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ก าหนดการเดนิทาง เดอืน 28 มนีาคม – 12 เมษายน 2563 

โปรแกรมเดนิทาง 
ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - น ้าตกซอนจียอน  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงั โพมุนซา - รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง  - 

ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากรุะ - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑส์ตัว์

น ้า  - ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร  +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร  - รา้นละลายเงินวอน  - ศนูย์

เครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ลอ็ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู
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22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR 

(BOEING 737-800)  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 2-3  โดยมเีจา้หน้าทจีากบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกในเรื่องของเอกสารของท่าน 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั 1 ของ

ประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดแูลเอาใจใสน่่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสาย

การบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็

โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลกูคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิ

เจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตั ิจนท าใหป้ระเทศเกาหลใีต้

กลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสายการบนิเจจ ูไดร้บัการยอมรบั

จากทัว่โลก ‘ในดา้นความปลอดภยั’ ‘และสมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาํ

ผลิตภณัฑข์องสดท่ีทาํจากสัตวไ์ม่วา่เน้ือหม ูเน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากร

ตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง    สนามบินเจจ ู - ฮลัโหล คิตต้ี เจจ ู - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - น ้าตกซอนจียอน  - ภเูขาซองอคั  - 
วดัซนับงัโพมุนซา 
 

 

เดินทางถึงสนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - โชวก์ายกรรม  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค 
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09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 

ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 

2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู ่ เมืองมรดกโลก 

เกาะเชจู ทีอ่งคก์าร UNESCO ใหร้างวลัเกาะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์างธรรมชาตแิห่งใหม่ของโลก ( THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

พาท่านมุ่งหน้าสู ่ HELLO KITTY JEJU ISLAND เป็นสถานทีจ่ดัแสดงเรื่องราวเกีย่วกบัคติตี ้หลากหลายเวอรช์ัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใช้

ทีเ่ป็นคติตีท้ ัง้หมด  พรอ้มเรื่องราวประวตัคิวามเป็นมา รา้นขายของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมายให้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้ตดิไมต้ดิมอื เช่น ทีค่าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และชอ็คโกแล๊ต รบัรองถูกใจ

สาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแต่งอย่างน่ารกัเหมาะ

ส าหรบัถ่ายภาพ ภายในรา้นมจี าหน่ายเคก้หลายรสชาต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกาแฟ รสชาตอิร่อยที่

คุณไม่ควรพลาด 

 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊  เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้

ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูร

เฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจากธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่

ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนั

หลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะ

ส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ 

ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควร

พลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่

ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชา

เขยีวทีน่ี่ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู ่น ้าตกชอนจียอน ( CHOENJIYEON FALL) น ้าตกทีไ่หลลงจากหน้าผา

หนิน้ีท่านสามารถมองและจนิตนาการเหน็ออกเป็นรปูต่างๆ ท าใหเ้กดิเสยีงราวกบัฟ้าคะนอง สาย

น ้าตกไหลลงสูแ่อ่งน ้ารวมกบัแสงสะทอ้นเปรยีบไดก้บัการรวมทัง้ผนืฟ้าและพืน้ดนิเขา้ดว้ยกนั ดว้ย

ความงดงามนี้ ท าใหเ้ป็นสถานทีย่อดนิยมของนกัท่องเทีย่ว เพื่อถ่ายภาพ โดยมนี ้าตกซอนจยีอน

เป็นฉากหลงัภาพถ่ายทีส่วยงาม 
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พาทา่นเดินทางสู ่ภเูขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภเูขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลกูบนเกาะเชจ ูสามารถชมวิวท้องทะเล ภเูขาไฟฮลัลานซาน

และเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล ชายหาดที่นี่จะไมไ่ด้เป็นทรายสขีาวแต่

กลบัเป็นหินสดี า น า้ทะเลสดี าแปลกตา เป็นจดุด าน า้ยอดนิยมของกลุม่แฮนยอ  ตรงฐานภเูขา จะมี

ช่องที่ทหารญ่ีปุ่ นบงัคบัให้คนเกาหลขีดุเจาะไว้ตัง้แตส่มยัสงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซอ่น

ไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุง่ชนแบบพลชีีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้า

ชม แตม่ีเหตกุารณ์เคยดินถลม่ลงมาเลยปิดไมใ่ห้เข้าชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท าเร่ือง 

"แดจงักึม"ตอนที่ถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ ส าหรับใครท่ีช่ืนชอบการทาน

อาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ช่ือ ที่อาชีพแฮนยอหรือนกัประดาน า้หญิงวยัชรา

งมขึน้มาขายกนัอยูริ่มชายฝ่ัง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียว 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีง

พระสวดมนต ์ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระประธานทีม่คีวาม

ศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และ

รปูป ัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูป ัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดล้บู

พุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวธิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรม

ไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆแ์สดงถงึความอุดมสมบรูณ์ ถวาย

เทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงาม

ของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสูม่หาสมุทร 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั   เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   

ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยปน่ เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมัก

ยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัว่าพลาด

ไม่ไดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี  

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง  - ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากรุะ - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาด

กวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ รา้นน ้ามนัสนเขม็แดง  มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิผ่านผลงานการ

วจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่า

ตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถลา้งสารพษิในร่างกาย 

เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนใน

ประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต่์างๆทีท่ าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยม

ส าหรบัคนเกาหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

จากนัน้พาท่านสู ่ ชมทุ่งดอกยูแช และ ดอกซากรุะ ( YUCHAE FLOWER&CHERRY 

BLOSSOM) ดอกเรปถอืเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะเชจ ู ‚ยแูช  หรอื ‚เรป หรอื เรปซดี 

(Rapeseed)‛ มชีื่อเรยีกทางการเป็นภาษาองักฤษว่า ‚คาโนล่า มดีอกสเีหลอืงประกอบดว้ยกลบี

ดอก 4 กลบี พบบนเกาะเชจโูดยเริม่ในเดอืนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ของทุกปี ทุ่งดอกเรปออก

ดอกบานสะพรัง่เหลอืงอร่ามเตม็เนินเขา นอกจากนัน้ในช่วงปลายเดอืนมนีาคม - กลางเดอืน

เมษายน ดอกซากุระเรมิผลบิาน ดอกซากุระหรอืดอกพ๊ตกดทีเ่กาะเชจนูัน้ ไดช้ื่อว่าเป็น KING 

OF CHERRY BLOSSOM TREE  คอืเป็นดอกพอ็ตโกตทีใ่หญ่ทีส่ดุและสวยงามทีส่ดุในเกาหล ี

จะบานสะพรัง่รมิถนนสองขา้งทางทัว่เกาะเชจ ู(ปรมิาณของดอกเรปและดอกซากุระบานอาจ

ขึน้อยู่กบัภูมอิากาศ ณ วนัเดนิทาง) 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บา้น

แห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งั

มชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวั

ยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคย

เหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่

ส าหรบัทีเ่กาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื 

แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่า่มาใสล่งไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะ

น ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้นการรกัษาคนปว่ย  ปจัจุบนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืน

มกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู "แทจพีลแูบก็"  เป็นการน าเน้ือหมหูมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป นกัท่องเทีย่ว

นิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสกุรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็น

อาหารพเิศษทีข่อแนะน า 
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จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู ่ ชายหาดกวางชิกิ ( Gwangchigi Beach) เป็นชายหาดทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งบนเกาะเชจ ูชายหาดน้ีมี

ทศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพืน้หลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจบูงซึง่เป็นไฮไลทข์อง

เกาะเชจ ู ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาตทิีย่งัคงความอุดมสมบรูณ์และรบัลมทะเล

เยน็ๆ และ ทีส่ าคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติยต์กทีส่วยทีส่ดุแห่งหนึ่งบนเกาะเชจู 

 

 จากนัน้น าท่านชม ยอดเขาซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟทีด่บั

แล ้ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระ

อาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดนี้เรา            ยงัสามารถดื่มด ่า

กบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจ ูเป็นสถานทีท่ี่

นกัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทาง

ธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถ

หยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรปูจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และ

บรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถงึดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศ

บรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

จากนัน้พาท่านเขา้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า หรอื Aquarium ทีใ่หญ่ทีส่ดุในเอเชยี 

เป็นสถานทีอ่กีแห่งหนึ่งทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อไดม้าเยอืนเกาะเชจ ูเพราะทีน่ี่เป็นทัง้ศนูยก์ลางการ

เรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กีย่วกบั  ธรรมชาตแิละสิง่มชีวีติใตท้ะเลทีจ่ดัแสดงไดน่้าสนใจ และสวยงาม 

มตีูป้ลาจ านวนมากตัง้แต่ขนาดเลก็จนถงึขนาดใหญ่มหมึาอลงัการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใตท้อ้ง

ทะเล นอกจากนี้มฉีลามวาฬเป็นไฮไลท ์โชวก์ารใหอ้าหารปลาฉลามสดุระทกึ ดนิแดนแห่งนก

เพนกวนิ ชมการใหอ้าหารนกเพนกวนิตวัน้อย ทีต่่างกรกูนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั และปลา

กระเบนว่ายขา้มหวัไปมาท าใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง   เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านได้

ลิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
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รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่า 

เท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร ( YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนตเ์สน่ห์

ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร 

กถ็อืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าใหม้ี

รปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล 

เพื่อขึน้สูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีส่นใจของ

นกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิ

ธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม รา้นสมุนไพร ( K0REA HERB) ใหม่ล่าสดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว 

ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิที่

ตกคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงั

สง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง  รา้นละลายเงนิวอนหรอื ( SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนม

พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ 

ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลกูบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของ

เกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุน่ไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มี

บรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น  

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์ ( COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางคท์ี่

หมอศลัยกรรมเกาหลร่ีวมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปีญัหาผวิหน้า ไม่ว่ า

จะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆ

โชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม  

 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง      ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน   - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงนิวอน  - ศูนย์ 
เคร่ืองส าอาง  - ศูนย์โสม  ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมอืงเชจู  - สนามบินสุวรรณภูม ิ
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อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟกัทองอ่อน ถัว่งอก แค

รอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิ

เสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสม

ทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้ม

อธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก 

กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคา้

ชัน้น 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, Perfuฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู ่ ดาวทาวน์เมืองเชจู  แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกาะเชจ ูอาทิ

เสือ้ผา้ 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 เหมอืนยกเมยีงดง

มาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศเกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พรอ้มความประทบัใจ 

01.00-02.00 น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

 

**กรณีทีก่องตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ทีก่รุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏเิสธมใิหเ้ดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศทีร่ะบุในรายการเดนิทาง ทาง

บรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้และขอสงวนสทิธิท์ีจ่ะไม่คนืค่าบรกิารไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิน้ ซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของ

บรษิทั*** ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนดัหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอื

สิง่ของสญูหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วที่

ระบุในโปรแกรม ผูเ้ดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใชจ้่ายทีล่กูคา้และ

บรษิทัจ่ายไปแลว้ 
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อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ 

ราคา
โปรโมชัน่ 

มีนาคม : 28-31, 29-1 เม.ย., 30-2 เม.ย., 31-3 เม.ย.  13,400 9,900 

4,900.- 

เมษายน : 6-9, 7-10  13,000 9,500 

เมษายน : 5-8, 8-11 13,300 9,800 

เมษายน : 1-4  13,700 10,200 

เมษายน : 2-5, 4-7, 9-12 15,400 11,900 

เมษายน : 3-6, 10-13 19,400 15,900 

เมษายน : 12-15  20,400 16,900 

เมษายน : 11-14       21,400 17,900 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561  โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN CHERRY 

BLOSSOM ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10 ,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หาก

ลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้

จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงาน

ทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต์) 
 
เงือ่นไขการให้บริการกรณสี ารองที่นั่ง  
   1. ราคาโปรโมชัน่ชาํระเงินเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติชาํระเงินมดัจาํ***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ชาํระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีกาํหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธการจ่ายเงินไม่
วา่กรณีใดๆ ให้ถือวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบัทางบริษทั 
ราคานีร้วม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ  
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัห้องละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และนาํเท่ียวตามรายการ / ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้าํนาญเส้นทาง นาํท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ  
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1 ,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 
ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าทาํหนงัสือเดินทาง , ค่าโทรศพัทส่์วนตวั , ค่าซกัรีด , มินิบาร์ในห้อง , รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสัง่เพ่ิมนอกเหนือรายการ (หากท่าน
ตอ้งการสัง่เพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่านํ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินกาํหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวีซ่าสาํหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถ่ินท่ีอยู ่ 4) สาํเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) 
สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและดาํเนินการยืน่วีซ่าดว้ยตนเองเท่านั้น  (สาํหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือ
เดินทางตอ้งทาํเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วีซ่า) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมกาํหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให้ กรุณาเตรียม
อาหารสาํเร็จรูปส่วนตวัสาํรองมาดว้ย 
 
กรณยีกเลกิการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจาํ 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจาํกบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจาํ 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 
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-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ย
กวา่ 6 เดือนทาํให้ไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง , การนดัหยดุงาน , การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่าน
ถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ , ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง 
ทางบริษทัฯไดช้าํระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถนาํมาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งทาํในวนัทาํการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจาก
วนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุทาํการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอาํนาจในการให้คาํสญัญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อาํนาจขอบริษทักาํกบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนทาํการออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ 
เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ให้ทราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุม
ของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใชจ่้ายให้ในทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามที่โปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงนิค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องว่าง ณ วนัเข้าพกั และโรงแรมที่เข้าพกั ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกบัคณะ ทางแลนด์ปรับเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพกัส าหรับผู้ที่ไม่เดนิทาง ผู้ร่วมเดนิทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าที่เดนิทางท่องเที่ยว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงนิไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงือ่นไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


