หมอ

ศลัยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย มีผลิตภัณฑ์ต่ำงๆ ที่เหมำะกับผูท้ี่มีปัญหำผิวหน้ำ ไม่ว่ำจะ

เป็นสวิ มีริ้วรอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้ำเบำๆ

โชว์ผวิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม  

วันที่ส่ีของการเดินทาง      ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์ 
เคร่ืองส าอาง  - ศูนย์โสม  - ดิวตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู   

 



 
 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมกัชิ้นบำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุ้น

เส้นมำต้มรวมกัน โดยสำมำรถทำนได้ทัง้แบบแห้งและน ้ำ เครื่องเคียงต่ำง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรสสำหร่ำย กิมจิ เสริฟพร้อม

กบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อร่อยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มี

คุณภำพดีทีสุ่ด ภำยในจะมีเจำ้หน้ำทีใ่หค้วำมรูเ้กี่ยวกบัโสมพรอ้มอธิบำยคุณสมบตัิและผลติภณัฑ์ที่

ผลิตจำกโสม ให้ท่ำนได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภำพดีที่สุดและรำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรือฝำก

ญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนับถอื 

จำกนั ้นน ำท่ำนช้อปป้ิงสินค้ำปลอดภำษี ล๊อตเต้ ดิวตี้ฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ที่นี่มี

สินค้ำชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ 

กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรด์ดงั 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, Perfuฯลฯ 

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสินค้ำท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกำะเชจู อำทิ

เสื้อผ้ำ รองเท้ำ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค์ เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW 

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

INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบกำรณ์ชอ้ปป้ิงที่เรำ้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมียงดง

มำไวบ้นเกำะ ในสไตล์บรรยำกำศเกำะเชจู พรอ้มรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 

 

21:30-22.30 น. เหินฟ้ำกลับสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบิน JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พร้อมควำม

ประทบัใจ 

01.00-02.00 น. เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ  

**กรณีที่กองตรวจคนเข้ำเมืองทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิให้เดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศที่ระบุในรำยกำรเดินทำง ทำง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสิทธิท์ี่จ ะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของ

บรษิทั***  ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชำต ิกำรนัดหยุดงำน กำรจรำจรตดิขดั หรือ



 
 

 

สิง่ของสูญหำยตำมสถำนที่ต่ำงๆ ทีเ่กดิขึ้นอยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิัท และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบให้เสยีเวลำในกำรท่องเทีย่วที่

ระบุในโปรแกรม  ผู้เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทัง้สิ้น ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกค้ำและ

บรษิทัจ่ำยไปแล้ว 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ 

ราคา
โปรโมชัน่ 

เมษายน : 21-24, 26-29 11,800 8,300 

4,900.- 

เมษายน : 20-23, 22-25, 25-28, 27-30 12,100 8,600 

เมษายน : 19-22, 23-26, 24-27, 28-1พ.ค.  12,400 8,900 

เมษายน : 18-21 12,700 9,200 

เมษายน : 17-20 13,000 9,500 

เมษายน : 16-19 13,300 9,800 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผู้แอบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันั้นตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561  โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN APRIL

ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็น

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเต็มจ านวน ดงันั้นจึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลูกค้าจะต้องเป็น

ผู้ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเต็มเวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 
 

 

 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนั่ง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัไดร้ับ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดร้ับ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช ำระเต็มจ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำรจ่ำยเงินไม่
ว่ำกรณีใดๆ ให้ถือว่ำท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทั 
 
 
ราคานี้รวม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกมื้อ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระท่ำนละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหัวหน้ำทวัร์ผูช้ ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหัวหน้ำทวัร์ไม่บินขึ้นไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบตัิเหตุระหว่ำงเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม์) (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนั้น) 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ทอ้งถิ่น 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใช้จ่ำยส่วนตัว อำทิ ค่ำท ำหนังสือเดินทำง, ค่ำโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่ำซักรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองดื่มท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำน
ตอ้งกำรสั่งเพ่ิม กรุณำติดต่อหัวหน้ำทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนักกระเป๋ำสัมภำระ ท่ีหนักเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงด้ำว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตัวคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคัญถิ่นท่ีอยู่ 4) ส ำเนำทะเบียนบ้ำน(ถ้ำมี) 5) 
สมุดบัญชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 นิ้ว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรย่ืนวีซ่ำด้วยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนังสือเดินทำงต่ำงด้ำว เจ้ำของหนังสือ
เดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวีซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปลี่ยนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกค้ำไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทัวร์จดัให้ กรุณำเตรียม
อำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
 

เมษายน : 15-18  13,600 10,100 

เมษายน : 14-17 13,900 10,400 

เมษายน : 29-2 พ.ค.  14,400 9,900 

เมษายน : 13-16 16,400 12,900 

เมษายน : 30-3 พ.ค. 17,400 13,900 



 
 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัขึ้นไป ยึดมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยึดเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 
กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีกำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึ้นไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนักท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถ้ือหนังสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นักท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -         เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคัญ 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำ 
-           หนังสือเดินทำง ตอ้งมีอำยุเหลือใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูม้ีจุดประสงค์เดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนังสือเดินทำงเหลือน้อย
กว่ำ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนัดหยุดงำน, กำรก่อจลำจล ภัยธรรมชำติ หรือกรณีท่ีท่ำน
ถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หน้ำท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หน้ำท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทัฯ 
-           ทำงบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงมื้อ เพรำะค่ำใช้จ่ำยทุกอย่ำง 
ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวันักท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล์ หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษัทดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำก
วนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยุดนักขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก์ พนักงำน  ไม่มีอ  ำนำจในกำรให้ค ำสัญญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูม้ีอ  ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีต้องกำรออกตั๋วภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หน้ำท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตั๋ว เพ่ือป้องกันปัญหำเท่ียวบินล่ำช้ำ 
เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบิน กำรยกเลิกไฟล์ทบิน เปลี่ยนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ได้แจ้งให้ทรำบล่วงหน้ำซ่ึงอยู่ เหนือกำรควบคุม
ของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใช้จ่ำยให้ในทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึ้นอยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมท่ีเข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเท่ียวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธิ์การตัดห้องพักส าหรับผู้ท่ีไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
-           ขอสงวนสิทธิ์ส าหรับลูกค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วท้ังหมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หน้าท่ีกอ่นท าการจอง 


