
 
 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้นาํถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาํผลิตภณัฑข์องสดท่ีทาํจาก

สตัวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้นาํเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ  

 

 

 

ก าหนดการเดนิทาง19 กรกฎาคม -30 สงิหาคม 2562  

โปรแกรมเดินทาง 
หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ - ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ชมดอกไฮเดรนเยยี - โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - รา้นคา้สมุนไพร+รา้นละลายเงนิวอน – ศนูยเ์ครื่องส าอาง 

ศนูยโ์สม  - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู

 

 

22.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้

ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR(BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  

ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความ

สะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบิน

ท่ี 7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดแูลเอาใจ

ใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสายการ

บนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้หลงัจากการก่อตัง้

เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค า

เรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าให้

การท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่าน้ีมา

วนัแรกของการเดินทางพบกนัท่ีสนามบินสุวรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภมิูโดยสายการบินเจจแูอร ์

 

HOT PRO JEJU SUMMER 



 
 

ปฏบิตั ิจนท าใหป้ระเทศเกาหลใีตก้ลายเป็ นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-

800ของสายการบนิเจจ ูไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในดา้นความ ปลอดภยั ’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมี

ชื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

 09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 

ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามี

ไฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลา

ของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีาร

ตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่เมอืงมรดกโลก เกาะเชจ ูทีอ่งคก์าร 

UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก 

(THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

 พาท่านเดนิทางสู ่ พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค ( O'Sulloc)ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจาก

ธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็น

สถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชา

นานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุก้กีช้าเขยีว ซุปชา

เขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและ

เยน็ ไอศรมีชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่

นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีตร้วมทัง้ถ่ายภาพ

ทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี ่

อาหารกลางวนั  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่

ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์

พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

 จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA 
TEMPLE)วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระ
สวดมนต ์ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละ
เป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และรปูป ัน้เจา้แม่
กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูป ัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดล้บูพุงกจ็ะร ่ารวย
เงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวถิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยม
ถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่าง

แห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมุทร 
 
 

วนัท่ีสองของการเดินทางพิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - วดัซนับงัซา  - โปรแกรมเพ่ิมเติมฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู / โชวก์ายกรรม   

 



 
 

โปรแกรมเพ่ิมเติม ฮลัโหลคิตต้ี / โชวก์ายกรรม 
โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 12,000 วอน  
 พาท่านมุ่งหน้าสู ่ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานทีจ่ดัแสดง
เรื่องราวเกีย่วกบัคติตี ้หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใชท้ีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ 
พรอ้มเรื่องราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายในมรีา้นขายของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมายใหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็ดโกแล๊ต รบัรองถูกใจสาวกของ Hello 
Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะส าหรบัถ่ายภาพ 
ภายในรา้นมจี าหน่ายเค๊กหลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควรพลาด 

  
โปรแกรมเพ่ิมเติม ช าระเพ่ิม 12,000 วอน 
 จากนัน้พาท่านเขา้ชม โชวก์ายกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของ
นกัแสดงในการโชวห์วาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการแสดงจะ
แตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน เพลดิเพลนิ และ
หวาดเสยีว ไปพรอ้มๆกนั  เช่น โชวล์อดห่วง โชวน์ี้นกักายกรรมจะหมุนตวัและแสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ 
ดว้ยห่วงทีห่อ้ยอยู่กลางอากาศ  โชวก์ายกรรมกลางอากาศดว้ยผา้ นกัแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัดว้ยท่าทาง 
สง่างามขณะหอ้ยตวัอยู่กลางอากาศดว้ยผา้เพยีงผนืเดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผน

ในพืน้ทีจ่ ากดั ทีเ่ขา้ไปขบัสวนทางกนัอยู่ในลกูโลก ซึง่สนุก ตื่นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอล 
 
อาหารเยน็  พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างงบนแผ่นโลหะที่
ถูกเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยปน่ เกลอื และ
น ้ามนังา ถงึแมว้่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึ
รสชาตแิลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

 
 

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 

 

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที่

น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง รา้นน ้ามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ชมดอกไฮเดรนเยีย  - 

โปรแกรมเพ่ิมเติม : Rail Bike / Aqua Planet 

 



 
 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่าน

ผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลด

ไขมนัและน ่าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิ

ในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความ

นิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆทีท่ าจากสนเขม็แดงซึง่เป็น

สนิคา้ยอดนิยมส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" ( SONGEUB FOLK 

VILLAGE)หมู่บา้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุ

มากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว 

ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคย

มาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอื

ผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไห

ส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน า

ผลเบอรีป่า่มาใสล่งไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาดหวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนก็

เคยถูกใชใ้นการรกัษาคนปว่ย  ปจัจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลแูบก็"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน ้า

ซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และ

ขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง ( SEONGSAN ILCHULBONG )เป็น

ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพร

และชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่า

กบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานทีท่ี่

นกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทาง

ธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถ

หยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และ

บรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงาม

อย่างแน่นอน 

 

 



 
 

พาทุกท่านเดนิทางชม ดอกไฮเดรนเยีย (HYDRANGEA FLOWER)ความหมาย

ของดอกไฮเดรนเยยี บา้งกว็่าหมายถงึ ‚ดอกไมเ้ยน็ชา ‛ เพราะสามารถทนกบัอากาศหนาว

ไดเ้ป็นอย่างด ีแต่อกีความหมายหนึ่งกค็อื ‚แทนค าขอบคุณ ‛ หรอื  ขอบคุณทีเ่ขา้ใจ และ

คอยอยู่เคยีงขา้งกนัมาตลอด ดอกไฮเดรนเยยีบนเกาะเชจสูว่นมากดอกเป็นสฟ้ีา ม่วงอม

ชมพ ูกลิน่อายความหอมอ่อนๆ แบบธรรมชาตขิองดอกไฮเดรนเยยีจะช่วยท าใหบ้รรยากาศ

อบอวนไปดว้ยควาสขุ ความเพลดิเพลนิ มชีวิติชวีาและไม่ควรพลาดถ่ายรปูเกบ็ความประทบัใจ (ดอกไฮเดรนเยยีจะบานสวยในช่วง

เดอืนพฤษภาคม ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

โปรแกรมเพิม่เตมิ : Rail Bike / Aqua Planet 

โปรแกรมเพิ่มเติม ช าระเพิ่ม 12,000 won 

 จากนัน้พาทกุทา่นเดินทาง ปัน่จกัรยานเรียลไบท ์(RAIL BIKE JEJU)เป็นแหลง่

ทอ่งเที่ยวรูปแบบใหมน่ ับได้วา่เป็นสถานท่ีพกัผอ่นและออกก าลงักาย Rail Bike คือการป่ันจกัรยาน

บนรางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน 4 ล้อที่ต้องใช้คนป่ันตัง้แต ่2-4 คน เพราะมีมอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการ

ขบัเคลือ่น ท าให้เหน่ือยเกินไป ส าหรับการป่ันจกัรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลาประมาณ 30 นาที ทกุ

คนจะเร่ิมสตาร์ทออกจากจดุเดียวกนั จากนัน้เจ้าหน้าที่จะปลอ่ยให้ป่ันจกัรยานไปทีละคนั โดยให้มี

ระยะหา่งกนัประมาณ 20 เมตร ระหวา่งเส้นทางทกุทา่นสามารถชมธรรมชาติที่เต็มไปด้วยต้นไม้และ

ดอกไม้นานาชนิด 

โปรแกรมเพิ่มเติม ช าระเพิ่ม 20,000 won 

 จากนัน้พาทา่นเข้าชม พิพิธภณัฑ์สัตว์น า้ (HANWHA AQUA PLANET JEJU)หรือ อค

วาเรียมที่ใหญ่ที่สดุในเกาหลใีต้และมีตู้ปลาใหญ่ที่สดุในเอเชีย เป็นสถานท่ีอีกหนึง่แหง่ที่ไมค่วรพลาด

เมื่อได้มาเยือนเกาะเชจ ูเพราะที่นี่เป็นทัง่ศนูย์กลางการเรียนรู้ทางทะเล ความรู้เก่ียวกบัธรรมชาติและ

มีสิง่มีชีวิตใต้ทะเลท่ีจดัแสดงได้นา่สนใจและสวยงาม มีตู้ปลาจ านวนมากตัง้แตข่นาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่ทหมึาอลงัการชวนตื่นตาตื่นใจ

ในโลกใต้ท้องทะเล ชมการให้อาหารนกเพนกวินตวัน้อย ท่ีตา่งกรูกนัมารับอาหารอยา่งคกึคกั และปลากระเบนวา่ยข้ามหวัไปมาท าให้

คณุและครอบครัวหลงรักท้องทะเลโดยไมรู้่ตวั 

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง   เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ 

อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

 

  

น าเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า 

 



 
 

 

 

  

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี 

ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ที่

น้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร ( YONGDUAM ROCK)และ 

สะพานขา้มทะเลยงยอน ( YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร 

อกีหนึ่งในมนตเ์สน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดู

อมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดั

กร่อนของคลื่นลมทะเล ท าใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งค าราม

และพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้สูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิด้

สรา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถ

เดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีี

สวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร ( K0REA HERB)ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจด

ลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง 

มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการ

ลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่าน

แขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง  รา้นละลายเงินวอนหรอื 

(SUPERMARKET)ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ 

สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้น

ครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนั

ไรฝุน่ไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น  

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์ ( COSMETIC SHOP)

ประเภทเวชส าอางคท์ีห่มอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ที่

เหมาะกบัผูท้ีม่ปีญัหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า 

อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม 

 

 

วนัท่ีส่ีของการเดินทางยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร+รา้นละลายเงินวอน  

- ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

 



 
 

จากนัน้น าท่านสู ่ ศนูยโ์สม ( GINSENG CENTER)ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับาล

รบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ภายใน

จะมเีจา้หน้าที่ใ้หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑท์ีผ่ลติจาก

โสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอื

ฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิ สว่นผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟกัทองอ่อน 

ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุง

รสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษีลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี ( LOTTE DUTY FREE SHOP)ทีน่ี่

มสีนิคา้ชัน้น าปลอดภาษใีหท้่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค ์

กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทเิช่น 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 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ดาวทาวน์เมืองเชจ ูแหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกาะเช

จ ูอาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครื่องส าอางค ์เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, 

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

SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคุณ 

เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศเกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ 

มากมาย 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่

7C2243 พรอ้มความประทบัใจ 

 

01.00-02-00 น.           เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

 



 
 

***เนื่องจากทางแลนดเ์กาหล ีไดร้บัแจง้เตอืนหลายครัง้จากกองตรวจคนเขา้เมอืงประเทศเกาหลใีต ้ และจากสายการบนิ เรือ่งผูแ้อบแฝงมาเป็นนกัท่องเทีย่ว แต่ไป

ดว้ยวตัถุประสงคอ์ื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผดิกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัที ่1 มนีาคม 2561 โปรแกรม HOT PRO JEJU SUMMERทางแลนดเ์กาหลจี าเป็นตอ้งเกบ็

ค่าประกนัเพือ่ใหล้กูคา้ไป-กลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงนิ (10,000 บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูคา้เป็นนกัท่องเทีย่วจรงิๆ เดนิทางท่องเทีย่วพรอ้มกรุ๊ป

และกลบัพรอ้มกรุ๊ปตามโปรแกรมทีก่ าหนด สามารถขอรบัเงนิประกนันี้คนืเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความร่วมมอืจากลกูคา้ปฏบิตัติามเงือ่นไขดงักล่าว  (ขอสงวน

สทิธิไ์มค่นืเงนิประกนักรณลีกูคา้ไมผ่่านกองตรวจคนเขา้เมอืง หรอื กรมแรงงานทัง้ทีป่ระเทศไทยและประเทศเกาหลใีต)้*** 

หากท่านถูกเจา้หน้าทีต่ม.เกาหล ีกกัตวัไมใ่หเ้ดนิทางเขา้ประเทศ ค่าใชจ้่ายทีเ่กดิขึน้ในระหว่างถูกกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูคา้จะตอ้งเป็นผูช้ าระเอง

ทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจง้ใหท้ราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดนิทางท่องเทีย่วหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มม่นีโยบายใหค้ณะรอ ท่านทีต่ดิด่านตรวจคน

เขา้เมอืง หากสามารถผ่านเขา้เมอืงไดจ้ะตอ้งเดนิทางไปพบกบัคณะทวัรด์ว้ยตนเอง และไมส่ามารถเรยีกรอ้งค่าเดนิทางจากทวัรไ์ด ้เพือ่ความเป็นระเบยีบและคณะได้

ท่องเทีย่วอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 

 

 

 **กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการ

เดนิทาง ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความ

รบัผดิชอบของบรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน 

การจราจรตดิขดั หรอืสิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบให้

เสยีเวลาในการท่องเทีย่วทีร่ะบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยี

โอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และบรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั *** 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่ / 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกต ิ

ราคา
โปรโมชัน่ 

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

9,000.- 5,500.- 

4,900.- 

กรกฎาคม : 20-23 , 28-31 , 31-3ส.ค. 
สงิหาคม : 3-6 , 7-10 , 11-14 , 14-17 , 17-20 , 20-24 , 24-27 , 28-31  

9,200.- 5,700.- 

กรกฎาคม :19-22 , 24-27  
สงิหาคม : 1-4,2-5 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 29-1ก.ย. , 30-2ก.ย. 

9,400.- 5,900.- 

กรกฎาคม : 25-28 , 27-30 
สงิหาคม : 8-11 , 10-13  

9,800.- 6,300.- 

กรกฎาคม : 26-29 15,800.- 12,300.- 

สงิหาคม : 9-12  16,800.- 13,300.- 



 
 

เงือ่นไขการให้บริการกรณสี ารองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมชัน่ชาํระเงินเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติชาํระเงินมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ชาํระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการ
จ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบัทางบริษทั 
ราคานีร้วม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ / ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเส้นทาง นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ  
(ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท  (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หาก
ท่านตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก)  
-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 15 กก.) 
-   ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 
5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและดาํเนินการยืน่วีซ่าดว้ยตนเองเท่านั้น  (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของ
หนงัสือเดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า)  
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมกาํหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให้ กรุณา
เตรียมอาหารสาํเร็จรูปส่วนตวัสาํรองมาดว้ย  
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี )     
ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มี
การคืนเงินมดัจาํ หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จาํนวนผูเ้ดินทาง ขั้นตํ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศชาํระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นสาํคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทาง
เหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนทาํให้ไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ี
ท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบ
ของบริษทัฯ 



 
 

-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุก
อยา่ง ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียว
เอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. 
นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสญัญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจขอบริษทักาํกบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบิน
ล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือ
การควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใชจ่้ายให้ในทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัห้องวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัห้องพกัสาํหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้้องพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิสาํหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


