
 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนมนีำคม  2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
ฮลัโหล คิตต้ี เจจู  - พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - น ้าตกซอนจียอน  - ภเูขาซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซา - ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง  - 

ชมทุ่งดอกยูเช หรอื ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑส์ตัว์

น ้า - ยงดูอัมรอ็ค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร + +สะพานข้ามทะเลยงยอน   - ร้านค้าสมุนไพร  - ร้านละลายเงินวอน  - ศูนย์

เครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู

   

 

ทวัรเ์กาหลี : รหสั ICN911 



    

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิJEJU AIR 

(BOEING 737-800)  หน้ำเคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 2-3  โดยมเีจำ้หน้ำทจีำกบรษิทัคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวย

ควำมสะดวกในเรื่องของเอกสำรของท่ำน 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต้ โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสำยกำรบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของ

ประเทศเกำหลใีต ้สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอรเ์ป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ีสำย

กำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต ้หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำงรวดเรว็

โดยกำรปรบัปรุงรำคำใหม้คีวำมยุตธิรรมแก่ลกูคำ้ตำมค ำเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีำรปฏริปูธุรกจิทำงกำ บนิอย่ำงต่อเนื่องอกีดว้ย สำยกำรบนิ

เจจไูดท้ ำใหก้ำรท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึง่ก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวธิเีหล่ำนี้มำปฏบิตั ิจนท ำใหป้ระเทศเกำหลใีต้

กลำยเป็นประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800 ของสำยกำรบนิเจจ ูไดร้บักำรยอมรบั

จำกทัว่โลก ‘ในดำ้นควำมปลอดภยั’ ‘และสมรรถภำพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ำกทีส่ดุและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

 

 

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

ไดถู้กจดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีส่ดุในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 

2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกับเวลำท้องถิ่นของประเทศเกำหลี) ผ่ำนพิธีกำรตรวจคนเข้ำเมืองและ

ศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมืองมรดกโลก เกาะเชจู ที่องค์กำร UNESCO ให้รำงวลัเกำะเชจู

เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS 

OF NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิใหม่จำกภูเขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำท่ำนมุ่งหน้ำสู่  HELLO KITTY JEJU ISLAND เป็นสถำนที่จดัแสดงเรื่องรำวเกี่ยวกับคิตตี ้

หลำกหลำยเวอร์ชัน่  รวมทัง้สิง่ของเครื่องใช้ที่เป็นคิตตี้ทัง้หมด  พร้อมเรื่องรำวประวตัิควำม

เป็นมำ ร้ำนขำยของที่ระลกึน่ำรกัๆ มำกมำยให้ท่ำนได้เลอืกซื้อติดไม้ติดมอื เช่น ที่คำดผม ร่ม 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน ำ  ถ้ำต้องกำรน ำของเหลวขึน้เครื่องใสก่ระเป๋ำถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์และมปีรมิำณไมเ่กนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น ำถุงขึ้นไปเพยีงใบเดียวเท่ำนัน้ 

กำรน ำผลติภณัฑ์ของสดที่ท ำจำกสตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะ

หำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่ำปรบั 

 

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

 

เดินทางถึงสนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - โชวก์ายกรรม  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค 

 

 



สมุด หมอน ตุ๊กตำ และชอ็คโกแล๊ต รบัรองถูกใจสำวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงั คติตี้คำเฟ่ ซึง่เป็นรำ้นกำแฟตกแต่งอย่ำงน่ำรกั

เหมำะส ำหรบัถ่ำยภำพ ภำยในรำ้นมจี ำหน่ำยเคก้หลำยรสชำต ิ ไอศรมีโยเกริต์ และกำแฟ รสชำตอิร่อยทีคุ่ณไม่ควรพลำด 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกำหลนีี้มี

ลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำให้เหนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ำกบัซอสสูตรเฉพำะ เสริ์ฟพรอ้มขำ้วสวยร้อนๆ  กำร

รบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนเดนิทำงสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจำกธรรมชำต ิท ำ

ใหเ้ป็นทีป่ลกูชำเขยีวคุณภำพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์ำเขยีวสง่ออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนทีจ่ดัแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทิ

เช่น ชำเขยีวคุณภำพเยี่ยมเหมำะส ำหรบัซื้อเป็นของฝำก มคีุกกี้ชำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำสก์

หน้ำชำเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภำยในยงัมคีำเฟ่ทีจ่ ำหน่ำยชำเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชำ

เขยีว และโรลชำเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลำด  ภำยในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะได้

สมัผสักบัภำพบรรยำกำศของไร่ชำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกำหลใีต้ รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบัถ้วยชำ 

ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชำเขยีวทีน่ี่ 

จำกนัน้น ำท่ำนเดนิทำงสู่ น ้าตกชอนจียอน (CHOENJIYEON FALL) น ้ำตกทีไ่หลลงจำกหน้ำผำ

หนิน้ีท่ำนสำมำรถมองและจนิตนำกำรเหน็ออกเป็นรูปต่ำงๆ ท ำใหเ้กดิเสยีงรำวกบัฟ้ำคะนอง สำย

น ้ำตกไหลลงสู่แอ่งน ้ำรวมกบัแสงสะทอ้นเปรยีบไดก้บักำรรวมทัง้ผนืฟ้ำและพืน้ดนิเขำ้ดว้ยกนั ดว้ย

ควำมงดงำมนี้ ท ำให้เป็นสถำนทีย่อดนิยมของนักท่องเทีย่ว เพื่อถ่ำยภำพ โดยมนี ้ำตกซอนจยีอน

เป็นฉำกหลงัภำพถ่ำยทีส่วยงำม 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขาซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจ ู

สามารถชมวิวท้องทะเล ภเูขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล 

ชายหาดที่น่ีจะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแตก่ลบัเป็นหินสีด า น า้ทะเลสีด าแปลกตา เป็นจดุด าน า้ยอดนิยม

ของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญ่ีปุ่ นบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตัง้แต่สมัย

สงครามโลก  เพื่อเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรับท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติดระเบิด

แล้วพุง่ชนแบบพลชีีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม แตม่ีเหตกุารณ์เคยดินถลม่ลงมาเลยปิดไมใ่ห้เข้าชมอีกเลย 

และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเร่ือง "แดจงักึม"ตอนที่ถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ 

ส าหรับใครที่ช่ืนชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สดุขึน้ช่ือ ที่อาชีพแฮนยอหรื

อนกัประดาน า้หญิงวยัชรางมขึน้มาขายกนัอยูริ่มชายฝ่ัง สด อร่อยอยา่บอกใครเชียว 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงัหนัหน้ำออกสู่

ทะเล  ระหว่ำงทำงขึน้ท่ำนจะได้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ ภำยในวดัจะประดษิฐำนพระพุทธรูปองค์

ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธำนที่มีควำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำว

เกำหลใีต้ทีน่บัถอืศำสนำพุทธ  และรูปป ัน้เจำ้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีูป

ป ัน้พระสงักจัจำยน์ ซึ่งหำกได้ลูบพุงก็จะร ่ำรวยเงนิทอง ท่ำนจะได้พบกบัวธิีกำรท ำบุญของชำว

เกำหลใีต้ทีแ่ตกต่ำงกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆแ์สดง

ถงึควำมอุดมสมบูรณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะได้

ชื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงำมของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสูม่หำสมุทร 



พร้อมเสริฟด้วยเมนู ซัมกย็อบซัล  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างงบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนร้อน   

ซมักย็อบซลัจะเสร์ิฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียงตา่งๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหัน่บางๆ พริกไทยป่น เกลอื และน า้มนังา ถึงแม้วา่ซมักยอบซลั

จะมีการเตรียมการท่ีสดุแสนจะธรรมดา คือไมไ่ด้มีการหมกัหรือมีสว่นผสมที่หลากหลาย แตว่า่ถ้าพดูถึงรสชาติแล้ว นบัวา่พลาดไมไ่ด้เลย 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกำหล)ี  

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงต่อที ่ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชำต ิผ่ำนผลงำนกำรวจิยั

มำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่ำตำลใน

กระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสำมำรถลำ้งสำรพษิในร่ำงกำย เพื่อเพิม่ภูมิ

ต้ำนทำนและท ำให้อำยุยืนแบบชำวเกำหลี ซึ่งก ำลงัเป็นสิง่ที่ได้รบัควำมนิยมจำกคนในประเทศ

เกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัมผีลติภณัฑต่์ำงๆทีท่ ำจำกสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคำ้ยอดนิยมส ำหรบัคน

เกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

จำกนัน้พำท่ำนสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์ของเกำะเชจู “ยูแช  

หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรียกทำงกำรเป็นภำษำอังกฤษว่ำ “คำโนล่ำ มีดอกสี

เหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกำะเชจูโดยเริม่ในเดอืนกุมภำพนัธ ์- พฤษภำคม ของ

ทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบำนสะพรัง่เหลอืงอร่ำมเต็มเนินเขำ เป็นววิธรรมชำติที่สวยงำมเหมำะ

ส ำหรบัเกบ็รปูควำมประทบัใจเป็นควำมทรงจ ำ (ปรมิำณของดอกเรปบำนอำจขึน้อยู่กบัภูมอิำกำศค่ะ) 

จำกนัน้พำท่ำนเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้ำน

แห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บำ้นนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บำ้นโบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ทีย่งัมี

ชำวบ้ำนอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบำ้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลมำ้ เป็นตัวยดึ

กอ้นหนิและกอ้นอฐิเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับำ้น ถ้ำท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีต้แลว้เคยเหน็

ไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบ้ำนกจ็ะเดำได้ว่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัที่

เกำะนี้นัน้ ไหทีว่ำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบำ้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส ำหรบัหมกั "โอมจีำ" หรอื แบลค็รำส

เบอร์รี ่ที่จะมเีฉพำะบนเกำะแห่งน้ี โดยชำวบำ้นจะน ำผลเบอรร์ีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้ำผึ้ง 

และหมกัไวส้ำมปี ก่อนทีจ่ะน ำมำรบัประทำนได ้รสชำตหิวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้น

กำรรกัษำคนป่วย  ปจัจุบนัน้ีกลำยเป็นสนิค้ำทีผู่้มำเยี่ยมเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซื้อ

เพื่อเป็นของฝำก 

วนัท่ีสามของการเดินทาง      รา้นน ้ามนัสน  - ทุ่งดอกยูเช หรอื ทุ่งดอกเรป - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดกวางชิกิ  - 

ยอดเขาซองซานอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้า 

 

  



พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู "แทจพีลแูบก็"  เป็นกำรน ำเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสตูรพเิศษ ก่อนน ำไปผดัคลุกเคลำ้พรอ้มน ้ำซุป นกัท่องเทีย่ว

นิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำติออกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั ผกัสด กิมจ ิเครื่องเคยีงต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็น

อำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเดินทำงสู่ ชายหาดกวางชิกิ (Gwangchigi Beach) เป็นชำยหำดที่สวยที่สุด

แห่งหนึ่งบนเกำะเชจ ูชำยหำดนี้มทีศันียภำพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพืน้หลงัเป็นปำกปล่องภูเขำไฟซอง

ซำนอลิจูบงซึง่เป็นไฮไลท์ของเกำะเชจู  ทุกท่ำนจะไดช้มควำมสวยงำมของธรรมชำตทิี่ยงัคงควำม

อุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ ำคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอำทติยต์กที่สวยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

บนเกำะเชจ ู

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขาซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขำไฟที่ดบั

แล้ ปำกปล่องภูเขำไฟที่มีลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่ผู้คนมำขอพรและชมพระ

อำทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจ ูและในจุดน้ีเรำ           ยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบั

ทอ้งฟ้ำและน ้ำทะเลสคีรำม ทวิทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถำนที่ทีน่ักท่องเทีย่ว

จำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำติของ

โลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแลว้ ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยุดแวะพกัชม

ววิและถ่ำยรูปจำกมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศที่

แตกต่ำงกนั เมื่อขึน้ไปถึงดำ้นบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะได้สมัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์และ

ทศันียภำพทีส่วยงำมอย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้พำท่ำนเขำ้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า หรอื Aquarium ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชยี 

เป็นสถำนทีอ่กีแห่งหนึ่งทีไ่ม่ควรพลำดเมื่อไดม้ำเยอืนเกำะเชจ ูเพรำะทีน่ี่เป็นทัง้ศนูยก์ลำงกำรเรยีนรู้

ทำงทะเล ควำมรูเ้กี่ยวกบั  ธรรมชำติและสิง่มชีวีติใต้ทะเลที่จดัแสดงไดน่้ำสนใจ และสวยงำม มตีู้

ปลำจ ำนวนมำกตัง้แต่ขนำดเลก็จนถงึขนำดใหญ่มหมึำอลงักำร ชวนตื่นตำตื่นใจในโลกใต้ทอ้งทะเล 

นอกจำกนี้มฉีลำมวำฬเป็นไฮไลท ์โชวก์ำรใหอ้ำหำรปลำฉลำมสดุระทกึ ดนิแดนแห่งนกเพนกวนิ ชม

กำรใหอ้ำหำรนกเพนกวนิตวัน้อย ทีต่่ำงกรกูนัมำรบัอำหำรอย่ำงคกึคกั และปลำกระเบนว่ำยขำ้มหวั

ไปมำท ำใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

พรอ้มเสรฟิทุกท่ำนดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง   เมนูป้ิงย่ำงประกอบไปดว้ยหอย และ กุ้ง เกำะเชจูขึน้ชื่อดว้ยอำหำรทะเลสดๆ อยำกใหทุ้กท่ำนได้

ลิม้ควำมหอม หวำนของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขำ้วสวยและเครื่องเคยีงต่ำงๆ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนเเขำ้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่ำ   

 

 

 

 

 

 



 

 

 

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกำหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเชำ้จะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงทีจ่ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำ

เท่ำนัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทุกท่ำนชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้ามทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มลีกัษณะคลำ้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่ห์

ทำงธรรมชำตขิองเกำะเจจู ซึง่ถอืกนัว่ำถำ้หำกใครไม่ไดม้ำเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมำดโูขดหนิมงักร 

กถ็ือว่ำยงัมำไม่ถึงเกำะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึน้จำกกำรกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำให้มี

รูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก ำลงัอ้ำปำกส่งเสยีงรอ้งค ำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึน้จำกท้อง

ทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้ำ เป็นประตมิำกรรมทีธ่รรมชำตไิดส้รำ้งสรรคม์ำ สถำนทีแ่ห่งน้ีเป็นทีส่นใจของ

นกัท่องเทีย่วเกำหลเีป็นอย่ำงมำก และยงัสำมำรถเดนิไปเยีย่มชมสะพำนขำ้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิ

ธำรลำวำทีต่อนนี้กลำยเป็นธำรน ้ำทะเลทีม่สีสีวยงำมแปลกตำอกีดว้ย 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนำม)ู ทำงกำรแพทยเ์รยีกว่ำ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว 

ดสี ำหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรล้ำงสำรพษิที่

ตกคำ้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภำยในผนังของตับหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงั

ส่งผลดีต่อสุขภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง  ร้ำนละลำยเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่นี่มีขนม

พืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ 

ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลูกบอลซกัผำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของ

เกำหล ี(SESA LIVING) ที่นุ่ม น่ำสมัผสั พร้อมกบักำรกนัไรฝุ่นได้ดเียี่ยม ของฝำกของที่ระลกึมใีห้ท่ำนได้เลอืกซื้อมำกมำย พร้อมทัง้มี

บรกิำรบรรจุกล่องตำมเงื่อนไขของรำ้น  

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ศูนยร์วมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส ำอำงค์ที่

หมอศลัยกรรมเกำหลร่ีวมออกแบบมำกมำย มผีลติภณัฑต่์ำงๆ ทีเ่หมำะกบัผูท้ีม่ปีญัหำผวิหน้ำ ไม่ว่ำ

จะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้ำ กระ จุดด่ำงด ำใบหน้ำหมองคล ้ำ อยำกผวิขำวสว่ำงใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้ำเบำๆ

โชวผ์วิแบบสำวเกำหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม  

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บำง ๆ ผกัต่ำง ๆ เช่น 

กะหล ่ำปล ีฟกัทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เห็ดและวุ้นเสน้มำต้มรวมกนั โดยสำมำรถทำนได้ทัง้แบบแห้งและน ้ำ เครื่องเคียงต่ำง ๆ คือ 

ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสำหร่ำย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิม่อร่อยกบัเมนูอำหำรนี้อย่ำงแน่นอน 

จำกนัน้น ำท่ำนสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับำลรบัรองคุณภำพว่ำผลติจำกโสม

ที่อำยุ 6 ปี ซึ่งถือว่ำเป็นโสมที่มคีุณภำพดทีี่สุด ภำยในจะมเีจ้ำหน้ำที่ให้ควำมรูเ้กี่ยวกบัโสมพร้อม

อธบิำยคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจำกโสม ใหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภำพดทีีส่ดุและรำคำถูก 

กลบัไปบ ำรุงร่ำงกำยหรอืฝำกญำตผิูใ้หญ่ทีท่่ำนรกัและนบัถอื 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง      ยงดอูมัรอ็ค หรอื โขดหินรปูหวัมงักร +สะพานข้ามทะเลยงยอน  - รา้นค้าสมุนไพร  - รา้นละลาย 
เงินวอน  - ศนูยเ์ครือ่งส าอาง  - ศนูยโ์สม  - ล้อตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจ ู- สนามบินเจจ ู-  สนามบินสวุรรณภมิู 

 



จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษี ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคำ้

ชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลอืกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม เสือ้ผ้ำ 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, Perfuฯลฯ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ท้องถิ่น ชื่อดงั บนเกำะเชจู อำทิ

เสือ้ผ้ำ รองเท้ำ 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 สมัผสัประสบกำรณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รำ้ใจทีส่ดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดง

มำไวบ้นเกำะ ในสไตลบ์รรยำกำศเกำะเชจ ูพรอ้มรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 

 

21:30-22.30 น. เหนิฟ้ำกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2243 พรอ้มควำมประทบัใจ 

01.00-02.00 น. เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ  

**กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมใิห้เดนิทำงออกหรอืเขำ้ประเทศที่ระบุในรำยกำรเดนิทำง ทำง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสทิธิท์ี่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่ว่ำกรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือควำมรบัผิดชอบของ

บรษิทั***  ในกรณีเกดิเหตุสดุวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชำต ิกำรนดัหยุดงำน กำรจรำจรตดิขดั หรอื

สิง่ของสญูหำยตำมสถำนทีต่่ำงๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือกำรควบคุมของบรษิทั และเจำ้หน้ำที ่ทีจ่ะสง่ผลกระทบใหเ้สยีเวลำในกำรท่องเทีย่วที่

ระบุในโปรแกรม  ผูเ้ดนิทำงไม่สำมำรถเรยีกรอ้งค่ำเสยีหำย ว่ำด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่ำเสยีเวลำ ค่ำเสยีโอกำส และค่ำใช้จ่ำยที่ลูกคำ้และ

บรษิทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

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

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

นักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอ

ความร่วมมือจากลกูค้าปฏิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลกูค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลกูค้าจะต้องเป็น

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 
 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั(ราคายึดตามหน้าเวบ็ไซต)์ 
เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองที่น่ัง  

   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
      ราคาปกติช าระเงินมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
   2. ส่วนท่ีเหลือช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดินทาง 30 วนั ในกรณีท่ีไม่ช าระยอดเงินส่วนท่ีเหลือตามเวลาท่ีก าหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่านถูกปฏิเสธ
การจ่ายเงินไม่วา่กรณีใดๆ ใหถื้อวา่ท่านสละสิทธ์ิในการเดินทางกบัทางบริษทั 

เม่ือท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าท่ีจะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ช่ือบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

เดอะมอลล์ บางกะปิ บ.เอ็กซ์ซอตกิ ฮอลิเดย์ จ ากัด ออมทรัพย์ 281-222986-8 

 

สาขาย่อยเดอะมอลล์ บางกะปิ นางสาวพรหมพร สนิทขวัญ ออมทรัพย์ 732-2-31864-9 

 
ราคานี้รวม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 
 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
ราคาปกติ 

ราคา
โปรโมชัน่ 

มีนาคม : 8-11, 9-12, 10-13, 15-18, 16-19, 17-20, 18-21  11,900 8,400 

4,900.- 

มีนาคม : 1-4, 2-5, 3-6, 4-7, 7-10, 11-14, 14-17, 21-24  12,200 8,700 

มีนาคม : 22-25 12,300 9,000 

มีนาคม  : 5-8, 6-9, 12-15, 13-16, 19-22, 20-23, 23-26  12,500 9,000 

มีนาคม : 24-27  12,800 9,300 

มีนาคม : 25-28  13,100 9,600 

มีนาคม : 26-29, 27-30 13,400 9,900 

http://www.exoticontour.com/
http://www.exoticontour.com/ExoticTour/home/payment.php


ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการส่ังเพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมลูค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น
(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและด าเนินการยืน่วซ่ีาดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่าง
ดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้
กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัข้ึนไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยดึเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดินทาง หรือเปล่ียนแปลงวนัเดินทางและผูเ้ดินทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดินทางหรือเปล่ียนช่ือผูเ้ดินทางได*้** 

กรุ๊ปท่ีเดินทางตอ้งการันตีมดัจ ากบัสายการบิน หรือผา่นตวัแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ  
รวมถึงเท่ียวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็น
ส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือ
เดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 
น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหา
เท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัห้องว่าง ณ วันเข้าพกั และโรงแรมท่ีเข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเท่ียวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพักส าหรับผู้ท่ีไม่เดนิทาง ผู้ร่วมเดนิทางไม่สามารถใช้ห้องพกัได้ 



-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าท่ีเดนิทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 
 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


