
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เดนิทางสู่เจจู ประเทศเกาหลใีต้ โดย EASTAR JET (ZE) 

เยือนภูเขาที่สูงที่สุดในประเทศเกาหลใีต้ อุทยานแห่งชาตฮัิลลาซาน 
ชม ไร่ชาโอซุลลอค แหล่งปลูกชาเขวคุณภาพสูง และ สวนส้มไร้เมลด็ 

เยือน หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอบึ" ทีม่ีอายุเก่าแก่กว่า 300 ปี 
สัมผสัความสดช่ืนกบัธรรมชาตทิี่ RAIL BIKE JEJU 

และชม AQUA PLANET อควาเรียมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชีย 



 
23.00 น. คณะเดินทางพร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ บริเวณช้ัน 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบิน 

EASTAR JET (ZE) (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอนิ...... ใกล้ประตูทางเข้าหมายเลข...... โดย
มีเจ้าหน้าที่จากบริษัทฯ คอยต้อนรับและอ านวยความสะดวก ในเร่ืองของเอกสารของน าเข้าประเทศเพ่ือ
ป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสียค่าปรับ 

 

 
02.35-03.05 น.  ออกเดินทางสู่ประเทศเกาหลีใต้ โดยสายการบิน EASTAR JET เที่ยวบินที่ ZE 552 นับเป็นสายการบิน

น้องใหม่ภายใต้การจดทะเบียนประเทศเกาหลีใต้ที่เพิ่งเข้ามาบินในตลาดไทยเม่ือปี พ.ศ.2554 เป็นสายการ
บินคุณภาพใช้เวลา 6 ปี ในการเติบโต มีเที่ยวบินทั้งในประเทศเกาหลีและต่างประเทศ ใช้เคร่ืองบินที่มี
ระบบเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม มีการพัฒนาด้านระยะทางการบิน และประสิทธิภาพในการใช้น ้ามัน
เช้ือเพลงิอย่างดีเยีย่ม 

09.30-10.30 น. เดินทางถึง สนามบินนานาชาติเชจู ประเทศเกาหลใีต้ ซ่ึงเป็นสนามบินทีใ่หญ่เป็นอนัดับที ่3 ของเกาหลใีต้ 
รองจาก ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน และ ท่าอากาศยานกิมโป ก่อตั้ง เม่ือปี พ.ศ.2511 ผ่านพิธีการ
ตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ เกาะเชจู ซ่ึงได้รับการข้ึนทะเบียนมรดกโลก 
(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ช่ัวโมง เพ่ือให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) พาท่าน
เดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน เป็นภูเขาท่ีสูงท่ีสุดในประเทศเกาหลีใต ้ประกอบดว้ยภูเขาไฟท่ีดบั
ไปนานแลว้ซ่ึงเป็นตน้ก าเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจู ภูเขาฮลัลาซานมีความสูง 1,950 เมตร และไดรั้บ
การคดัเลือกให้เป็นสถานท่ีท่องเท่ียวทางธรรมชาติท่ีมีความสวยงามล าดบัท่ี 182 ของเกาหลี และจดัตั้ง
เป็นอุทยานแห่งชาติตั้ งแต่ปี ค.ศ.1970 ภูเขาฮลัลาได้รับการข้ึนทะเบียนเป็นพื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล 
(UNESCO BIOSPHERE RESERVE) และเพียงอีกห้าปีต่อมาก็ได้รับการแต่งตั้ งเป็นมรดกโลกทาง
ธรรมชาติ (WORLD NATURAL HERITAGE SITE) ให้ท่านไดส้ัมผสัความงามของภูเขาฮลัลาซานท่ี
มีหิมะปกคลุม สีขาวของหิมะท่ีปกคลุมอยูน่ั้นดูราวกบัปุยเมฆ ท่ีตดักบัสีน ้าเงินของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรับ
การถ่ายรูปเพื่อเก็บไวเ้ป็นท่ีระลึก (หิมะบนเขาขึ้นอยู่กับสภาพอากาศ) จากนั้นน าท่านมุ่งหน้าสู่ ฮัล
โหลคิตตี้ (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานท่ีจดัแสดงเร่ืองราวเก่ียวกบัคิตต้ี หลากหลาย

วนัทีส่อง สนามบินนานาชาติเชจู - เกาะเชจู - อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน - ฮัลโหลคติตี ้- ไร่ชาโอซุลลอค 

- สวนส้มไร้เมลด็ - วดัซันบังซา 

วนัแรก กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมี

ปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ี

โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท า

จากสัตวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้น าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะ

หากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 



เวอร์ชัน่ รวมทั้งส่ิงของเคร่ืองใชท่ี้เป็นคิตต้ีทั้งหมดรวบรวมไวท่ี้น่ี พร้อมเร่ืองราวและประวติัความเป็นมา 
ภายในมีร้านขายของท่ีระลึกน่ารักๆ มากมายให้ท่านได้เลือกซ้ือติดไมติ้ดมือ เช่น ท่ีคาดผม ร่ม สมุด 
หมอน ตุ๊กตา และช็อกโกแลต รับรองถูกใจสาวกของ HELLO KITTY แน่นอน อีกทั้งยงัมีคิตต้ีคาเฟ่ ซ่ึง
เป็นร้านกาแฟตกแต่งอย่างน่ารักเหมาะส าหรับการถ่ายภาพ ภายในร้านมีจ าหน่ายเค้กหลายรสชาติ  
ไอศกรีมโยเกิร์ต และกาแฟ รสชาติอร่อยท่ีไม่ควรพลาด พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) 
ดินแดนท่ีไดรั้บของขวญัจากธรรมชาติ ท าใหเ้ป็นท่ีปลูกชาเขียวคุณภาพสูง ท่ีส่งผลิตภณัฑ์ชาเขียวส่งออก
ไปขายทัว่โลก เป็นสถานท่ีจดัแสดงประวติัและวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถึงผลิตภณัฑ์
แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขียวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรับซ้ือเป็นของฝาก มีคุกก้ีชาเขียว ซุป
ชาเขียว แผ่นมาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นตน้ ภายในยงัมีคาเฟ่ท่ีจ  าหน่ายชาเขียวทั้งร้อนและเย็น 
ไอศกรีม ชาเขียว และโรลชาเขียวท่ีคุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซ่ึงนกัท่องเท่ียว
จะไดส้ัมผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเกาหลีใต ้รวมทั้งถ่ายภาพท่ีระลึกกบัถว้ยชา 
ซ่ึงเป็นสัญลกัษณ์ของไร่ชาเขียวท่ีน่ี 

  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวัน พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนูขึน้ช่ือ ทัคโทรีทัง ประกอบด้วยไก่เน้ือแน่นๆ มัน

ฝร่ัง แครอท หัวหอม น ้าซุปมีรสชาติเผ็ดนิดๆ เม่ือทานคู่กับมันฝร่ังช่วยเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมมากขึ้น 
เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อนๆ กิมจิ และเคร่ืองเคียง ซ่ึงเข้ากันได้อย่างลงตัว เป็นอีกหน่ึงเมนูที่เดินทางมา
เกาหลแีล้วไม่ควรพลาด 

 จากนั้นน าท่านเดินทางสู่ สวนส้มไร้เมล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรยท่ี์ธรรมชาติสร้างสรรค ์
เกาะเชจูเป็นท่ีเดียวในเกาหลีท่ีสามารถปลูกส้มได้ดีและอร่อยท่ีสุดในประเทศ ส้มบนเกาะเจจูมีรูปร่าง
แปลกตาท่ีมีช่ือวา่ ฮลัลาบง เหตุผลท่ีเรียกช่ือส้มน้ีวา่ ฮลัลาบง เพราะปลูกกนัมากท่ีภูเขาฮลัลาซานซ่ึงเป็น
เขตท่ีอบอุ่นท่ีสุดของเกาหลี ฮลัลาบงเป็นส้มท่ีเปลือกหนา มีรสหวานอร่อย ท าให้ไดรั้บความนิยมจากคน
ในประเทศเกาหลีและเป็นสินคา้ส่งออกต่างประเทศอีกดว้ย นอกจากน้ีสวนส้มยงัเป็นสถานท่ีถ่ายท าซีร่ีส์
เกาหลีช่ือดงัหลายเร่ือง อาทิเช่น MY GIRL (รักหมดใจยัยกะล่อน) จากนั้นพาท่านแวะนมสัการพระ ณ 
วดัซันบังซา วดัแห่งน้ีตั้งอยูบ่นเขาซนับงัหนัหนา้ออกสู่ทะเล ระหวา่งทางข้ึนท่านจะไดย้ินเสียงพระสวด
มนต์ ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซ่ึงเป็นพระประธานท่ีมีความศกัด์ิสิทธ์ิและเป็นท่ี
เล่ือมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาวเกาหลีใตท่ี้นบัถือศาสนาพุทธ  และรูปป้ันเจา้แม่กวนอิมซ่ึงหัน
หน้าออกสู่ทะเล นอกจากนั้นยงัมีรูปป้ันพระสังกจัจายน์ ซ่ึงหากไดลู้บพุงก็จะร ่ ารวยเงินทอง ท่านจะได้
พบกบัวธีิการท าบุญของชาวเกาหลีใตท่ี้แตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหาร



ส าหรับพระสงฆแ์สดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพื่อเป็นแสงสวา่งแห่งชีวติ นอกจากนั้นท่ีวดัแห่ง
น้ีท่านยงัจะไดช่ื้นชมกบัววิทะเลท่ีสวยงามของแหลมมงักรท่ียืน่ออกสู่มหาสมุทร 

  
เยน็ รับประทานอาหารเย็น บริการท่านด้วยเมนู คาลบิ (KALBI) อาหารเกาหลีแบบป้ิงย่างที่มีช่ือเสียงของ

เกาหลี เป็นการน าเน้ือหมูมาหมักกับเคร่ืองปรุงจนเน้ือนุ่ม แล้วจึงน าไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน 
ตอนย่างเน้ือน้ันจะย่างเป็นช้ินโตพอสมควร พอใกล้สุกก็ต้องใช้กรรไกรตัดเป็นช้ินพอดีค า ทานกับเคร่ือง
เคียงจ าพวกผกั กระเทยีม กมิจิ 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม SEA & HOTEL หรือ เทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุง

รสต่างๆ กมิจิ (ผกัดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้อ
อ่ืนๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมา
รับประทานอาหารสไตล์ตะวนัตกกนัมากขึน้ 

 จากนั้นพาทุกท่านเดินทางสู่ RAIL BIKE JEJU เป็นแหล่งท่องเท่ียวรูปแบบใหม่นับไดว้่าเป็นสถานท่ี
พกัผอ่นและออกก าลงักาย RAIL BIKE คือการป่ันจกัรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน 4 ลอ้ท่ีตอ้งใชค้น
ป่ันตั้งแต่ 2-4 คน มีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขบัเคล่ือน ไม่ท าให้เหน่ือยเกินไป ส าหรับการป่ันจกัรยาน 
RAIL BIKEใชร้ะยะเวลาประมาณ 30 นาที ทุกคนจะเร่ิมสตาร์ทออกจากจุดเดียวกนั จากนั้นเจา้หน้าท่ีจะ
ปล่อยให้ป่ันจกัรยานออกไปทีละคนั โดยให้มีระยะห่างกนัประมาณ 20 เมตร ระหวา่งเส้นทางทุกท่านจะ
ไดช้มธรรมชาติท่ีเต็มไปดว้ยพนัธ์ุไมแ้ละดอกไมน้านาชนิด จากนั้นพาท่านเดินทางต่อท่ี ร้านค้าสมุนไพร
สนเข็มแดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาติ ผา่นผลงานการวิจยัมากมายจากมหาวิทยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศ
เกาหลีใต ้มีสรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลือด ป้องกนัการเกิดเส้นเลือดตีบ แตก ตนั และ
สามารถลา้งสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิตา้นทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซ่ึงก าลงัเป็นส่ิงท่ี
ได้รับความนิยมจากคนในประเทศเกาหลีเป็นอย่างมาก จากนั้ นพาท่านเข้าชม AQUA PLANET 
พิพิธภณัฑ์สัตวน์ ้ า หรือ AQUARIUM ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็นสถานท่ีอีกแห่งหน่ึงท่ีไม่ควรพลาดเม่ือ
ไดม้าเยือนเกาะเชจู เพราะท่ีน่ีเป็นทั้งศูนยก์ลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติและส่ิงมีชีวิต
ใตท้ะเลท่ีจดัแสดงไดน่้าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตูป้ลาจ านวนมากตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่

วนัทีส่าม RAIL BIKE JEJU - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง - AQUA PLANET - ปล่องภูเขาไฟซอง

ซานอลิจูบง - หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอบึ" - พพิธิภัณฑ์แฮนยอ 

 



มหึมาอลังการ ชวนต่ืนตาต่ืนใจอย่างยิ่ง นอกจากน้ี มีกิจกรรมและการแสดงของสัตวน์ ้ าให้ชมอย่าง
เพลิดเพลินอีกดว้ย อาทิเช่นการให้อาหารนกเพนกวินตวัน้อย ท่ีต่างกรูกนัมารับอาหารอย่างคึกคกั ลีลา
ตามธรรมชาติอันน่ารักจะท าให้คุณหลงรักเพนกวินโดยไม่ รู้ตัว และมีฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของ
พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ ท่านสามาถดูการให้อาหารปลาฉลามสุดระทึก ที่นักประดาน ้าต้องใช้ทักษะและ
ความสามารถพเิศษ ซ่ึงจะท าให้คุณต่ืนตาต่ืนใจตลอดเวลา 

  
เทีย่ง รับประทานอาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก" เป็นการน าเน้ือหมูหมักกับเคร่ืองปรุงรสสูตร

พิเศษ ก่อนน าไปผัดคลุกเคล้าพร้อมน ้าซุป นักท่องเที่ยวนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานและ
เผด็เล็กน้อย  เม่ือสุกรับประทานกับ ผักสด กมิจิ เคร่ืองเคียงต่าง และข้าวสวยร้อนๆ เป็นอาหารพิเศษที่ขอ
แนะน า 

 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง (SONGSAN SUNRISE 
PEAK) เป็นภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟท่ีมีลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานท่ีโด่งดงัท่ีผูค้นมาขอ
พรและชมพระอาทิตยข้ึ์น เป็นหน่ึงใน 10 สถานท่ีสวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายงัสามารถด่ืมด ่ากบั
ทอ้งฟ้าและน ้ าทะเลสีคราม ทิวทศัน์ท่ีสวยงามโดยรอบของตวัเมืองเชจู เป็นสถานท่ีท่ีนกัท่องเท่ียวจากทัว่
ทุกมุมโลกอยากมาสัมผสั จึงถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 ส่ิงมหัศจรรยใ์หม่ทางธรรมชาติของโลก ท่าน
สามารถเดินข้ึนไปยงัปากปล่องภูเขาไฟท่ีดบัแลว้ ระหวา่งทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมวิวและถ่ายรูป
จากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวท่ีท่านแวะพกั สามารถสัมผสัววิทิวทศัน์และบรรยากาศท่ีแตกต่างกนั เม่ือข้ึนไป
ถึงดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้ัมผสักบัอากาศบริสุทธ์ิ และทศันียภาพท่ีสวยงามอย่าง
แน่นอน จากนั้ นพาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 
หมู่บา้นแห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกวา่ 300 ปี ท่ียงั
มีชาวบา้นอาศยัอยูจ่ริง เอกลกัษณ์ของการสร้างบา้นท่ีน่ีคือจะใชดิ้นเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยึดกอ้น
หินและกอ้นอิฐเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสร้างของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเท่ียวเกาหลีใตแ้ลว้เคยเห็นไหต่างๆท่ี
อยูต่ามบา้นก็จะเดาไดว้า่เป็นไหส าหรับท า "กิมจิ" หรือผกัดองของเกาหลี แต่ส าหรับท่ีเกาะน้ีนั้น ไหท่ีวาง
เรียงรายกนัอยูต่ามบา้นเรือนท่ีน่ีจะเป็นไหส าหรับหมกั "โอมีจา" หรือ แบล็คราสเบอร์ร่ี ท่ีจะมีเฉพาะบน
เกาะแห่งน้ี โดยชาวบา้นจะน าผลเบอร์ร่ีป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้ าผึ้ง และหมกัไวส้ามปี ก่อนท่ีจะ
น ามารับประทานได ้รสชาติหวานอมเปร้ียว และในสมยัก่อนเคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย ปัจจุบนัน้ี
กลายเป็นสินคา้ท่ีผูม้าเยี่ยมเยือนมกัจะซ้ือกลบัไปรับประทาน และซ้ือเพื่อเป็นของฝาก จากนั้นพาทุกท่าน
เดินทางสู่ HAENYEO MUSEUM (พิพิธภัณฑ์แฮนยอ) แฮนยอ (FEMALE DIVERS) คือนกัประดาน ้ า
หญิงท่ีลงไปเก็บอาหารทะเลบริเวณรอบๆชายฝ่ังของเกาะเชจูดว้ยวิธีการตามแบบฉบบัดั้งเดิมของเกาหลี 



บางคนก็ยกใหแ้ฮนยอเป็นนางเงือกแห่งทอ้งทะเลซ่ึงไดรั้บความสนใจอยา่งมาก ภายในพิพิธภณัฑทุ์กท่าน
จะไดพ้บภาพถ่ายแฮนยอท่ีสะทอ้นให้เห็นถึงความแข็งแกร่งของผูห้ญิงบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจดั
แสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเล่า เร่ืองราว วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ซ่ึงขา้วของ เคร่ืองใช้ท่ีน ามาแสดงส่วน
ใหญ่จะเป็นของใชท่ี้เจา้ของบา้นไดใ้ชง้านจริง อาทิ เช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอ
จะเป็นชุดหลวมๆท่ีดูสบายตา และท่ีส าคญัคือมีกฎห้ามไม่ให้ผูช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของ
แฮนยอยุคปัจจุบนัจะมีชุดท่ีรัดรูปเต็มตวัคลา้ยกบันกัประดาน ้ าสีด าโดยมีอุปกรณ์คือ แวน่กนัน ้ า เคียว ถุง
ตาข่ายและหินตะกั่วร้อยเพื่อถ่วงน ้ าหนัก ไฮไลท์ของแฮนยอคือจุดที่ด าลงไปจะลึกเกือบร้อยเมตรแต่
แฮนยอ กด็ าลงไปได้โดยไม่ต้องใช้ถังออกซิเจนแสดงให้เห็นว่าพวกเธอน้ันมีความแข็งแกร่ง ส่วนอาหารท่ี
หามาได้นั้นก็มีหลากหลายทั้งสาหร่าย หอยเป๋าฮ้ือ เม่นทะเล หมึกยกัษ์ ฯลฯ อนัสะท้องถึงความอุดม
สมบูรณ์ของทอ้งทะเล (หมายเหตุ : ขอสงวนสิทธ์ิการเข้าชมเน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งมีวันหยุด
ประจ าสัปดาห์) 

  
เยน็ รับประทานอาหารเย็น พร้อมเสริฟทุกท่านด้วยเมนู ซีฟู๊ดย่าง สไตล์เกาะเชจู เมนูป้ิงย่างประกอบไปด้วย

หอย และ กุ้ง ทางเกาะเชจูขึ้นช่ือด้วยอาหารทะเลสดๆ อยากให้ทุกท่านได้ลิม้ความหอม หวานของหอย 
เมนูเสริฟพร้อมข้าวสวยและเคร่ืองเคียงต่างๆ 

 น าท่านเข้าสู่ทีพ่กั ณ โรงแรม SEA & HOTEL หรือ เทยีบเท่า 

 
เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลีประกอบไปด้วยข้าวสวย ข้าวต้ม ซุป ผักปรุง

รสต่างๆ กมิจิ (ผกัดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดีตอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้อ
อ่ืนๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กับข้าว) ที่น้อยกว่าเท่าน้ัน แต่ในปัจจุบัน ผู้คนหันมา
รับประทานอาหารสไตล์ตะวนัตกกนัมากขึน้ 

 จากนั้นพาทุกท่านชม ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินมังกร ท่ีมีลกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อีกหน่ึงในมนตเ์สน่ห์
ทางธรรมชาติของเกาะเชจู ซ่ึงถือกนัวา่ถา้หากใครไม่ไดม้าเยือน ยงดูอมัร็อค เพื่อมาดูโขดหินมงักร ถือวา่
ยงัมาไม่ถึงเกาะเชจู โขดหินมงักรแห่งน้ีเกิดข้ึนจากการกดักร่อนของคล่ืนลมทะเล ท าให้มีรูปทรงลกัษณะ
เหมือนหัวมงักร ก าลงัอา้ปากส่งเสียงร้องค ารามและพยายามท่ีจะผุดข้ึนจากทอ้งทะเล เพื่อข้ึนสู่ทอ้งฟ้า 
เป็นประติมากรรมท่ีธรรมชาติไดส้ร้างสรรค์มา สถานท่ีแห่งน้ีเป็นท่ีสนใจของนักท่องเท่ียวเกาหลีเป็น

วนัทีส่ี่ โขดหินมังกร - ร้านสมุนไพรเกาหลี - SUPERMARKET - ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ - ศูนย์
สมุนไพรโสม - DUTY FREE - ดาวทาวน์เมืองเชจู - สนามบินนานาชาติเชจู - กรุงเทพฯ 
(สนามบินสุวรรณภูม)ิ 

 

 



อย่างมาก น าท่านชม ร้านสมุนไพร (KOREA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธ์ิ
เรียบร้อยแล้วเป็น สมุนไพรเมล็ดฮอตเก (ฮอตเกนามู) ทางการแพทยเ์รียกว่า ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดี
ส าหรับบุคคลท่ี นิยมด่ืมเหลา้ ชา กาแฟ น ้ าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพิษท่ีตกคา้ง
หรือไขมนัท่ีสะสมอยูภ่ายในผนงัของตบั หรือไต ช่วยให้ตบัหรือไตของท่านแข็งแรงข้ึน ซ่ึงยงัส่งผลดีต่อ
สุขภาพร่างกายของท่านเอง จากนั้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ SUPERMARKET ท่ีน่ีมี
ขนม พื้นเมืองเกาหลีหลากชนิด อาทิเช่น ขนมขา้วพอง ช็อคโกแล็ตส้ม กิมจิ ส้มอบแห้ง มาม่า วุน้เส้น 
รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว กระทะ ลูกบอลซักผา้ เคร่ืองส าอางค์ชั้ นน า 
ETUDE , SKINFOOD และของฝากของท่ีระลึกมีให้ท่านได้เลือกซ้ือมากมาย พร้อมทั้งมีบริการบรรจุ
กล่องตามเง่ือนไขของร้าน พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์ MIDAM COSMETIC ประเภทเวช
ส าอางค์ท่ีหมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครืองส าอางค ์
หลากหลายแบรนด์ และอ่ืนๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B ,CLOSEE DR.,ROJUKISS ,ETC นอกจากน้ียงัมี
ครีมท่ีโด่งดงั อาทิเช่น ครีมเมือกหอยทาก , เซร่ัมพิษงู , ครีมโบท็อก , ALOEVERA GEL . ครีมน ้ าแตก , 
BB CREAM , ETC จากนั้นน าท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนยโ์สมแห่งน้ีรัฐบาลรับรอง
คุณภาพว่าผลิตจากโสมท่ีอายุ 6 ปี ซ่ึงถือว่าเป็นโสมท่ีมีคุณภาพดีท่ีสุด ภายในจะมีเจา้หน้าท่ีให้ความรู้
เก่ียวกบัโสมพร้อมอธิบายคุณสมบติัและผลิตภณัฑ์ท่ีผลิตจากโสม ให้ท่านไดเ้ลือกซ้ือโสมท่ีมีคุณภาพดี
ท่ีสุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติผูใ้หญ่ท่ีท่านรักและนบัถือ 

  
เทีย่ง รับประทานกลางวัน พร้อมเสริฟด้วยเมนู ชาบู ชาบู (SHABU SHABU) จะเป็นการน าผักหลากหลาย

ชนิด เห็ดต่างๆ เน้ือหมูรวมกันไว้ในหม้อ และจะเติมด้วยน ้าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละร้าน แล้วต้ม
จนเดือด ก่อนจะเร่ิมรับประทาน จะทานพร้อมกับข้าวสวย เมนูชาบูชาบู ถือได้ว่าเป็นรายการอาหารทีข่าด
ไม่ได้ในโปรแกรมทวัร์เกาหลี เพราะรสชาติของน า้ซุป ผกัต่างๆในหม้อ ท าให้เป็นที่ช่ืนชอบของหลายท่าน 
หากท่านใดทานรสจัดหน่อย กส็ามารถขอน า้จิม้เกาหล ีหรือน า้จิม้สุกี ้เพ่ือเพิม่รสชาติ 

 หลงัจากรับประทานอาหารกลางวนัน าท่านช้อปป้ิงสินคา้ปลอดภาษีท่ี ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) 
ท่ีน่ีมีสินคา้ปลอดภาษีชั้นน าให้ท่านเลือกซ้ือมากมายกวา่ 500 ชนิด อาทิเช่น น ้ าหอม เส้ือผา้ เคร่ืองส าอาง 
กระเป๋า นาฬิกา เคร่ืองประดับ หลากหลายแบรนด์ดัง อาทิเช่น DIOR ,CHANEL , PRADA ,LOUIS 
VUITTON ,MCM ,ROLEX ฯลฯ จากนั้ นพาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสินค้า
ทอ้งถ่ิน ช่ือดงั บนเกาะเชจู อาทิเส้ือผา้ รองเทา้ กระเป๋า เคร่ืองส าอางค ์เคร่ืองประดบั NEW BALANCE , 
NIKE , ADIDAS สัมผสัประสบการณ์ช้อปป้ิงท่ีเร้าใจท่ีสุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมาไวบ้นเกาะใน
สไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้สมควรแก่เวลาน าท่านเดินทางสู่ สนามบินนานาชาติเชจู เพ่ือเดินทางกลบั 



  
21.30 น. เดินทางกลบัสู่กรุงเทพฯ ประเทศไทย โดยสายการบิน EASTAR JET เทีย่วบินที ่ZE 551 
05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพฯ โดยสวสัดิภาพ พร้อมความประทบัใจ 
 

***หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลีย่นแปลงได้ตามความเหมาะสม***  
 
**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ
เดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้ งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยู่
นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าช้าของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยั
ธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั 
และเจา้หน้าท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย 
วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 
กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้นหากมีข้อสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

อตัราค่าบริการ 

พเีรียตเดินทาง ผู้ใหญ่ 
เด็กไม่
เสริม
เตียง 

พกัเดี่ยวเพิม่ 

ธันวาคม : 5-8 12,300.-/คน 

4,900.- 

ธันวาคม : 6-9 12,600.-/คน 

พฤศจิกายน : 30 พ.ย.-3 ธ.ค. 
ธันวาคม : 10-13,11-14,12-15 
มกราคม : 28-31,29-1 ก.พ.,30-2 ก.พ.,31-3 ก.พ. 
กุมภาพนัธ์ : 25-28,26-1 มี.ค.,27-2 มี.ค.,28-3 มี.ค 

12,900.-/คน 

ธันวาคม : 4-7,13-16 
มกราคม : 14-17,15-18,16-19,21-24,22-25,23-26,27-30 
กุมภาพนัธ์ : 1-4,2-5,3-6,4-7,5-8,6-9,11-14,12-15,18-21,19-22,20-23,24-27 

13,300.-/คน 



 

ธันวาคม : 3-6,14-17,15-18,16-19,17-20 
มกราคม : 7-10,8-11,9-12,13-16,17-20,20-23,24-27,25-28,26-29 
กุมภาพนัธ์ : 7-10,10-13,13-16,17-20,21-24,22-24,23-26 

13,600.-/คน 

ธันวาคม : 9-12,18-21 
มกราคม : 6-9,10-13,11-14,12-15,18-21,19-22 
กุมภาพนัธ์ : 8-11,9-12,14-17, 

13,900.-/คน 

ธันวาคม : 19-22 
มกราคม : 2-5,3-6,4-7,5-8 
กุมภาพนัธ์ : 15-18 

14,300.-/คน 

ธันวาคม : 20-23 
กุมภาพนัธ์ : 16-19 

14,600.-/คน 

ธันวาคม : 1-4,2-5,7-10,21-24 14,900.-/คน 

ธันวาคม : 24-27,25-28 15,300.-/คน 

ธันวาคม : 23-26 
มกราคม : 1-4 

15,600.-/คน 

ธันวาคม : 22-25,26-29 15,900.-/คน 

ธันวาคม : 27-30 16,900.-/คน 

ธันวาคม : 8-11,28-31 17,900.-/คน 

ธันวาคม : 31-3 ม.ค. 18,900.-/คน 

ธันวาคม : 30-2 ม.ค. 20,900.-/คน 

ธันวาคม : 29-1 ม.ค. 21,900.-/คน 



 
อตัราคาบริการนีร้วม 

✓ ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
✓ ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
✓ ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
✓ ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
✓ ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
✓ ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บิน

ข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
✓ ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 

 

อตัราคาบริการนีไ้ม่รวม 
 ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
 ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ 

เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
 ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
 ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 15 กก.) 
 ค่าวีซ่าส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญั

ถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป แลว้ทางบริษทัฯจะเป็น

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม BUSAN PLUS + ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ป

เท่าน้ัน เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ป

และกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คืนเต็มจ านวน ดังน้ันจึงใคร่ขอความร่วมมือจาก

ลูกค้าปฎิบัติตามเง่ือนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกันกรณีลุกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรม

แรงงานทั้งทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัว ร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง 

ค่าเดินทางจากทวัร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 
 

 



ผูด้  าเนินการยื่นวีซ่าให้ท่าน โดยจ่ายค่าบริการต่างหาก (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทาง
ตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 

 ค่าอาหารท่ีลูกค้ารับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกค้าไม่สามารถ
รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 

 

เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง 
• ราคาปกติกรุณามัดจ า 5,000 บาท / ท่าน และราคาโปรโมช่ันช าระเงินเต็มจ านวนเท่าน้ัน หลังได้รับ INVOICE  

หลงัจากการจองภายใน 3 วนัหลงัจากการจอง โดยโอนเงินเข้าบัญชี 
ธนาคาร        ไทยพาณชิย์  (สาขา หน่ึงพนั) 
ช่ือบัญชี        นายโสฬส ศิริวลัลภ 
เลขทีบ่ัญชี    175-239584-6 (ออมทรัพย์) 

• แฟกซ์สลิปโอนเงินมาท่ีบริษทัฯ  แฟกซ์ 02-3619689 
• พร้อมส่งส าเนาหนา้หนงัสือเดินทาง ท่ีมีอายกุารใชง้านเหลือไม่ต ่ากวา่ 6 เดือน  
• ค่าทวัร์ส่วนท่ีเหลือ ช าระก่อนการเดินทางอย่างน้อย 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ี

ก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบั
ทางบริษทั 

• ในกรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศ ปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเขา้ประเทศท่ีระบุ
ในรายการ บริษทัฯ ขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะ ไม่คืนค่าบริการ ไม่วา่กรณีใดๆ ทั้งส้ิน 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 

• ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ า 
• ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 
• ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี     
• ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 
• กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบิน

พิเศษเช่น CHARTER FLIGHT, EXTRA FLIGHT  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 

• จ านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อน
การเดินทาง 

• ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระ
เพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 

• เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 

• สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 



• หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใช้งานไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียว เท่านั้ น (หากหนังสือเดินทางเหลือน้อยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางได้ทางบริษัทจะไม่
รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าช้าจากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, 
การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือ
เจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาด
ก่อนออก เดินทางแลว้ 

• ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิด
จาก ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 

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

วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่
เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 

• มคัคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มทีอ านาจในการให้ค  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้
อ  านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 

• หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าช้า เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทาง
กรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทาง
บริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 

• ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
• ห้องพกั (DOUBLE BED // TWIN BED) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัห้องวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้

พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
• ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
• ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
• ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
• เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข 

ข้อตกลงต่างๆ ทีไ่ด้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 
 

กรุณาอ่านเง่ือนไขการจองทวัร์ตามทีร่ะบุในรายการข้างต้น  
หากมข้ีอสงสัยกรุณาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

   
 


