
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนมกรำคม 2563 

โปรแกรมเดนิทาง 

อทุยานแหง่ชาตฮิัลลาซาน - พพิธิภัณฑช์าโอซลุลอค  - สวนสม้ไรเ้มล็ด  - ภเูขาซองอัค  - วดัซนับังโพมนุซา – 

 รา้นน ้ามันสนเข็มแดง  - ชมดอกทงแบค หรอื ดอกคามลิเลยี  - หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ  - ชายหาดกวางชกิ ิ -  

ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - พพิธิภัณฑแ์ฮนยอ -ทุ่งดอกยเูช หรอื ทุ่งดอกเรป - ยงดอูัมร็อค หรอื โขดหนิรูปหัว

มังกร  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน - ศูนยเ์ครื่องส าอาง  - ศูนยโ์สม  - ลอตเตด้วิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์

เมอืงเชจ ู

   



 
 

 

     

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกันที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

JEJU AIR (BOEING 737-800) หนา้เคาน์เตอรเ์ช็คอนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หนา้ที่

จากบรษัิทฯคอยใหก้ารตอ้นรับและอ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสารของทา่น  

 

 

 

 

 

02.35-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดับ1 

ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใสน่่าประทับใจ พรอ้มทัง้ภาพลักษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซ็น

เตอรเ์ป็นดาราชือ่ดังของเกาหล ีสายการบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ัฒนาไดอ้ยา่งรวดเร็วทีส่ดุในประเทศ

เกาหลใีต ้หลังจากการกอ่ตัง้เมือ่ปี 2005 ไดข้ยายตัวอยา่งรวดเร็วโดยการปรับปรงุราคาใหม้คีวามยตุธิรรมแก่

ลูกคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยังไดม้กีารปฏริูปธุรกจิทางกา บนิอยา่งต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจูไดท้ าให ้

การท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจนประสบความส าเร็จ ซึง่กอ่นหนา้นัน้ไมเ่คยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิัต ิจนท าให ้

ประเทศเกาหลใีตก้ลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคัญ ๆ เครือ่งบนิ 

B737-800ของสายการบนิเจจู ไดรับการยอมรับจากทั่วโลก ‘ในดา้นความ ปลอดภัย’และ‘สมรรถภาพ’เป็น

เครือ่งบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีือ่เสยีงในตา่งประเทศ  

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจู เป็นท่าอากาศยานที่ใหญ่เป็นอันดับที่ 2 ของเกาหลีใต ้รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน ไดถ้กูจัดอนัดับจาก OAG วา่มไีฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก กอ่ตัง้เมือ่

ปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรับเวลาของท่านใหเ้ร็วขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกับเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก เกาะเชจู ทีอ่งคก์าร UNESCO 

ใหร้างวัลเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิง่มหัศจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจูเป็นเกาะที่เกดิใหม่จากภูเขาไฟที่ดับแลว้ พาท่านเดนิทางสู่ 

อทุยำนแหง่ชำตฮิลัลำซำน (HALLASAN NATIONAL PARK) เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้

ประกอบดว้ยภเูขาไฟทีด่ับไปนานแลว้ซึง่เป็นตน้ก าเนดิของเกาะสว่นใหญ่ในเชจู ภเูขาฮัลลาซานมคีวามสงู 

1,950 เมตร และไดรั้บการคัดเลอืกใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่คีวามสวยงามล าดับที ่182 

ของเกาหล ีและจัดตัง้เป็นอุทยานแห่งชาตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮัลลาไดรั้บการขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ที่

สงวนเขตชวีมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอกีหา้ปีต่อมาก็ไดรั้บการแต่งตัง้เป็นมรดก

โลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site) ใหท้่านไดส้ัมผัสความงามของภเูขาฮัลลาซานทีม่หีมิะ

ปกคลุม สขีาวของหมิะปกคลมุอยูนั่น้ดรูาวกบัปยุเมฆ ทีต่ัดกับสนี ้าเงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรับการถา่ยรปู

เพือ่เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไกอ่บซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดักจาน

ใหญ่นี้ประกอบไปดว้ยไกช่ ิน้โตวุน้เสน้เกาหลนีี้มลีักษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมันฝร่ังท าใหเ้หนียวนุ่ม

เป็นพเิศษผัดคลกุเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรับประทานใชก้รรไกรตัดเสน้และไก่

ฉับๆใหเ้ป็นชิน้เล็กพอดีค า รับรองตอ้งตดิใจ พาท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค (O'Sulloc) 

ดนิแดนทีไ่ดรั้บของขวัญจากธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลูกชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภัณฑช์าเขยีวสง่ออก

ไปขายทั่วโลก เป็นสถานทีจ่ัดแสดงประวัตแิละวัฒนธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภัณฑแ์ปรรปู

จากชานานาชนดิ อาทเิชน่ ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรับซือ้เป็นของฝาก มคีุกกีช้าเขยีว ซปุชาเขยีว 

แผน่มาสก์หนา้ชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีว ทัง้รอ้นและเย็น ไอศกรมี ชา

เขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไมค่วรพลาด ภายในยังประกอบ  ไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะไดส้ัมผัส

กับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุด ในเกาหลีใตร้วมทัง้ถ่ายภาพที่ระลกึกับถว้ยชา ซึง่เป็น

สัญลักษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ จากนัน้พาท่านสู่ สวนสม้ไรเ้มล็ด (ORANGE FARM) ความมหัศจรรยท์ี่

ธรรมชาตสิรา้งสรรค ์เกาะเชจูเป็นทีเ่ดยีวในเกาหลทีีส่ามารถปลูกสม้ไดด้แีละอร่อยทีส่ดุในประเทศ สม้บน

เกาะเจจ ูมรีปูรา่งแปลกตาทีม่ชี ือ่วา่ ฮลัลาบง เหตผุลทีเ่รยีกชือ่สม้นีว้า่ ฮลัลาบง เพราะปลกูกนัมากทีภ่เูขาฮลั

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัทีส่องของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมลด็ -ภูเขาซองอคั  - วดัซันบังซา 

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึน้เครือ่งใสก่ระเป๋าถอืตดิตัวจะตอ้งบรรจุในบรรจุภัณฑ ์และมปีรมิาณไม่

เกนิ 100 มลิลลิติรตอ่ช ิน้ (รวมกนัไมเ่กนิ 1 ลติร) บรรจภุณัฑด์ังกลา่ว ควรใสใ่นถงุทีโ่ปรง่ใสและสามารถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถงุขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดทีท่ าจากสตัวไ์มว่า่เนือ้หม ูเนือ้วัว ผัก 

ผลไมส้ด ไมอ่นุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคตา่งๆ เพราะหากศลุกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีคา่ปรับ 

 



 
 

ลาซานซึง่เป็นเขตทีอ่บอุน่ทีส่ดุของเกาหล ีฮัลลาบงเป็นสม้ทีเ่ปลอืกหนามรีสหวานอร่อย ท าใหไ้ดรั้บความ

นยิมจากคนในประเทศเกาหลแีละเป็นสนิคา้สง่ออกตา่งประเทศอกีดว้ยนอกจากนี้สวนสม้ยังเป็นสถานทีถ่า่ย

ท าซรีีส่เ์กาหลชีือ่ดังหลายเรือ่ง อาทเิชน่ MY GIRL (รักหมดใจยัยกะลอ่น) พาท่านเดนิทางสู ่ภูเขำซองอคั 

(SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอกี1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮัลลาน

ซานและเกาะแกง่กลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล ชายหาดทีน่ีจ่ะไมไ่ดเ้ป็นทรายสขีาวแตก่ลับเป็น

หนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนยิมของกลุ่มแฮนยอ ตรงฐานภเูขา จะมชีอ่งทีท่หารญีปุ่่ น

บังคับใหค้นเกาหลขีดุเจาะไวต้ัง้แตส่มัยสงครามโลก  เพือ่เอาไวจ้อดเรอืแอบซอ่นไวส้ าหรับท าลายเรอืของ

อเมรกิา โดยท าเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุง่ชนแบบพลชีพี กอ่นนีเ้ปิดใหเ้ขา้ชม แตม่เีหตกุารณ์เคยดนิถลม่ลงมา

เลยปิดไมใ่หเ้ขา้ชมอกีเลย และยังเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าเรือ่ง "แดจังกมึ"ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทัศน์

ยอดนยิมของเกาหลใีต ้ส าหรับใครทีช่ ืน่ชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงตอ้งฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ชือ่  ที่

อาชพีแฮนยอหรอืนักประดาน ้าหญงิวัยชรา งมขึน้มาขายกนัอยูร่มิชายฝ่ัง สด อรอ่ยอยา่บอกใครเชยีวชรา งม

ขึน้มาขายกนัอยูร่มิชายฝ่ัง สดอร่อยอยา่บอกใครเชยีวจากนัน้พาทา่นแวะนมสัการพระณวดัซนับงัโพมนุซำ 

(SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วัดแหง่นีต้ัง้อยูบ่นเขาซนับงัหันหนา้ออกสูท่ะเลระหวา่งทางขึน้

ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนตภ์ายในวัดจะประดษิฐานพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวาม

ศักดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลือ่มใสของชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีตท้ีนั่บถอืศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจา้

แมก่วนอมิซึง่หันหนา้ออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปัน้พระสงักัจจายน์ ซึง่หากไดล้บูพงุก็จะร ่ารวยเงนิทอง 

ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบญุของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกตา่งกบัวัฒนธรรมไทยโดยนยิมถวายขา้วสารเพือ่เป็น

อาหารส าหรับพระสงฆเ์พือ่ความอดุมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพือ่เป็นแสงสว่าแห่งชวีตินอกจากนัน้ทีว่ัดแห่งนี้

ทา่นยงัจะไดช้ืน่ชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ืน่ออกมาสูม่หาสมทุร 

 อำหำรเย็นพรอ้มเสรฟิดว้ยเมน ูซมักย็อบซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ยิมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูาม

ชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซัมกย็อบซัลจะเสริฟ์พรอ้มกับเครือ่งเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิ

เขยีว กระเทยีมหั่นบางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามันงา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสน

จะธรรมดา คอืไมไ่ดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แตว่า่ถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นับวา่พลาดไมไ่ดเ้ลย 

 จากนัน้พาทกุทา่นเเขา้พักที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

  

 รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซปุ ผักปรงุรส

ต่างๆ กมิจ ิ (ผักดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลัก ในอดตีอาหารเชา้จะไมแ่ตกต่างจากอาหารมือ้

อืน่ๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่ับขา้ว) ทีน่อ้ยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหันมารับประทาน

อาหารสไตลต์ะวันตกกนัมากขึน้ จากนัน้พาท่านเดนิทางตอ่ที ่รำ้นคำ้สมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรยแ์หง่

ธรรมชาตผิ่านผลงานการวจัิยมากมายจากมหาวทิยาลัยแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณชว่ยลด

ไขมันและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกันการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตัน และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

เพือ่เพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลังเป็นสิง่ทีไ่ดรั้บความนยิมจากคนในประเทศ

เกาหลเีป็นอยา่งมาก พาทกุทา่นเดนิทางชม  ดอกทงแบค หรอืดอกคำมลิเลยี ดอกคามลิเลยี" (Camellia) 

คอื ดอกไมท้ีส่ ือ่ไดถ้งึ อดุมคต ิหรอื ความรักในอดุมคต ิและสดุทา้ยคอืความถ่อมตน เป็นดอกไมท้ีม่รีูปร่าง

คลา้ยดอกกหุลาบขนาดใหญ ่แตท่วา่กลบีเป็นมนัลืน่ของมนั จงึท าใหค้ารม์เีลยี มคีวามโดดเดน่เฉพาะตัว บน

เกาะเชจูสดีอกคามลิเลยีจะออกชมพูอ่อนและเขม้ตัดกับใบสเีขยีวเขม้มองแลว้เพลนิตา (ดอกคามลิเลยีจะ

บานใหญเต็มทีส่วยงามในเดอืนธันวาคม - มกราคม ทัง้นี้ข ึน้อยูก่ับสภาพอากาศ ณ วันเดนิทาง) จากนัน้พา

ท่านเยีย่มชม หมูบ่ำ้นวฒันธรรม "ซองอบึ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบ่า้นแห่งนี้ไมใ่ชเ่ป็นแค่

หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยังเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยังมีชาวบา้นอาศัยอยู่จรงิ 

เอกลักษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกับมลูมา้ เป็นตัวยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนั

เป็นโครงสรา้งของตัวบา้น ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเห็นไหตา่งๆทีอ่ยูต่ามบา้นก็จะเดาไดว้า่เป็น

ไหส าหรับท า "กมิจ"ิ หรอืผักดองของเกาหล ีแตส่ าหรับทีเ่กาะนีนั้น้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยูต่ามบา้นเรอืนทีน่ี่

จะเป็นไหส าหรับหมกั "โอมจีา" หรอื แบล็คราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแหง่นี ้โดยชาวบา้นจะน าผลเบอร์

รีป่่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกับน ้าผึง้ และหมักไวส้ามปี กอ่นทีจ่ะน ามารับประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว 

และในสมัยกอ่นเคยถูกใชใ้นการรักษาคนป่วย  ปัจจุบันนี้กลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมักจะซือ้กลับไป

รับประทาน และซือ้เพือ่เป็นของฝาก 

วนัทีส่ามของการเดินทาง  ร้านน ้ามันสนเขม็แดง  - ดอกทงแบค –หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ –ชายหาดกวางชิก ิ- ยอดเขาซองซาน อลิจูบง –  
                                          พพิธิภณัฑ์แฮนยอ -ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป   



 
 

 อำหำรกลำงวนั บรกิำรทำ่นดว้ย "แทจพีลแูบ็ก"  เป็นการน าเนือ้หมหูมกักบัเครือ่งปรงุรสสตูรพเิศษ กอ่น

น าไปผัดคลกุเคลา้พรอ้มน ้าซปุ นักทอ่งเทีย่วนยิมรับประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผ็ดเล็กนอ้ย  เมือ่

สกุรับประทานกับ ผักสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า จากนัน้พา

ทกุทา่นเดนิทางสู ่ชำยหำดกวำงชกิ ิ(Gwangchigi Beach) เป็นชายหาดทีส่วยทีส่ดุแหง่หนึง่บนเกาะเช

จู ชายหาดนี้มทีัศนียภาพเป็นเอกลักษณ์มวีวิพืน้หลังเป็นปากปล่องภเูขาไฟซองซานอลิจูบงซึง่เป็นไฮไลท์

ของเกาะเชจู  ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาตทิีย่ังคงความอดุมสมบูรณ์และรับลมทะเลเย็นๆ 

และ ทีส่ าคัญยังเป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึง่บนเกาะเชจู จากนัน้น าท่านชม ยอดเขำ

ซองซำนอลิจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภเูขาไฟทีด่ับแล ้ปากปล่องภเูขาไฟทีม่ลีักษณะ

เหมอืนมงกฎุ เป็นสถานทีโ่ด่งดังทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึง่ใน 10 สถานทีส่วยงามใน

เกาะเชจู และในจุดนี้เรายังสามารถดืม่ด ่ากับทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทัศน์ทีส่วยงามโดยรอบของตัว

เมืองเชจู เป็นสถานที่ที่นักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกอยากมาสัมผัส จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่

มหัศจรรยใ์หมท่างธรรมชาตขิองโลก ทา่นสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปลอ่งภเูขาไฟทีด่ับแลว้ ระหวา่งทางทา่น

สามารถหยดุแวะพักชมววิและถ่ายรูปจากมมุสูง แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพัก สามารถสัมผัสววิทวิทัศน์และ

บรรยากาศทีแ่ตกต่างกัน เมือ่ขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภเูขาไฟท่านจะไดส้ัมผัสกับอากาศบรสิุทธิ ์

และทัศนียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ Haenyeo Museum (พพิธิภณัฑ์

แฮนยอ) แฮนยอ คอืนักด าน ้าทีล่งไปเก็บอาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝ่ังของเกาะเชจูดว้ยวธิกีารตามแบบ

ฉบับดัง้เดมิของเกาหล ีบางคนก็ยกใหแ้ฮนยอเป็นนางเงือกแห่งทอ้งทะเลซึง่ไดรั้บความสนใจอย่างมาก 

ภายในพพิธิภณัฑท์กุทา่นจะไดพ้บภาพถา่ยแฮนยอทีส่ะทอ้นใหเ้ห็นถงึความแข็งแกรง่ของผูห้ญงิบนเกาะเชจ ู

โดยรูปแบบการจัดแสดง เป็นอาคารและวัตถบุอกเลา่ เรือ่งราว วถิชีวีติความเป็นอยู ่ ซ ึง่ขา้วของ เครือ่งใชท้ี่

น ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใชท้ีเ่จา้ของบา้นไดใ้ชง้านจรงิ อาท ิเชน่การแต่งกาย ในสมัยก่อนชดุแต่ง

กายของแฮนยอจะเป็นชดุหลวมๆทีดู่สบายตา และทีส่ าคัญคอืมกีฎหา้มไมใ่หผู้ช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การ

แต่งกายของแฮนยอยคุปัจจุบันจะมชีดุทีรั่ดรูปเต็มตัวคลา้ยกับนักประดาน ้าสดี าโดยมอีปุกรณ์คอื แว่นกันน ้า 

เคยีว ถุงตาขา่ยและหนิตะกั่วรอ้ยเพือ่ถว่งน ้าหนัก  ไฮไลทข์องแฮนยอคอืจุดทีด่ าลงไปจะลกึเกอืบรอ้ยเมตร

แตแ่ฮนยอก็ด าลงไปไดโ้ดยไมต่อ้งใช ้ถังออกซเิจนแสดงใหเ้ห็นวา่พวกเธอนัน้มคีวามแข็งแกรง่สว่นอาหารที่

หามาไดนั้น้ก็มหีลากหลายทัง้สาหรา่ย หอยเป๋าฮือ้ เมน่ทะเล หมกึยกัษ์ ฯลฯ อนัสะทอ้งถงึความอดุมสมบรูณ์

ของทอ้งทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้ชมเนื่องจากสถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งมวีันหยุดประจ า) 

จากนัน้พาทา่นสู ่ทุง่ดอกยูเช หรอื ทุง่ดอกเรป  ดอกเรปถอืเป็นสญัลักษณ์ของเกาะเชจู “ยแูช  หรอื “เรป 

หรอื เรปซดี (Rapeseed)” มชีือ่เรยีกทางการเป็นภาษาองักฤษวา่ “คาโนลา่ มดีอกสเีหลอืงประกอบดว้ยกลบี

ดอก 4 กลบี พบบนเกาะเชจูโดยเริม่ในเดอืนกุมภาพันธ ์- พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบาน

สะพร่ังเหลอืงอร่ามเต็มเนนิเขา เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยงามเหมาะส าหรับเก็บรูปความประทับใจเป็นความทรง

จ า (ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขึน้อยูก่บัภมูอิากาศคะ่) 

 อำหำรเย็นพรอ้มเสรฟิดว้ยเมน ูซฟีู๊ ดนึง่ เมนูป้ิงยา่งประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชือ่ดว้ย

อาหารทะเลสดๆ อยากใหท้กุทา่นไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครือ่งเคยีง

ตา่งๆ  

 จากนัน้พาทกุทา่นเเขา้พักที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

 

 รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซปุ ผักปรงุรส

ต่างๆ กมิจ ิ(ผักดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลัก ในอดตีอาหารเชา้จะไมแ่ตกต่างจากอาหารมือ้

อืน่ๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่ับขา้ว) ทีน่อ้ยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหันมารับประทาน

อาหารสไตล์ตะวันตกกันมากขึน้ จากนั้นพาทุกท่านชม  ยงดูอมัร็อค โขดหนิมงักร (YONGDUAM 

ROCK) และ สะพำนขำ้มทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอัมร็อคทีม่ลีักษณะคลา้ยกับหัว

มงักร อกีหนึง่ในมนตเ์สน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัวา่ถา้หากใครไมไ่ดม้าเยอืน ยงดอูมัร็อค เพือ่

มาดูโขดหนิมังกร ก็ถอืว่ายังมาไมถ่งึเกาะเจจู โขดหนิมังกรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกัดกร่อนของคลืน่ลมทะเล 

ท าใหม้รีปูทรงลักษณะเหมอืนหัวมงักร ก าลังอา้ปากสง่เสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผดุขึน้จากทอ้งทะเล 

เพือ่ขึน้สูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่ว

เกาหลเีป็นอย่างมาก และยังสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนนี้

กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย จากนัน้น าท่านชม รำ้นสมนุไพร (Korea Herb) ใหม่

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร +ร้านละลายเงนิวอน- ศูนย์เคร่ืองส าอาง  - ศูนย์โสม  - ลอ็ตเต้ 
ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  

 



 
 

ลา่สดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมนุไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทย์

เรยีกวา่ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรับบคุคลที ่นยิมดืม่เหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะชว่ย

ในการลา้งสารพษิที่ตกคา้งหรือไขมันทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตับ  หรือไต ช่วยใหต้ับหรือไตของท่าน

แข็งแรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดตีอ่สขุภาพรา่งกายของทา่นเอง จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส ำอำงค ์ 

(COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอศัลยกรรมเกาหลรีว่มออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต์า่งๆ 

ทีเ่หมาะกับผูท้ีม่ปัีญหาผวิหนา้ ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหนา้หมองคล ้า อยากผวิขาว

สวา่งใส ไรร้ิว้รอย แตง่หนา้เบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศัลยกรรม  

 อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก  ิส่วนผสมของเมนูนี้ คือหมูหมักช ิน้บาง ๆ ผักต่าง ๆ เชน่ 

กะหล ่าปล ีฟักทองออ่น ถั่วงอก แครอท เห็ดและวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า 

เครือ่งเคยีงต่าง ๆ คอื ถั่วงอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อรอ่ย

กบัเมนูอาหารนีอ้ยา่งแน่นอน จากนัน้น าทา่นสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแหง่นีรั้ฐบาลรับรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดีที่สุด ภายในจะมเีจา้หนา้ที่ใหค้วามรู ้

เกีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคณุสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีณุภาพดทีีส่ดุ

และราคาถูก กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรักและนับถือ จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้

ปลอดภาษี ลอ๊ตเต ้ดวิตีฟ้ร ี(LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษีใหท้่านเลอืกซือ้

มากมายกวา่ 500 ชนดิ  น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดับ หลากหลายแบรดด์ัง 

อาทเิชน่ 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 จากนัน้พาทา่นเดนิทาง

สู่ ดำวทำวนเ์มอืงเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชือ่ดัง บนเกาะเชจู  อาทเิสื้อผา้ รองเทา้ กระเป๋า 

เครือ่งส าอางค ์เครือ่งประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุ

ของคณุ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต ้

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลับสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C พรอ้มความประทับใจ 

 เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวัสดภิาพ  

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบใุนรายการ

เดนิทาง ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไมค่นืค่าบรกิารไมว่่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบรษัิท***  ในกรณีเกดิเหตสุดุวสิยัตา่งๆ เชน่ กรณีการลา่ชา้ของสายการบนิ อบุตัเิหต ุภยัธรรมชาต ิการ

นัดหยดุงาน การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่า่งๆ ทีเ่กดิขึน้อยูเ่หนอืการควบคมุของบรษัิท และเจา้หนา้ที ่ที่

จะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม  ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆ

ทัง้สิน้ คา่เสยีเวลา คา่เสยีโอกาส และคา่ใชจ้า่ยทีล่กูคา้และบรษัิทจา่ยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนือ่งจำกทำงแลนดเ์กำหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลำยคร ัง้จำกกองตรวจคนเขำ้เมอืงประเทศเกำหลใีต ้ และจำกสำย

กำรบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมำเป็นนกัทอ่งเทีย่ว แตไ่ปดว้ยวตัถปุระสงคอ์ืน่ เชน่ ไปท ำงำน แรงงำนผดิกฎหมำย ดงัน ัน้

ต ัง้แตว่นัที ่1 มนีำคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN JANUARY ทำงแลนดเ์กำหลจี ำเป็นตอ้งเก็บคำ่

ประกนัเพือ่ใหล้กูคำ้ไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เทำ่น ัน้ เป็นจ ำนวนเงนิ (10,000 บำท หรอื 300,000 วอน) หำกลกูคำ้เป็น

นกัทอ่งเทีย่วจรงิๆ เดนิทำงทอ่งเทีย่วพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตำมโปรแกรมทีก่ ำหนด สำมำรถขอรบัเงนิ

ประกนันีค้นืเต็มจ ำนวน ดงัน ัน้จงึใครข่อควำมรว่มมอืจำกลกูคำ้ปฏบิตัติำมเงือ่นไขดงักลำ่ว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิ

ประกนักรณีลกูคำ้ไมผ่ำ่นกองตรวจคนเขำ้เมอืง หรอื กรมแรงงำนท ัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกำหลใีต)้*** 

หำกทำ่นถกูเจำ้หนำ้ทีต่ม.เกำหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทำงเขำ้ประเทศ คำ่ใชจ้ำ่ยทีเ่กดิข ึน้ในระหวำ่งถกูกกัตวัและสง่ตวั

กลบัประเทศไทย      ลกูคำ้จะตอ้งเป็นผูช้ ำระเองท ัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่าน

ตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือความ

เป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 
 

 

 

เงือ่นไขกำรใหบ้รกิำรกรณีส ำรองทีน่ ัง่  

   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเต็มจ านวน 1 วันหลังไดรั้บ invoice 

      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ทา่นละ 5,000 บาท 1 วันหลังไดรั้บ invoice ภายใน 1 วันหลังจากการจอง 

   2.สว่นทีเ่หลอืช าระเต็มจ านวนกอ่นออกเดนิทาง 35 วนั ในกรณีทีไ่มช่ าระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึ   

กรณีเชค็ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษัิท 

รำคำนีร้วม 

-   คา่ตั๋วเครือ่งบนิ ตามทีร่ะบใุนรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ  

-   คา่ภาษีสนามบนิ ทกุแหง่ทีม่ ี  

-   คา่อาหารทกุมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่า่งๆ ตามรายการ 

-   คา่ทีพ่ักระดับมาตรฐาน 2 คนื (พักหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

-  คา่รถรับ-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระทา่นละ 20 กก. /1ชิน้ 

-   คา่หัวหนา้ทัวรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในตา่งประเทศ 

          (ขอสงวนสทิธิห์ัวหนา้ทัวรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทัวร)์ 

-   คา่ประกนัอบุตัเิหตรุะหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษ

เทา่นัน้) 

รำคำนีไ้มร่วม 

-   คา่ธรรมเนยีมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บาท หรอื 25,000 วอน ตอ่ทา่นตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายส่วนตัว อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มนิิบาร์ในหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 

เครือ่งดืม่ทีส่ัง่เพิม่นอกเหนอืรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิตอ่หัวหนา้ทัวรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองตา่งหาก) 

-   คา่ภาษีมลูคา่เพิม่ 7% และภาษีหัก ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-   คา่น ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 

-   ค่าวซีา่ส าหรับพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตัวคนตา่งดา้ว 3) ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่

4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถา่ยส ี2 นิว้ 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนนิการ

ยืน่วซีา่ดว้ยตนเองเทา่นัน้  (ส าหรับหนังสอืเดนิทางตา่งดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเอง

กอ่นจะยืน่วซีา่) 

-  ค่าอาหารทีลู่กคา้รับประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทาน

อาหารทีท่างทัวรจั์ดให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเร็จรปูสว่นตัวส ารองมาดว้ย 

กรณียกเลกิกำรเดนิทำง 

- ยกเลกิกอ่นการเดนิทาง 30  วันขึน้ไป ยดึมดัจ า 

- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วัน ยดึเงนิคา่ทัวรท์ัง้หมด 

 (ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวันเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )** ชว่งเทศกาล

ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชือ่ผูเ้ดนิทางได*้**กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการันตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่น

อตัรำคำ่บรกิำร 

พเีรยีตเดนิทำง ผูใ้หญ ่
เด็กไม่

เสรมิเตยีง 
พกัเดีย่วเพิม่ 

มกรำคม : 5-8 , 6-9 , 7-10 13,100 

 

4,900.- 

 

 

 

มกรำคม : 4-7 , 8-11 , 12-15 , 13-16 , 14-17 , 19-22 , 20-23 

, 21-24 , 26-29 , 27-30 , 

28-31 

13,400 

มกรำคม : 3-6 , 9-12 , 11-14 , 15-18 , 18-21 , 22-25 , 25-28 

,29-1 ก.พ. , 31-3 ก.พ. 
13,700 

มกรำคม : 10-13 , 16-19 , 17-20 , 23-26 , 24-27 , 30-2 ก.พ. 

 
14,000 

มกรำคม : 1-4 , 2-5 

 
15,100 



 
 

ตัวแทนในประเทศ หรอืตา่งประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า 

หรอื คา่ทัวรท์ัง้หมด 

 

หมำยเหต ุ  

 จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษัิทจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อย่างนอ้ย 5 วันก่อนการ

เดนิทาง 

 ราคานี้เป็นราคาส าหรับนักท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่

ทา่นละ 3,000 บาท) 

 เที่ยวบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเที่ยว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ

ผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทางเป็นส าคัญ 

 สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ 

 หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน่อ้ยกว่า 6 เดอืน และบรษัิทฯ รับเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ท่องเทีย่ว 

เทา่นัน้ (หากหนังสอืเดนิทางเหลอืนอ้ยกวา่ 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษัิทจะไมรั่บผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยดุงาน, การก่อ

จลาจล ภัยธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หนา้ทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หนา้ทีก่รม

แรงงานทัง้จากไทยและตา่งประเทศซึง่อยูน่อกเหนอืความรับผดิชอบของบรษัิทฯ 

 ทางบรษัิทฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษัิทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน

อาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษัิทฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้ัวแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 

เดนิทางแลว้ 

 ทางบรษัิทฯจะไมรั่บผดิชอบใดๆ ทัง้ส ิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอบุตัเิหตทุีเ่กดิจาก ความ

ประมาทของตัวนักทอ่งเทีย่วเอง 

 ตั๋วเครือ่งบนิเป็นตั๋วราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลือ่นวันหรอืคนืเงนิ 

 การตดิตอ่ใดๆกบัทางบรษัิทเชน่ แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวันท าการของบรษัิทดังนี ้วันจันทร ์- วันศกุร ์

เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวันเวลาดังกล่าว และวันหยดุนักขัตฤกษ์ทีรั่ฐบาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวันหยดุ

ท าการของบรษัิท 

 มัคคุเทศก ์พนักงาน  ไม่มีอ านาจในการใหค้ าสัญญาใดๆ แทนบรษัิททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอ

บรษัิทก ากบัเทา่นัน้ 

 หากทา่นทีต่อ้งการออกตั๋วภายในประเทศ อาทเิชน่เครือ่งบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หนา้ทีท่กุครัง้กอ่นท าการออกตั๋ว 

เพื่อป้องกันปัญหาเที่ยวบนิล่าชา้ เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบนิ การยกเลกิไฟล์ทบนิ เปลี่ยนแปลงวันเดนิทางกรณีเกดิการ

ผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษัิท ทางบรษัิทจะไม่

รับผดิชอบและคนืคา่ใชจ้า่ยใหใ้นทกุกรณี 

 ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิ

ไทย3,000 บาท 

 หอ้งพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กับหอ้งว่าง ณ วันเขา้พัก และโรงแรมที่เขา้พัก ไม่

สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้

 ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตัวจากทัวรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงนิวันละ 5,000 บาท/ทา่น 

 ขอสงวนสทิธิก์ารตัดหอ้งพักส าหรับผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพักได ้

 ขอสงวนสทิธิส์ าหรับลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเทา่นัน้ฃ 

 เมือ่ทำ่นตกลงช ำระเงนิไมว่ำ่ท ัง้หมดหรอืบำงสว่นกบัทำงบรษิทัฯ ทำงบรษิทัฯ จะถอืวำ่ทำ่นไดย้อมรบัในเงือ่นไข 

ขอ้ตกลงตำ่งๆ ทีไ่ดร้ะบไุวแ้ลว้ท ัง้หมด 

 

กรณุำอำ่นเงือ่นไขกำรจองทวัรต์ำมทีร่ะบใุนรำยกำรขำ้งตน้  

หำกมขีอ้สงสยักรณุำสอบถำมเจำ้หนำ้ทีก่อ่นท ำกำรจอง 

 


