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ก ำหนดกำรเดนิทำง 

19-22 , 20-23 , 21-24 กรกฎำคม 2562  

โปรแกรมเดนิทาง 
พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัโพมุนซา  - ภเูขาซองอคั  - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง - 

พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  -                                             

ชมดอกไฮเดรนเยีย  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  -                                      

ศนูยโ์สม  -  ปูซานทาวเวอร ์ - ถนนช้อปป้ิง นัมโพดง 
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22:00-23.30 น.     คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิ JEJU 

AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอย

ใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น.   ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2244 เป็นสำยกำรบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของ

ประเทศเกำหลใีต ้สะดวกสบำย กำรดแูลเอำใจใสน่่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อ

ดงัของเกำหล ี สำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกำหลใีต ้ หลงัจำกกำร

ก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำงรวดเรว็โดยกำรปรบัปรุงรำคำใหม้คีวำมยตุธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงั

ไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำงต่อเนื่องอกีดว้ย สำยกำรบนิเจจไูดท้ ำให้กำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลำยจนประสบ

ควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิ จนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีตก้ลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้ มี

เสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แหง่ในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสำยกำรบนิเจจ ู ไดรบักำรยอมรบัจำกทัว่โลก 

‘ในดำ้นควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

09:20-10.20 น.       เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ูเป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกำหลใีต ้รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิ

ชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำ

ปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืง

และศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู ่ เมอืงมรดกโลก เกำะเชจ ู ทีอ่งคก์ำร UNESCO ใหร้ำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

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

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง   เดินทางถึงสนามบินเจจ ู - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - โชวก์ายกรรม  -                           
  วดัซนับงัโพมุนซา  - ภเูขาซองอคั  - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง 
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มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็น

เกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจำก

ธรรมชำต ิท ำใหเ้ป็นทีป่ลูกชำเขยีวคุณภำพสงู ทีส่่งผลิตภณัฑช์ำเขยีวส่งออกไปขำยทัว่โลก 

เป็นสถำนทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปร

รูปจำกชำนำนำชนิด อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะส ำหรบัซือ้เป็นของฝำก มคีุกกี้ชำ

เขยีว ซุปชำเขยีว  แผ่นมำสก์หน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำ

เขยีว ทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชำเขยีว และโรลชำเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลำด ภำยในยงัประกอบ

ไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดใน

เกำหลใีตร้วมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถว้ยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำเขยีวที่นี่ 

พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่  ฮัลโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถำนที่จ ัดแสดง

เรื่องรำวเกีย่วกบัคติตี ้หลำกหลำยเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวม

ไวท้ีน่ี่ พรอ้มเรื่องรำวและประวตัคิวำมเป็นมำ ภำยในมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึน่ำรกัๆ มำกมำยให้

ท่ำนได้เลอืกซื้อติดไม้ติดมอื เช่น ที่คำดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตำ และชอ็ดโกแล๊ต รบัรอง

ถูกใจสำวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คำเฟ่ ซึง่เป็นรำ้นกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรกั

เหมำะส ำหรบัถ่ำยภำพ  

กลำงวนั                                             อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอำหำรเกำหลี จมิดกัไก่อบซอีิว๊   เป็นเมนูอำหำรเกำหลี

พืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้

แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ำกบัซอสสูตรเฉพำะ เสริ์ฟ

พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ  

                                                       รบัรองตอ้งตดิใจ 

จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) กำรแสดงควำมสำมำรถ

ของนกัแสดงในกำรโชวห์วำดเสยีวและควำมยดืหยุ่นของร่ำงกำย มกีำรแสดงหลำกหลำยชุด 

แต่ละกำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป เป็นทีต่ื่นตำตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง ท่ำนจะไดร้บั

ควำมสนุกสนำน เพลดิเพลนิ และหวำดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เชน่ โชวล์อดห่วง โชวน์ี้นกั

กำยกรรมจะหมุนตวัและแสดงทว่งท่ำกำยกรรมต่ำงๆ ดว้ยห่วงทีห่อ้ยอยู่กลำงอำกำศ  โชว์

กำยกรรมกลำงอำกำศดว้ยผำ้ นกัแสดงจะเล่นกำยกรรม บดิตวัดว้ยท่ำทำง สง่ำงำมขณะหอ้ย

ตวัอยู่กลำงอำกำศดว้ยผำ้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์ำด

โผนในพืน้ทีจ่ ำกดั ทีเ่ขำ้ไปขบัสวนทำงกนัอยูใ่นลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเตน้เรำ้ใจ เรยีกเสยีง

ปรบมอืจำกผูช้มไดท้ัง้ฮอล 
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จำกนัน้พำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วดัซันบงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 

TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึน้ท่ำนจะได้ยนิ

เสยีงพระสวดมนต์ ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธำนที่มี

ควำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีต้ทีน่ับถอืศำสนำ

พุทธ  และรปูปัน้เจำ้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้ำออกสูท่ะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีปูปัน้พระสงักจัจำยน์ 

ซึ่งหำกได้ลูบพุงก็จะร ่ำรวยเงินทอง ท่ำนจะได้พบกับวิถีกำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่

แตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆเ์พื่อควำม

อุดมสมบูรณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่น

ชมกบัววิทะเลทีส่วยงำมของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมำสูม่หำสมุทร 

พำท่ำนเดนิทำงสู่ ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขำไฟทีส่วยงำมอกี1 ลูกบนเกำะเช

จ ูสำมำรถชมววิทอ้งทะเล ภูเขำไฟฮลัลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มชีำยหำดหนิ

รมิทะเล ชำยหำดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรำยสขีำวแต่กลบัเป็นหนิสดี ำ น ้ำทะเลสดี ำแปลกตำ เป็นจุด

ด ำน ้ำยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐำนภูเขำ จะมชี่องที่ทหำรญี่ปุ่ นบงัคบัใหค้นเกำหลขีุด

เจำะไวต้ัง้แต่สมยัสงครำมโลก  เพื่อเอำไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้ ำหรบัท ำลำยเรอืของอเมรกิำ  

โดยท ำเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนน้ีเปิดใหเ้ขำ้ชม แต่มเีหตุกำรณ์เคยดนิถล่ม

ลงมำเลยปิดไม่ใหเ้ขำ้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำเรื่อง "แดจงักมึ" 

ตอนทีถู่กเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกำหลใีต ้

 

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส ำอำงค์ที่หมอศลัยกรรมเกำหลรี่วมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑ์ต่ำงๆ ที่เหมำะกบัผู้ที่มี

ปัญหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำจะเป็นสวิ มรีิ้วรอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำว

สว่ ำงใส ไร้ริ้วรอย แต่งหน้ำเบำๆโชว์ผิวแบบสำวเกำหลี โดยไม่ต้องศัลยกรรม  

 

 

เยน็                                                  อำหำรเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู อำหำรเกำหล ีซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีน่ิยมของชำว

เกำหล ี โดยกำรน ำหมูสำมชัน้ไปย่ำงงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผำจนร้อน   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์

พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื และ

น ้ำมนังำ ถงึแมว้่ำซมักยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรทีส่ดุแสนจะธรรมดำ คอืไม่ไดม้กีำรหมกัหรอื

มีส่ ว นผสมที่ ห ล ำกหลำย  แ ต่ ว่ ำ ถ้ ำพู ดถึ ง ร สชำติ แ ล้ ว  นั บ ว่ ำพลำด ไม่ ไ ด้ เ ลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ  
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เชำ้                                                   รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ 
ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้
จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใสก่บัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ
เท่ำนัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ พิพิธภณัฑ์แฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ คอืนัก
ด ำน ้ำที่ลงไปเกบ็อำหำรทะเลบรเิวณรอบๆชำยฝัง่ของเกำะเชจูด้วยวธิกีำรตำมแบบฉบบั
ดัง้เดมิของเกำหล ีบำงคนกย็กให้แฮนยอเป็นนำงเงอืกแห่งท้องทะเลซึ่งได้รบัควำมสนใจ
อย่ำงมำก ภำยในพิพิธภัณฑ์ทุกท่ำนจะได้พบภำพถ่ำยแฮนยอที่สะท้อนให้เห็นถึงควำม
แขง็แกร่งของผู้หญิงบนเกำะเชจู โดยรูปแบบกำรจดัแสดง เป็นอำคำรและวตัถุบอกเล่ำ 
เรื่องรำว วถิชีวีติควำมเป็นอยู่  ซึง่ขำ้วของ เครื่องใชท้ีน่ ำมำแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใช้ที่
เจำ้ของบำ้นไดใ้ชง้ำนจรงิ อำท ิเช่นกำรแต่งกำย ในสมยัก่อนชุดแต่งกำยของแฮนยอจะเป็น
ชุดหลวมๆทีดู่สบำยตำ ภำยในมฉีำยวดีโีอเรื่องรำวของอำชพีนี้ใต้ทอ้งทะเลใหเ้รำดูอกีดว้ย 
(หมำยเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ำรเขำ้ชมเน่ืองจำกสถำนทีท่่องเทีย่วบำงแห่งมวีนัหยุดประจ ำ) 

 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชำต ิผ่ำนผลงำน
กำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนั
และน ่ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพษิใน
ร่ำงกำย เพื่อเพิม่ภูมติำ้นทำนและท ำใหอ้ำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ที่ไดร้บัควำม
นิยมจำกคนในประเทศเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลติภณัฑต่์ำงๆทีท่ ำจำกสนเขม็แดง
ซึง่เป็นสนิคำ้ยอดนิยมส ำหรบัคนเกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

 

จำกนัน้พำท่ำนเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" ทีน่ี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บำ้นนิทรรศกำร

ธรรมดำ แต่ยังเป็นหมู่บ้ำนโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยังมีชำวบ้ำนอำศัยอยู่จริง 

เอกลกัษณ์ของกำรสร้ำงบ้ำนที่นี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลม้ำ เป็นตวัยดึก้อนหนิและ

กอ้นอฐิเขำ้ดว้ยกนัเป็น  ไหทีว่ำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบำ้นเรอืนทีน่ี่ไม่ใช่ไหกมิจจิะเป็น  ไห

ส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพำะบนเกำะเชจูนี้ โดยชำวบำ้นจะน ำ

ผลเบอรีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึง้ และหมกัไวส้ำมปี ก่อนทีจ่ะน ำมำรบัประทำนได ้

รสชำตหิวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชว้นิิจฉยัอำกำรเจบ็ป่วย และรกัษำอำกำร

เจบ็คอ ไอเรือ้รงั ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคำ้ทีผู่ม้ำเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้

เพื่อเป็นของฝำก 

วนัท่ีสามของการเดินทาง  พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  -   
                                            ชมดอกไฮเดรนเยีย  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน 
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กลำงวนั                                          อำหำรกลำงวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอำหำรเกำหลี "แทจพีลูแบก็" เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมกักบั

เครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคล้ำพร้อมน ้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรบัประทำน

เพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง 

และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขำ

ไฟที่ดบัแล้ว ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คนมำขอพร

และชมพระอำทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำยงัสำมำรถ

ดื่มด ่ำกบัทอ้งฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ทีส่วยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถำนทีท่ี่

นักท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่

ทำงธรรมชำตขิองโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแลว้ ระหว่ำงทำงท่ำน

สำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรปูจำกมมุสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิ

ทวิทศัน์และบรรยำกำศทีแ่ตกต่ำงกนั เมอืขึน้ไปถงึดำ้นบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้

สมัผสักบัอำกำศบรสิทุธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอน 

พำทุกท่ำนเดินทำงชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) ควำมหมำยของ

ดอกไฮเดรนเยยี บำ้งกว็่ำหมำยถงึ “ดอกไมเ้ยน็ชำ” เพรำะสำมำรถทนกบัอำกำศหนำวไดเ้ป็น

อย่ำงด ีแต่อกีควำมหมำยหนึ่งกค็อื “แทนค ำขอบคุณ” หรอื  ขอบคุณที่เขำ้ใจ และคอยอยู่

เคยีงขำ้งกนัมำตลอด ดอกไฮเดรนเยยีบนเกำะเชจูส่วนมำกดอกเป็นสฟ้ีำ ม่วงอมชมพู กลิน่

อำยควำมหอมอ่อนๆ แบบธรรมชำตขิองดอกไฮเดรนเยยีจะช่วยท ำใหบ้รรยำกำศอบอวนไป

ดว้ยควำสขุ ควำมเพลดิเพลนิ มชีวิติชวีำและไม่ควรพลำดถ่ำยรปูเกบ็ควำมประทบัใจ 

 

จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรอื อค

วำเรยีมทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีตแ้ละมตีู้ปลำใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี เป็นสถำนทีอ่กีหนึ่งแห่งทีไ่ม่

ควรพลำดเมื่อไดม้ำเยอืนเกำะเชจู เพรำะทีน่ี่เป็นทัง่ศูนยก์ลำงกำรเรยีนรูท้ำงทะเล ควำมรู้

เกีย่วกบัธรรมชำตแิละมสีิง่มชีวีติใตท้ะเลที่จดัแสดงไดน่้ำสนใจและสวยงำม 
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จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไม้

ทอง มรีสเปรี้ยว ดสี ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้ำ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะ

ช่วยในกำรล้ำงสำรพษิที่ตกค้ำงหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตบัหรอืไต ช่วยให้ตบั

หรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  รำ้นละลำยเงนิวอน

หรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโก

แลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำต ิรวมไปถงึ

ของใชใ้นครวัเรอืน ลูกบอลซกัผำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกำหล ี

(SESA LIVING) ที่นุ่ม น่ำสมัผสั พร้อมกบักำรกนัไรฝุ่ นได้ดเียี่ยม ของฝำกของที่ระลกึมใีห้

ท่ำนไดเ้ลอืกซือ้มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น 

กลำงวนั                                           อำหำรกลำงเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู อำหำรเกำหลี ซฟู๊ีดนึ่ง   ประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ 

เกำะเชจูขึน้ชื่อดว้ยอำหำรทะเลสดๆ อยำกใหทุ้กท่ำนไดล้ิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเส

รฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครื่องเคยีงต่ำงๆ 

                                                       น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

เชำ้                                        รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป 
ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่
แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ 
แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้  

เดนิทำงจำกสนำมบนินำนำชำตเิชจ ูสูส่นำมบนิกมิแฮ เมอืงปซูำน ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศโดย
สำยกำรบนิ  
(*สำยกำรบนิมกีำรเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ำกนั และ ไฟลท์ภำยในเวลำตำมควำม

เหมำะสมของผูจ้ดัท ำ) 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง    - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  - ศนูยโ์สม - ปูซานทาวเวอร ์ - ถนนช้อปป้ิง นัมโพดง 
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จำกนัน้พำท่ำนสู่ หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน (GAMCHOEN CULTURE VILLAGE) หรือ

เรียกว่า “Korea’s Santorini (ซานโตริน่ีเกาหลี)โดยชื่อเรยีกนี้มำจำกลกัษณะอนัโดดเด่นของ

หมู่บำ้นวฒันธรรมคมัชอน หมู่บำ้นทีต่ัง้อยู่บนเนินเขำ เรยีงตวัสลบักนัไปมำสสีนัสดใส ในอดตี

หมู่บ้ำนนี้เคยเป็นที่อยู่อำศยัของของผู้ลี้ภยัสงครำมเกำหลี จนในปี 2009 รฐับำลเกำหลี ได้

ส่งเสริมกำรท่องเที่ยวมกีำรพฒันำปรบัปรุงทศันียภำพ ให้น่ำอยู่มำกยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลี่ยน

หมู่บ้ำนคมัชอนให้มสีสีนัโดดเด่นด้วยกำรทำส ีวำดภำพ ตำมก ำแพงและตวับ้ำน ให้ดูสดใส 

น่ำรกั บำ้นเรอืนหลำยหลงัเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่ำงจุดกเ็ป็นรำ้นขำยสนิคำ้ ทัง้สนิคำ้

พืน้เมอืง สนิคำ้สมยัใหม่ รวมไปถงึรำ้นกำแฟ และไดโ้ด่งดงัจำกซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่ำ

ถ่ำยท ำที่นี่ จงึท ำให้หมู่บ้ำนวฒันธรรมคมัชอนแห่งนี้เป็นที่รู้จกัมนีักท่องเที่ยวชำวเกำหลแีละ

ต่ำงประเทศมำเทีย่วกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศูนยโ์สม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำ

ผลติจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมทีม่คีุณภำพดทีีสุ่ด ภำยในจะมเีจำ้หน้ำที่ใ้หค้วำมรู้

เกี่ยวกบัโสมพร้อมอธบิำยคุณภำพและผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจำกโสม ให้ท่ำนได้เลอืกซื้อโสมทีม่ี

คุณภำพดทีีส่ดุและรำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

 

กลำงวนั                                            อำหำรกลำงวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอำหำรเกำหล ีพลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้

บำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น กะหล ่ำปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มำตม้รวมกนั 

โดยสำมำรถทำนได้ทัง้แบบแห้งและน ้ำ เครื่องเคียงต่ำง ๆ คือ ถัว่งอกดอง วุ้นเส้นปรุงรส

สำหร่ำย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อร่อยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 

 

จำกนัน้พำท่ำนชมววิเมอืง ณ ปูซานทาวเวอร ์( BUSAN TOWER)  ตัง้อยู่ใน สวนยองดู

ซำน (Yongdusan Park) เป็นอุทยำนแห่งชำต ิตัง้อยู่บนเนินเขำใจกลำงเมอืง เป็นสถำนที่

พกัผ่อนหย่อนใจ หอคอยนี้สูงประมำณ 120 เมตร ถือเป็น Landmark ส ำคญัของเมือง 

ส ำหรบัชัน้แรกของหอคอย เป็นบรเิวณขำยของทีร่ะลกึ และงำนหตัถกรรมแบบดัง้เดมิของ

เกำหล ีเช่น  พวงกุญแจ, เครื่องปั้นดนิเผำ, ตุ๊กตำ และอื่นๆอกีมำกมำยคนทีม่ำเทีย่วทีน่ี่

สว่นมำกจะเป็นคู่รกั ทัง้ชำวเกำหลแีละนกัท่องเทีย่วต่ำงชำต ิคู่รกัสว่นมำกจะเตรยีมกุญแจ

มำคล้องตรงที่รำวระเบยีงรอบฐำนของหอคอย  เพรำะมีควำมเชื่อว่ำคู่รกัที่ได้มำคล้อง

กุญแจทีน่ี่จะรกักนัยำวนำนตลอดไป (รำคำไม่รวมค่ำกุญแจ , ไม่รวมค่ำขึน้ลฟิต์) ส่วนดำ้น

บนสดุของหอคอยเป็นจุดส ำหรบัชมววิทวิทศัน์ของเมอืงปซูำนแบบพำโนรำม่ำ 360 องศำ 
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จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ถนนนัมโพดง (DOWNTOWN NAMPODONG)  เป็นถนน        

ชอ้ปป้ิงทีโ่ด่งดงัและคกึมำกอกีแห่งในปซูำน  นกัท่องเทีย่วนิยมจะมำเดนิชอ้ปป้ิงและเดนิ

เที่ยวเล่นกนัยงัถนนแห่งนี้ เป็นย่ำนที่ไม่เคยหลบัใหลและคกึคกัมำก จนได้รบัฉำยำว่ำ

เป็น ย่ำนเมยีงดง แห่งเมอืงปูซำนเลยทเีดยีว เพรำะไม่เพยีงแต่จะเป็นย่ำนชอ้ปป้ิงแต่ยงั

เตม็ไปดว้ย คลบั บำร ์รำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ และทีส่ ำคญัยงัเป็นย่ำนทีส่ ำคญัในปซูำนที่

เต็มไปด้วยโรงภำพยนตร์และโรงละครซึ่งปูซำนได้เป็นเป็นเจ้ำภำพจดังำนเทศกำล

ภำพยนตรน์ำนำชำตปิซูำนในเดอืนตุลำคมของทุกปี 

 

17.30 - 21.00 น..                       เหนิฟ้ำกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2251 พรอ้มควำมประทบัใจ 

                                           *สำยกำรบนิมกีำรเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ำกนั  

                                            *สำยกำรบนิ LOW COST ไม่เสรฟิอำหำรบนเครื่องน ้ำหนกักระเป๋ำ 15 กโิลกรมั                                                                               

                                                           เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ  

**กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบใุนรำยกำรเดนิทำง ทำง

บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืคำ่บรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของ

บรษิทั***           ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชำต ิกำรนดัหยุดงำน กำรจรำจร

ตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลำในกำร

ท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม       ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใชจ้่ำย

ทีล่กูคำ้และบรษิทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว 

แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม EXTRA JEJU&BUSAN SUMMER ทางแลนดเ์กาหลี

จ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทาง

ท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตาม

เง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระ

เองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติดด่านตรวจ

คนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือความเป็นระเบียบ

และคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงนิเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      รำคำปกตชิ ำระเงนิมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นทีเ่หลอืช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดนิทำง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช ำระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตำมเวลำทีก่ ำหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ
ท่ำนถูกปฏเิสธกำรจ่ำยเงนิไม่ว่ำกรณีใดๆ ใหถ้อืว่ำท่ำนสละสทิธิใ์นกำรเดนิทำงกบัทำงบรษิทั 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่ำตัว๋เครื่องบนิ ตำมทีร่ะบุในรำยกำร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่ำภำษสีนำมบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่ำอำหำรทุกมือ้ ตำมทีร่ะบใุนรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนทีต่่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำทีพ่กัระดบัมำตรฐำน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรบั-สง่ และน ำเทีย่วตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่ำหวัหน้ำทวัรผ์ูช้ ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเทีย่วตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้ำทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่ำประกนัอุบตัเิหตุระหวำ่งเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท (เงื่อนไขตำมกรมธรรม)์ (เอกสำรขอเป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 800 บำท หรอื 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทรปิ 

-   ค่ำใชจ้่ำยส่วนตวั อำท ิค่ำท ำหนังสอืเดนิทำง, ค่ำโทรศพัทส์่วนตวั, ค่ำซกัรดี, มนิิบำรใ์นหอ้ง, รวมถงึค่ำอำหำร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพิม่ กรุณำตดิต่อหวัหน้ำทวัรแ์ลว้จ่ำยเพิม่เองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษมีลูค่ำเพิม่ 7% และภำษหีกั ณ ทีจ่่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ทีห่นกัเกนิสำยกำรบนิก ำหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่ำวซี่ำส ำหรบัพำสปอร์ต ต่ำงด้ำว กรุณำเตรยีมเอกสำรคอื 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงด้ำว 3) ใบส ำคญัถิ่นที่อยู่ 4) 
ส ำเนำทะเบยีนบำ้น(ถำ้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝำก(ถำ้ม)ี 6) รปูถ่ำยส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทำงเตรยีมเอกสำรและด ำเนินกำรยื่นวซี่ำดว้ยตนเอง
เท่ำนัน้  (ส ำหรบัหนงัสอืเดนิทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของหนงัสอืเดนิทำงตอ้งท ำเรื่องแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่ำ) 
-  ค่ำอำหำรทีลู่กคำ้รบัประทำนทำนนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจำกทีโ่ปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรบัประทำนอำหำรที่
ทำงทวัรจ์ดัให ้กรุณำเตรยีมอำหำรส ำเรจ็รปูสว่นตวัส ำรองมำดว้ย 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ 

ราคา
โปรโมชัน่ 

กรกฎำคม  : 19-22 11,800.- 8,300.- 

4,900.- กรกฎำคม  : 20-23 10,500.- 7,000.- 

กรกฎำคม  : 21-24 11,200.- 7,700.- 
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กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนกำรเดนิทำง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลกิกำรเดนิทำงไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงและผูเ้ดนิทำงไดใ้นทกุกรณี ) 
** ชว่งเทศกำลไม่สำมำรถยกเลกิกำรเดนิทำงหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทำงได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทำงตอ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบนิ หรอืผ่ำนตวัแทนในประเทศ หรอืต่ำงประเทศ  
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีำรคนืเงนิมดัจ ำ หรอื ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ
-           จ ำนวนผูเ้ดนิทำง ขัน้ต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 5 วนัก่อนกำรเดนิทำง 
-           รำคำนี้เป็นรำคำส ำหรบันักท่องเทีย่วชำวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ (นักท่องเทีย่วต่ำงประเทศช ำระเพิม่ท่ำนละ 
3,000 บำท) 
 -         เทีย่วบนิ รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเทีย่ว สำมำรถเปลีย่นแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นกำรเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบล่วงหน้ำ 
-           หนงัสอืเดนิทำง ตอ้งมอีำยุเหลอืใชง้ำนไม่น้อยกว่ำ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทำงเพื่อท่องเทีย่ว เท่ำนัน้ 
(หำกหนงัสอืเดนิทำงเหลอืน้อยกว่ำ 6 เดอืนท ำใหไ้ม่สำมำรถเดนิทำงไดท้ำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หำกเกดิกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบนิ, กำรประทว้ง, กำรนดัหยุดงำน, กำรก่อจลำจล 
ภยัธรรมชำต ิหรอืกรณีทีท่่ำนถูกปฏเิสธ กำรเขำ้หรอืออกเมอืงจำกเจำ้หน้ำทีต่รวจคนเขำ้เมอืง หรอืเจำ้หน้ำทีก่รมแรงงำนทัง้จำกไทยและ
ต่ำงประเทศซึง่อยู่นอกเหนือควำมรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกท่ำนใชบ้รกิำรของทำงบรษิทัฯไม่ครบ อำท ิไม่เทีย่วบำงรำยกำร , ไม่ทำนอำหำร
บำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ้่ำยทุกอย่ำง ทำงบรษิทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้วัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดนิทำงแลว้ 
-           ทำงบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หำกเกดิสิง่ของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัิเหตุที่เกดิจำก ควำม
ประมำทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋รำคำพเิศษ กรณีทีท่่ำนไม่เดนิทำงพรอ้มคณะไม่สำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          กำรตดิต่อใดๆกบัทำงบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลำ 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับำลประกำศในปีนัน้ๆ ถอืว่ำเป็นวนัหยุดท ำกำรของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนักงำน  ไม่มีอ ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เว้นแต่มเีอกสำรลงนำมโดยผูม้อี ำนำจขอบรษิทั
ก ำกบัเท่ำนัน้ 
-           หำกท่ำนทีต่อ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณำสอบถำมทีเ่จำ้หน้ำทีทุ่กครัง้ก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหำเทีย่วบนิล่ำชำ้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ กำรยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทำงกรณีเกดิกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบนิ  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้รำบล่วงหน้ำซึง่อยู่เหนือกำรควบคุมของทำงบรษิทั ทำงบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่ำใชจ้่ำยใหใ้นทุกกรณี 
-           ถำ้ลกูคำ้ไม่เขำ้รำ้นคำ้ชอ้ปป้ิงตำมทีโ่ปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รบัเงนิค่ำเขำ้รำ้นชอ็ปรำ้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บำท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมทีเ่ขำ้พกั ไม่สำมำรถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถำ้ลกูคำ้มคีวำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัรห์รอืกำรท่องเทีย่วกบัคณะ ทำงแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ำรตดัหอ้งพกัส ำหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทำง ผูร้่วมเดนิทำงไม่สำมำรถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ ำหรบัลกูคำ้ทีเ่ดนิทำงท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่ำนัน้ 
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-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 

 
กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


