
 
 

1 
 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 19 กรกฎำคม - 30 สงิหำคม 2562  

โปรแกรมเดินทาง 
พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค  - ฮลัโหล คติตี ้เจจ ู- โชวก์ำยกรรม  - วดัซนับงัซำ  - ภูเขำซองอคั - พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ  - รำ้นน ้ำมนัสน  -

หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอบึ  - ยอดเขำ ซองซำน อลิจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยยี  - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้ำ - ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปู

หวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  - รำ้นคำ้สมุนไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน  - ศนูยเ์ครื่องส ำอำง  - ศนูยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ดำว

ทำวน์เมอืงเชจ ู 
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22.00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำ

ออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ 

F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบั

และอ ำนวยควำมสะดวกในเรื่องของเอกสำร 

 

02.25-03.25 น.   ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลใีต ้โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 

เป็นสำยกำรบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกำหลใีต ้ สะดวกสบำย กำรดแูล

เอำใจใสน่่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ี โดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อ

ดงัของเกำหล ี สำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำที่พฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็

ทีส่ดุในประเทศเกำหลใีต ้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำง

รวดเรว็โดยกำรปรบัปรุงรำคำใหม้คีวำมยุตธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และ

ยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำงต่อเนื่องอกีดว้ย สำยกำรบนิเจจไูดท้ ำให้

กำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำน้ีมำปฏบิตัิ จนท ำใหป้ระเทศ

เกำหลใีตก้ลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แหง่ในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของ

สำยกำรบนิเจจ ู ไดรบักำรยอมรบัจำกทัว่โลก ‘ในดำ้นควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ำกทีส่ดุ

และมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 09:20-10.20 น.    เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ูเป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 

ของเกำหลใีต ้รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ไดถู้กจดั

อนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีส่ดุใน

โลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรณุำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 

ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิี

กำรตรวจคนเขำ้เมอืงและศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู ่เมอืงมรดกโลก เกำะเชจ ูทีอ่งคก์ำร UNESCO ใหร้ำงวลั

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง      พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - โชวก์ายกรรม  - วดัซนับงัซา  - ภเูขาซองอคั 
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เกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำท่ำนเดนิทำงสู ่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจำกธรรมชำต ิ

ท ำใหเ้ป็นทีป่ลกูชำเขยีวคุณภำพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์ำเขยีวสง่ออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนทีจ่ดั

แสดงประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำอนัหลำกหลำย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจำกชำนำนำชนิด 

อำทเิช่น ชำเขยีวคุณภำพเยีย่มเหมำะส ำหรบัซือ้เป็นของฝำก มคีุก้กีช้ำเขยีว ซุปชำเขยีว แผน่

มำสก์หน้ำชำเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศรมี

ชำเขยีว และโรลชำเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่ว

จะไดส้มัผสักบัภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกำหลใีต้ รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบั

ถว้ยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่ำเขยีวทีน่ี่ 

กลำงวนั                                อำหำรกลำงวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิ

ดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนั

ฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลำ้กบัซอสสูตรเฉพำะ เสริ์ฟพร้อมขำ้วสวยร้อนๆ  กำร

รบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถำนที่จดัแสดงเรื่องรำว
เกีย่วกบัคติตี ้หลำกหลำยเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ พรอ้ม
เรื่องรำวและประวตัคิวำมเป็นมำ ภำยในมรีำ้นขำยของทีร่ะลกึน่ำรกัๆ มำกมำยใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้
ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่ำดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตำ และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสำวกของ Hello 
Kitty แน่นอน อีกทัง้ยงั คิตตี้คำเฟ่ ซึ่งเป็นร้ำนกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรกัเหมำะส ำหรบัถ่ำยภำพ 
ภำยในรำ้นมจี ำหน่ำยเค๊กหลำยรสชำต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกำแฟ รสชำตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลำด 
  
จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) กำรแสดงควำมสำมำรถของ
นักแสดงในกำรโชว์หวำดเสยีวและควำมยดืหยุ่นของร่ำงกำย มกีำรแสดงหลำกหลำยชุด แต่ละ
กำรแสดงจะแตกต่ำงกนัไป เป็นที่ตื่นตำตื่นใจของผู้ชม มีทัง้ แสง ส ีเสยีง ท่ำนจะได้รบัควำม
สนุกสนำน เพลดิเพลนิ และหวำดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน์ี้นักกำยกรรมจะ
หมุนตวัและแสดงท่วงท่ำกำยกรรมต่ำงๆ ด้วยห่วงที่ห้อยอยู่กลำงอำกำศ  โชว์กำยกรรมกลำง
อำกำศดว้ยผำ้ นักแสดงจะเล่นกำยกรรม บดิตวัดว้ยท่ำทำง สง่ำงำมขณะหอ้ยตวัอยู่กลำงอำกำศ
ดว้ยผำ้เพยีงผนืเดยีว เป็นต้น แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์ำดโผนในพืน้ทีจ่ ำกดั ทีเ่ขำ้
ไปขบัสวนทำงกนัอยู่ในลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเตน้เรำ้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจำกผูช้มไดท้ัง้ฮอล 

 
 จำกนั ้นพำท่ำนแวะนมัสกำรพระ ณ วัดซันบังโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 
TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสูท่ะเล  ระหว่ำงทำงขึน้ท่ำนจะไดย้นิเสยีงพระ
สวดมนต์ ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรูปองคใ์หญ่ซึ่งเป็นพระ ประธำนที่มคีวำมศกัดิส์ทิธิ ์
และเป็นทีเ่ลื่อมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจ ูและชำวเกำหลใีตท้ีน่ับถอืศำสนำพุทธ  และรูปปัน้เจำ้
แม่กวนอมิซึ่งหนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจำยน์ ซึ่งหำกได้ลูบพุงกจ็ะ
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ร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะไดพ้บกบัวถิกีำรท ำบุญของชำวเกำหลใีตท้ีแ่ตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย โดย
นิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆเ์พื่อควำมอุดมสมบรูณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสง
สว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงำมของแหลมมงักรที่
ยื่นออกมำสูม่หำสมุทร 
 พำท่ำนเดนิทำงสู่ ภเูขาซองอคั (SONGAK SAN)  เป็นภูเขำไฟทีส่วยงำมอกี1 ลูกบนเกำะเชจู 
สำมำรถชมววิทอ้งทะเล ภูเขำไฟฮลัลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มีชำยหำดหนิรมิ
ทะเล ชำยหำดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรำยสขีำวแต่กลบัเป็นหนิสดี ำ น ้ำทะเลสดี ำแปลกตำ เป็นจุดด ำน ้ำ
ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐำนภูเขำ จะมีช่องที่ทหำรญี่ปุ่ นบงัคบัให้คนเกำหลีขุดเจำะไว้
ตัง้แต่สมยัสงครำมโลก  เพื่อเอำไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้ ำหรบัท ำลำยเรอืของอเมรกิำ โดยท ำเป็น
เรอืตดิระเบดิแลว้พุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนนี้เปิดใหเ้ขำ้ชม แต่มเีหตุกำรณ์เคยดนิถล่มลงมำเลยปิด
ไม่ให้เข้ำชมอีกเลย และยังเคยเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำเรื่อง "แดจังกึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละคร
โทรทศัน์ยอดนิยมของเกำหลใีต้ ส ำหรบัใครที่ชื่นชอบกำรทำนอำหำรทะเลสดๆ คงต้องฟินกบั
หอยเป๋ำฮือ้สดุขึน้ชื่อ ทีอ่ำชพีแฮนยอหรอืนกัประดำน ้ำหญงิวยัชรำ. งมขึน้มำขำยกนัอยู่รมิชำยฝัง่ 
สด อร่อยอย่ำบอกใครเชยีว 

 
เยน็                                      อำหำรเยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอำหำรทีเ่ป็นทีน่ิยมของชำวเกำหล ี โดยกำร

น ำหมูสำมชัน้ไปย่ำงงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผำจนร้อน   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พร้อมกบัเครื่องเคยีง
ต่ำงๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บำงๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ำมนังำ ถงึแมว้่ำซมัก
ยอบซลัจะมกีำรเตรยีมกำรทีสุ่ดแสนจะธรรมดำ คอืไม่ไดม้กีำรหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลำกหลำย 
แต่ว่ำถำ้พดูถงึรสชำตแิลว้ นบัว่ำพลำดไม่ไดเ้ลย 

 
 
น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ 

 

 

 

เชำ้                                         รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป 

ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่

แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ 

แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดนิทำงสู ่พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ (HAENYEO MUSEUM) แฮนยอ คอืนกัด ำน ้ำ

ทีล่งไปเกบ็อำหำรทะเลบรเิวณรอบๆชำยฝัง่ของเกำะเชจูดว้ยวธิกีำรตำมแบบฉบบัดัง้เดมิของ

เกำหล ีบำงคนกย็กใหแ้ฮนยอเป็นนำงเงอืกแห่งทอ้งทะเลซึง่ไดร้บัควำมสนใจอย่ำงมำก ภำยใน

พพิธิภณัฑท์ุกท่ำนจะได้พบภำพถ่ำยแฮนยอทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึควำมแขง็แกร่งของผูห้ญงิบน

วนัท่ีสามของการเดินทาง       พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิล

จลุบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 
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เกำะเชจู โดยรูปแบบกำรจดัแสดง เป็นอำคำรและวตัถุบอกเล่ำ เรื่องรำว วถิชีวีติควำมเป็นอยู่  

ซึง่ขำ้วของ เครื่องใชท้ีน่ ำมำแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใชท้ีเ่จำ้ของบำ้นไดใ้ชง้ำนจรงิ อำท ิเช่น

กำรแต่งกำย ในสมยัก่อนชุดแต่งกำยของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆทีดู่สบำยตำ ภำยในมฉีำย

วีดีโอเรื่องรำวของอำชพีนี้ใต้ท้องทะเลให้เรำดูอกีด้วย (หมำยเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ำรเขำ้ชม

เน่ืองจำกสถำนทีท่่องเทีย่วบำงแห่งมวีนัหยุดประจ ำ) 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชำต ิผ่ำนผลงำนกำร

วจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่ำ

ตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตีบ แตก ตนั และสำมำรถล้ำงสำรพษิในร่ำงกำย 

เพื่อเพิม่ภูมติ้ำนทำนและท ำใหอ้ำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึง่ก ำลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกคน

ในประเทศเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลติภณัฑต่์ำงๆทีท่ ำจำกสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคำ้ยอด

นิยมส ำหรบัคนเกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

 

จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บำ้นโบรำณอำยุมำกกว่ำ 

300 ปี ทีย่งัมชีำวบำ้นอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบำ้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบั

มูลมำ้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับำ้น ถ้ำท่ำนเคยมำเทีย่ว

เกำหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่ำงๆทีอ่ยู่ตำมบำ้นกจ็ะเดำไดว้่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดอง

ของเกำหล ีแต่ส ำหรบัที่เกำะนี้นัน้ ไหที่วำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส ำหรบั

หมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบำ้นจะน ำผลเบอรีป่่ำ

มำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึง้ และหมกัไวส้ำมปี ก่อนทีจ่ะน ำมำรบัประทำนได ้รสชำดหวำน

อมเปรี้ยว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใช้ในกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กเ็ป็นสนิค้ำทีผู่้มำเยีย่ม

เยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 

กลำงวนั                                อำหำรกลำงวนั บรกิำรท่ำนดว้ย "แทจพีลูแบก็"  เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตร

พิเศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคล้ำพร้อมน ้ำซุป นักท่องเที่ยวนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำติออก

หวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ 

เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขำไฟที่

ดบัแล้ว ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัทีผู่้คนมำขอพรและชม

พระอำทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจู และในจุดนี้เรำยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบั

ท้องฟ้ำและน ้ ำทะเลสีครำม ทิวทัศน์ที่สวยงำมโดยรอบของตัวเมืองเชจู เป็นสถำนที่ ที่

นักท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หมท่ำง

ธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดินขึ้นไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟที่ดับแล้ว ระหว่ำงทำงท่ำน
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สำมำรถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ำยรูปจำกมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิ

ทวิทศัน์และบรรยำกำศทีแ่ตกต่ำงกนั เมอืขึน้ไปถึงด้ำนบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้

สมัผสักบัอำกำศบรสิทุธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอน 

พำทุกท่ำนเดนิทำงชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER) ควำมหมำยของดอกไฮ

เดรนเยยี บำ้งกว็่ำหมำยถงึ “ดอกไมเ้ยน็ชำ” เพรำะสำมำรถทนกบัอำกำศหนำวไดเ้ป็นอย่ำงด ีแต่

อกีควำมหมำยหนึ่งกค็อื “แทนค ำขอบคุณ” หรอื  ขอบคุณที่เขำ้ใจ และคอยอยู่เคยีงขำ้งกนัมำ

ตลอด ดอกไฮเดรนเยยีบนเกำะเชจสูว่นมำกดอกเป็นสฟ้ีำ ม่วงอมชมพ ูกลิน่อำยควำมหอมอ่อนๆ 

แบบธรรมชำติของดอกไฮเดรนเยียจะช่วยท ำให้บรรยำกำศอบอวนไปด้วยควำสุข ควำม

เพลดิเพลนิ มชีวิติชวีำและไม่ควรพลำดถ่ำยรูปเกบ็ควำมประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบำนสวย

ในช่วงเดอืนพฤษภำคม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ณ วนัเดนิทำง) 

จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า (HANWHA AQUA PLANET JEJU)  หรอื อควำเรยีม

ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต้และมตีู้ปลำใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี เป็นสถำนทีอ่กีหนึ่งแห่งทีไ่ม่ควรพลำดเมื่อ

ไดม้ำเยอืนเกำะเชจ ูเพรำะทีน่ี่เป็นทัง่ศูนยก์ลำงกำรเรยีนรูท้ำงทะเล ควำมรูเ้กีย่วกับธรรมชำตแิละ

มีสิง่มีชวีติใต้ทะเลที่จดัแสดงได้น่ำสนใจและสวยงำม มีตู้ปลำจ ำนวนมำกตัง้แต่ขนำดเลก็จนถึง

ขนำดใหญ่ทหมึำอลงักำรชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใตท้อ้งทะเล ชมกำรใหอ้ำหำรนกเพนกวนิตวัน้อย 

ทีต่่ำงกรกูนัมำรบัอำหำรอย่ำงคกึคกั และปลำกระเบนว่ำยขำ้มหวัไปมำท ำใหคุ้ณและครอบครวัหลง

รกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

เยน็                                    อำหำรเยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่ำนดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง   เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกำะเช

จูขึน้ชื่อดว้ยอำหำรทะเลสดๆ อยำกใหทุ้กท่ำนไดล้ิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้ว

สวยและเครื่องเคยีงต่ำงๆ 

  

น ำเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ 

 

 

  

เชำ้                                         รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป 

ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่

แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ 

แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงิน

วอน  - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู
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จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดูอมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพำนขำ้ม

ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัร็อคที่มีลกัษณะคล้ำยกบัหวัมงักร อีกหนึ่งใน

มนต์เสน่หท์ำงธรรมชำตขิองเกำะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่ำถำ้หำกใครไม่ไดม้ำเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมำ

ดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่ำยงัมำไม่ถงึเกำะเจจ ูโขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จำกกำรกดักร่อนของคลื่น

ลมทะเล ท ำใหม้รีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก ำลงัอำ้ปำกส่งเสยีงรอ้งค ำรำมและพยำยำมที่

จะผุดขึน้จำกทอ้งทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้ำ เป็นประตมิำกรรมทีธ่รรมชำตไิดส้รำ้งสรรคม์ำ สถำนที่

แห่งนี้เป็นทีส่นใจของนักท่องเทีย่วเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยีย่มชมสะพำน

ขำ้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธำรลำวำทีต่อนนี้กลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหล ีโดยมกีำรจดลขิสทิธิ ์

เรยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไม้ทอง มรีส

เปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้ง

สำรพิษที่ตกค้ำงหรือไขมันที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตับหรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่ำน

แข็งแรงขึ้น ซึ่งยังส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ 

สม้อบแห้ง สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำติ รวมไปถึงของใชใ้น

ครัวเรือน ลูกบอลซักผ้ำ เครื่องใช้ไฟฟ้ำ  และยังมีชุดเครื่องนอนอันดับ1ของเกำหลี (SESA 

LIVING) ทีนุ่่ม น่ำสมัผสั พรอ้มกบักำรกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝำกของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้

มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น  

                                      จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู ่ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์ (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส ำอำงคท์ี่

หมอศลัยกรรมเกำหลรี่วมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑต่์ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผูท้ีม่ปัีญหำผวิหน้ำ ไม่

ว่ำจะเป็นสิว มีริ้วรอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผิวขำวสว่ำงใส ไร้ริ้วรอย 

แต่งหน้ำเบำๆโชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำ

ผลิตจำกโสมที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มคุีณภำพดีที่สุด ภำยในจะมเีจ้ำหน้ำที่้ให้ควำมรู้

เกี่ยวกบัโสมพร้อมอธบิำยคุณภำพและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำกโสม ให้ท่ำนได้เลือกซื้อโสมที่มี

คุณภำพดทีีส่ดุและรำคำถูก กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

กลำงวนั                                  อำหำรกลำงวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บำง ๆ ผกัต่ำง ๆ 

เช่น กะหล ่ำปล ีฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มำตม้รวมกนั โดยสำมำรถทำนได้

ทัง้แบบแหง้และน ้ำ เครื่องเคยีงต่ำง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสำหร่ำย กมิจ ิเสรฟิพรอ้ม

กบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อร่อยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 
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จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิค้ำ

ชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลือกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ 

นำฬิกำ เครื่องประดับ หลำกหลำยแบรด์ดัง 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, Perfumes ฯลฯ 

 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิค้ำทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกำะเชจู อำทิ

เสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค ์เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW 

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

INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบกำรณ์ช้อปป้ิงทีเ่ร้ำใจที่สุดของคุณ เหมอืนยกเมยีง

ดงมำไวบ้นเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศเกำะเชจ ูพรอ้มรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 

 

21:30-22.30 น.                  เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เที่ยวบนิที่ 7C2243 พร้อมควำมประทบัใจ

01.00-02-00 น.                  เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศทีร่ะบใุนรำยกำร

เดนิทำง ทำงบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่ำบรกิำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือควำม

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชำต ิกำรนดัหยุดงำน 

กำรจรำจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคมุของบรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบให้

เสยีเวลำในกำรท่องเทีย่วทีร่ะบใุนโปรแกรม ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยี

โอกำส และค่ำใชจ้่ำยทีล่กูคำ้และบรษิทัจ่ำยไปแลว้ 
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 
 
 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกต ิ

ราคา
โปรโมชัน่ 

กรกฎาคม : 21-24 , 22-25 , 23-26 , 29-1 ส.ค. , 30-2 ส.ค. 
สงิหาคม : 4-7 , 5-8 , 6-9 ,12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 , 20-23 , 25-28 , 26-29 
, 27-30 

10,200.- 6,700.- 

4,900.- 

กรกฎาคม : 20-23 , 24-27 , 28-31 , 31-3 ส.ค. 
สงิหาคม : 3-6 , 7-10 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 28-31 

10,500.- 7,000.- 

กรกฎาคม : 19-22 , 27-30  
สงิหาคม : 1-4 , 2-5 , 10-13 , 11-14 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 29-1 ก.ย. , 
30-2 ก.ย.  

10,800.- 7,300.- 

กรกฎาคม : 25-28  
สงิหาคม : 8-11 

11,800.- 8,300.- 

กรกฎาคม : 26-29 17,800.- 14,300.- 

สงิหาคม : 9-12  18,800.- 15,300.- 

***เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเทีย่ว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เชน่ ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN SUMMER ทางแลนดเ์กาหลี

จ าเป็นตอ้งเกบ็ค่าประกนัเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเทีย่วจรงิๆ เดนิทาง

ท่องเทีย่วพรอ้มกรุ๊ปและกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี้คนืเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงือ่นไข

ดงักล่าว  (ขอสงวนสทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเอง

ทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทีต่ดิด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเทีย่วอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองที่นั่ง  
   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงินเตม็จ ำนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      รำคำปกติช ำระเงินมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช ำระเตม็จ ำนวนก่อนออกเดินทำง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช ำระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตำมเวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถูกปฏิเสธกำร
จ่ำยเงินไม่ว่ำกรณีใดๆ ให้ถือวำ่ท่ำนสละสิทธ์ิในกำรเดินทำงกบัทำงบริษทั 
ราคานีร้วม 
-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมท่ีระบุในรำยกำร ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่ำภำษีสนำมบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่ำอำหำรทุกม้ือ ตำมท่ีระบุในรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีต่ำงๆ ตำมรำยกำร 
-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่ำน)  
-  ค่ำรถรับ-ส่ง และน ำเท่ียวตำมรำยกำร / ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   ค่ำหวัหนำ้ทวัร์ผูช้  ำนำญเส้นทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในต่ำงประเทศ 
              (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนำ้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่ำประกนัอุบติัเหตุระหวำ่งเดินทำง วงเงินท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เง่ือนไขตำมกรมธรรม)์ 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่ำธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บำท หรือ 25,000 วอน ต่อท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใชจ่้ำยส่วนตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดินทำง, ค่ำโทรศพัทส่์วนตวั, ค่ำซกัรีด, มินิบำร์ในห้อง, รวมถึงค่ำอำหำร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรำยกำร (หำก
ท่ำนตอ้งกำรสัง่เพ่ิม กรุณำติดต่อหวัหน้ำทวัร์แลว้จ่ำยเพ่ิมเองต่ำงหำก) 
-   ค่ำภำษีมูลค่ำเพ่ิม 7% และภำษีหกั ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่ำน ้ำหนกักระเป๋ำสมัภำระ ท่ีหนกัเกินสำยกำรบินก ำหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่ำวีซ่ำส ำหรับพำสปอร์ต ต่ำงดำ้ว กรุณำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอร์ต 2) ใบประจ ำตวัคนต่ำงดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้มี) 
5) สมุดบญัชีเงินฝำก(ถำ้มี) 6) รูปถ่ำยสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนินกำรยืน่วีซ่ำดว้ยตนเองเท่ำนั้น  (ส ำหรับหนงัสือเดินทำงต่ำงดำ้ว เจำ้ของ
หนงัสือเดินทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่ำ) 
-  ค่ำอำหำรท่ีลูกคำ้รับประทำนทำนนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจำกท่ีโปรแกรมก ำหนด หำกลูกคำ้ไม่สำมำรถรับประทำนอำหำรท่ีทำงทวัร์จดัให้ กรุณำ
เตรียมอำหำรส ำเร็จรูปส่วนตวัส ำรองมำดว้ย 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนกำรเดินทำง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ ำ 
- ยกเลิกกำรเดินทำงไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่ำทวัร์ทั้งหมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทำงและผูเ้ดินทำงไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกำลไม่สำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทำงได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทำงตอ้งกำรันตีมดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือต่ำงประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มี
กำรคืนเงินมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ  ำนวนผูเ้ดินทำง ขั้นต ่ำ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทรำบล่วงหน้ำอยำ่งน้อย 5 วนัก่อนกำรเดินทำง 
-           รำคำน้ีเป็นรำคำส ำหรับนกัท่องเท่ียวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทำงไทยเท่ำนั้น (นกัท่องเท่ียวต่ำงประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 
 -            เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเท่ียว สำมำรถเปล่ียนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม โดยค ำนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทำงเป็นส ำคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในกำรเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ 
-           หนงัสือเดินทำง ตอ้งมีอำยเุหลือใชง้ำนไม่นอ้ยกวำ่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพำะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทำงเพ่ือท่องเท่ียว เท่ำนั้น (หำกหนงัสือเดินทำง
เหลือนอ้ยกวำ่ 6 เดือนท ำให้ไม่สำมำรถเดินทำงไดท้ำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหำกเกิดกรณีควำมล่ำชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำรนดัหยดุงำน, กำรก่อจลำจล ภยัธรรมชำติ หรือกรณีท่ี
ท่ำนถูกปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมืองจำกเจำ้หนำ้ท่ีตรวจคนเขำ้เมือง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทั้งจำกไทยและต่ำงประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ 
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-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไม่ครบ อำทิ ไม่เท่ียวบำงรำยกำร, ไม่ทำนอำหำรบำงม้ือ เพรำะค่ำใชจ่้ำยทุก
อยำ่ง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ่้ำยให้ตวัแทนต่ำงประเทศแบบเหมำขำดก่อนออก เดินทำงแลว้ 
-           ทำงบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หำกเกิดส่ิงของสูญหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจำก ควำมประมำทของตวันกัท่องเท่ียว
เอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีท่ีท่ำนไม่เดินทำงพร้อมคณะไม่สำมำรถน ำมำเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          กำรติดต่อใดๆกบัทำงบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. 
นอกจำกวนัเวลำดงักล่ำว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบำลประกำศในปีนั้นๆ ถือวำ่เป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังำน  ไม่มีอ  ำนำจในกำรให้ค  ำสญัญำใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสำรลงนำมโดยผูมี้อ  ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนั้น 
-           หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณำสอบถำมท่ีเจำ้หนำ้ท่ีทุกคร้ังก่อนท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำเท่ียวบิน
ล่ำชำ้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทำงกรณีเกิดกำรผิดพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทรำบล่วงหนำ้ซ่ึงอยูเ่หนือ
กำรควบคุมของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่ำใชจ่้ำยให้ในทุกกรณี 
-           ถำ้ลูกคำ้ไม่เขำ้ร้ำนคำ้ชอ้ปป้ิงตำมท่ีโปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รับเงินค่ำเขำ้ร้ำนช็อปร้ำนละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,000 บำท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัห้องว่ำง ณ วนัเขำ้พกั และโรงแรมท่ีเขำ้พกั ไม่สำมำรถ CONFIRM ให้ได ้
-           ถำ้ลูกคำ้มีควำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัร์หรือกำรท่องเท่ียวกบัคณะ ทำงแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บำท/ท่ำน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัห้องพกัส ำหรับผูท่ี้ไม่เดินทำง ผูร่้วมเดินทำงไม่สำมำรถใชห้้องพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรับลูกคำ้ท่ีเดินทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


