
 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดินทำง เดือนกมุภำพนัธ ์2563 

โปรแกรมเดินทาง 
อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภเูขำซองอคั  - วดัซนับงัโพมุนซำ  - พิพิธภณัฑ์ชำโอซุลลอค - ร้ำนน ้ำมนัสนเขม็

แดง  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้ำนวฒันธรรมซองอึบ  - ชำยหำดกวำงชิกิ  - ยอดเขำซองซำนอิลซุลบง - พิพิธภณัฑ์

สตัว์น ้ำ - ยงดูอมัรอ็ค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร +สะพำนข้ำมทะเลยงยอน  - ร้ำนค้ำสมุนไพร  - ร้ำนละลำยเงินวอน  - ศูนย์

เคร่ืองส ำอำง  - ศนูยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ดำวทำวน์เมืองเชจ ู

   

ทวัรเ์กาหลี : รหสั ICN910 



 

     

22:00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิJEJU AIR 

(BOEING 737-800)  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อิน F  ใกล้ประตูทางเขา้หมายเลข 2-3  โดยมเีจา้หน้าทจีากบรษิทัคอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวย

ความสะดวกในเรื่องของเอกสารของท่าน 

 

 

 

 

 

 

02.25-03.25 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสายการบนิโลว์คอสอนัดบั1 ของ

ประเทศเกาหลใีต ้สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทบัใจ พรอ้มทัง้ภาพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอร์เป็นดาราชื่อดงัของเกาหล ีสาย

การบนิเจจเูป็นสายการบนิชัน้น าทีพ่ฒันาไดอ้ย่างรวดเรว็ทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต ้หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยายตวัอย่างรวดเรว็

โดยการปรบัปรุงราคาใหม้คีวามยุตธิรรมแก่ลูกคา้ตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริปูธุรกจิทางกา บนิอย่างต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิ

เจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พร่หลายจนประสบความส าเรจ็ ซึ่งก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่านี้มาปฏบิตั ิจนท าใหป้ระเทศเกาหลใีต้

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

จากทัว่โลก ‘ในดา้นความปลอดภยั’ ‘และสมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 

 

 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทางถงึสนามบนิเชจ ูเป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่2 ของเกาหลใีต ้รองจากท่าอากาศยานนานาชาตอินิชอน 

ไดถู้กจดัอนัดบัจาก OAG ว่ามไีฟลทห์รอืการจราจรบนทอ้งฟ้าเยอะทีสุ่ดในโลก ก่อตัง้เมื่อปี พ.ศ. 2511 (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 

2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่านเดนิทางสู่ เมืองมรดกโลก 

เกำะเชจู ที่องค์การ UNESCO ให้รางวลัเกาะเชจูเป็น 1 ใน 7 สิ่งมหศัจรรย์ทางธรรมชาติแห่งใหม่ของโลก (THE WORLD’S NEW 7 

WONDERS OF NATURE) เพราะเกาะเชจเูป็นเกาะทีเ่กดิใหม่จากภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 

วนัแรกของกำรเดินทำง      สนำมบินสุวรรณภมิู  

 

ขอ้แนะน า  ถ้าต้องการน าของเหลวขึน้เครื่องใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมปีรมิาณไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิ้น 

(รวมกนัไม่เกิน 1 ลติร) บรรจุภัณฑ์ดงักล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถุงขึ้นไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ 

การน าผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไม่ว่าเนื้อหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะ

หากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

วนัท่ีสองของกำรเดินทำง    สนำมบินเจจ ู - อทุยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - โชวก์ำยกรรม  - ภเูขำซองอคั  - วดัซนับงัโพมนุซำ  -  

พิพิธภณัฑช์ำโอซลุลอค 

 

 

เดินทางถึงสนามบินเจจู  - อุทยานแห่งชาติฮลัลาซาน  - โชวก์ายกรรม  - ภูเขาซองอคั  - วดัซนับงัซา  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค 

 

 



อทุยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  เป็นภูเขาทีสู่งทีสุ่ดในประเทศเกาหลใีต ้ประกอบดว้ยภูเขาไฟทีด่บั

ไปนานแลว้ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของเกาะส่วนใหญ่ในเชจ ูภูเขาฮลัลาซานมคีวามสงู 1,950 เมตร และ

ได้รบัการคดัเลือกให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความสวยงามล าดบัที่ 182 ของ

เกาหล ีและจดัตัง้เป็นอุทยานแห่งชาติตัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลาไดร้บัการขึ้นทะเบยีนเป็น

พื้นที่สงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอีกห้าปีต่อมาก็ได้รบัการ

แต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาติ (World Natural Heritage Site) ให้ท่านได้สมัผสัความงาม

ของภูเขาฮลัลาซานทีม่หีมิะปกคลุม สขีาวของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดรูาวกบัปุยเมฆ ทีต่ดักบัสนี ้าเงนิ

ของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรบัการถ่ายรปูเพื่อเกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ                                                                                                     

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซีอิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีื้นเมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปด้วย ไก่ชิ้นโต   

วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคล้ากบัซอสสูตรเฉพาะเสริฟ์พรอ้มขา้วสวย

รอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

 จากนัน้พาท่านเข้าชม โชว์กำยกรรม (CIRCUS WORLD SHOW) การแสดงความสามารถของ

นักแสดงในการโชว์หวาดเสยีวและความยดืหยุ่นของร่างกาย มกีารแสดงหลากหลายชุด แต่ละการ

แสดงจะแตกต่างกนัไป เป็นทีต่ื่นตาตื่นใจของผูช้ม มทีัง้ แสง ส ีเสยีง ท่านจะไดร้บัความสนุกสนาน 

เพลดิเพลิน และหวาดเสยีว ไปพร้อมๆกัน  เช่น โชว์ลอดห่วง โชว์นี้นักกายกรรมจะหมุนตวัและ

แสดงท่วงท่ากายกรรมต่างๆ ด้วยห่วงที่ห้อยอยู่กลางอากาศ  โชว์กายกรรมกลางอากาศด้วยผ้า 

นักแสดงจะเล่นกายกรรม บดิตวัด้วยท่าทาง สง่างามขณะห้อยตวัอยู่กลางอากาศด้วยผ้าเพยีงผืน

เดยีว เป็นตน้ แต่ไฮไลทข์องโชวน์ี้ คอื มอเตอรไ์ซคผ์าดโผนในพืน้ทีจ่ ากดั ทีเ่ขา้ไปขบัสวนทางกนัอยู่

ในลูกโลก ซึง่สนุก ตื่นเตน้เรา้ใจ เรยีกเสยีงปรบมอืจากผูช้มไดท้ัง้ฮอล 

พาท่านเดินทางสู่ ภูเขำซองอัค (SONGAK SAN)  เป็นภูเขาไฟที่สวยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจ ู

สามารถชมววิทอ้งทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล 

ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยม

ของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องที่ทหารญี่ปุ่นบังคับให้คนเกาหลีขุดเจาะไว้ตัง้แต่สมัย

สงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืตดิระเบดิ

แล้วพุ่งชนแบบพลชีพี ก่อนนี้เปิดใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอีก

เลย และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเรื่อง "แดจงักึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของ

เกาหลใีต ้ส าหรบัใครทีช่ื่นชอบการทานอาหารทะเลสดๆ คงต้องฟินกบัหอยเป๋าฮือ้สุดขึน้ชื่อ ทีอ่าชพี

แฮนยอหรอืนักประดาน ้าหญงิวยัชรา. งมขึน้มาขายกนัอยู่รมิชายฝ ัง่ สด อร่อยอย่าบอกใครเชยีว 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซำ วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่

ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์

ใหญ่ซึ่งเป็นพระประธานที่มคีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาว

เกาหลใีตท้ีนั่บถอืศาสนาพุทธ  และรปูป ัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูป

ป ัน้พระสงักจัจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกบัวธิกีารท าบุญของชาว

เกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆแ์สดง

ถงึความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะได้

ชื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสู่มหาสมุทร 

 



พาท่านเดนิทางสู่ พิพิธภณัฑ์ชำโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่ได้รบัของขวญัจากธรรมชาต ิ

ท าใหเ้ป็นทีป่ลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ทีส่่งผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดั

แสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด 

อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มคีุกกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่น

มาส์กหน้าชาเขียว และแชมพู เป็นต้น ภายในยังมีคาเฟ่ที่จ าหน่ายชาเขียวทัง้ร้อนและเย็น 

ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวที่คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ่ง

นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพบรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ รวมทัง้

ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั  เป็นอาหารทีเ่ป็นทีน่ิยมของชาวเกาหล ี โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างบนแผ่นโลหะทีถู่กเผา

จนร้อน   ซัมกยอ็บซลัจะเสริ์ฟพร้อมกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ได้แก่ กิมจ ิพรกิเขยีว กระเทียมหัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน ้ามนังา 

ถงึแม้ว่าซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอืไม่ไดม้กีารหมกัหรอืมส่ีวนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถงึรสชาตแิล้ว 

นับว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจิ (ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที ่ร้ำนน ้ำมนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาต ิผ่านผลงานการวจิยั

มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลใน

กระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมิ

ต้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นสิ่งที่ได้รบัความนิยมจากคนในประเทศ

เกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑต์่างๆทีท่ าจากสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคา้ยอดนิยมส าหรบัคน

เกาหลแีละนักท่องเทีย่ว 

จากนัน้พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  ดอกเรปถือเป็นสญัลกัษณ์ของเกาะเชจู “ยูแช  

หรือ “เรป หรือ เรปซีด (Rapeseed)” มีชื่อเรียกทางการเป็นภาษาองักฤษว่า “คาโนล่า มีดอกสี

เหลอืงประกอบดว้ยกลบีดอก 4 กลบี พบบนเกาะเชจูโดยเริม่ในเดอืนกุมภาพนัธ ์- พฤษภาคม ของ

ทุกปี ทุ่งดอกเรปออกดอกบานสะพรัง่เหลอืงอร่ามเต็มเนินเขา เป็นววิธรรมชาติที่สวยงามเหมาะ

ส าหรบัเกบ็รูปความประทบัใจเป็นความทรงจ า (ปรมิาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยู่กบัภูมอิากาศ

ค่ะ) 

 

 

 

วนัท่ีสำมของกำรเดินทำง      ร้ำนน ้ำมนัสนเขม็แดง  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ทุ่งดอกเรป  - หมู่บ้ำนวฒันธรรมซองอึบ  - ชำยหำด 

กวำงชิกิ  - ยอดเขำซองซำนอิลซุลบง  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ 

 

  



จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้ำนวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้าน

แห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ทีย่งัมี

ชาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบ้านทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึ

กอ้นหนิและก้อนอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็

ไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กิมจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัที่

เกาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนทีน่ี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอร์รี ่ที่จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบ้านจะน าผลเบอร์รี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพร้อมกบัน ้าผึ้ง 

และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้น

การรกัษาคนป่วย  ปจัจุบนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซื้อกลบัไปรบัประทาน และซื้อเพื่อเป็นของฝาก 

อาหารกลางวนั บรกิารท่านดว้ย "แทจพีลูแบ็ก"  เป็นการน าเน้ือหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน าไปผดัคลุกเคล้าพรอ้มน ้าซุป 

นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวย

รอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชำยหำดกวำงชิกิ (Gwangchigi Beach) เป็นชายหาดที่สวยที่สุด

แห่งหนึ่งบนเกาะเชจ ูชายหาดน้ีมทีศันียภาพเป็นเอกลกัษณ์มวีวิพืน้หลงัเป็นปากปล่องภูเขาไฟซอง

ซานอลิจูบงซึ่งเป็นไฮไลท์ของเกาะเชจู  ทุกท่านจะไดช้มความสวยงามของธรรมชาตทิีย่งัคงความ

อุดมสมบูรณ์และรบัลมทะเลเยน็ๆ และ ทีส่ าคญัยงัเป็นจุดชมววิพระอาทติย์ตกทีส่วยทีสุ่ดแห่งหนึ่ง

บนเกาะเชจ ู

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขำซองซำนอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟทีด่บั

แล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มีลกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่ผู้คนมาขอพรและชมพระ

อาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดน้ีเรา           ยงัสามารถดื่มด ่ากบั

ทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที่ทีน่ักท่องเทีย่ว

จากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรย์ใหม่ทางธรรมชาติของ

โลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชม

ววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที่

แตกต่างกนั เมื่อขึ้นไปถึงดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผสักบัอากาศบรสุิทธิ ์และ

ทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

จากนัน้พาท่านเขา้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑ์สตัว์น ้ำ หรือ Aquarium ทีใ่หญ่ที่สุดในเอเชยี 

เป็นสถานทีอ่กีแห่งหนึ่งทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อไดม้าเยอืนเกาะเชจู เพราะทีน่ี่เป็นทัง้ศูนย์กลางการเรยีนรู้

ทางทะเล ความรูเ้กีย่วกบั  ธรรมชาตแิละสิง่มชีวีติใตท้ะเลทีจ่ดัแสดงไดน่้าสนใจ และสวยงาม มตีูป้ลา

จ านวนมากตัง้แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมาอลงัการ ชวนตื่นตาตื่นใจในโลกใต้ท้องทะเล 

นอกจากนี้มฉีลามวาฬเป็นไฮไลท์ โชวก์ารใหอ้าหารปลาฉลามสุดระทกึ ดนิแดนแห่งนกเพนกวนิ ชม

การใหอ้าหารนกเพนกวนิตวัน้อย ทีต่่างกรูกนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั และปลากระเบนว่ายขา้มหวั

ไปมาท าใหคุ้ณและครอบครวัหลงรกัทอ้งทะเลโดยไม่รูต้วั 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซฟีู๊ดน่ึง เมนูป้ิงย่างประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านได้

ลิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ  

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   



 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพำนข้ำมทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มลีกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์

ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร 

กถ็ือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้มี

รูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้อง

ทะเล เพื่อขึน้สู่ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรค์มา สถานทีแ่ห่งน้ีเป็นทีส่นใจของ

นักท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิ

ธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

จากนัน้น าท่านชม ร้ำนสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์

เรียบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไม้ทอ ง มีรส

เปรี้ยว ดีส าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง

สารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตับหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดตี่อสุขภาพร่างกายของท่านเอง  รา้นละลายเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ทีน่ี่มี

ขนมพืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโก

แลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลูกบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1

ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุน่ไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซื้อมากมาย พรอ้มทัง้มี

บริการบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของร้าน  จากนั ้นพาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส ำอำงค ์ 

(COSMETIC SHOP) ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศัลยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มี

ผลติภณัฑ์ต่างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปีญัหาผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้า

หมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชว์ผวิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ตอ้งศลัยกรรม  

 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกกิ ส่วนผสมของเมนูนี้ คอืหมูหมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีฟกัทองอ่อน ถัว่งอก แค

รอท เหด็และวุน้เสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิ

เสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อยกบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยโ์สม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสม
ทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่าเป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัโสมพรอ้ม 

อธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากโสม ใหท้่านไดเ้ลอืกซื้อโสมทีม่คีุณภาพดทีีสุ่ดและราคาถูก 
กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื 

วนัท่ีส่ีของกำรเดินทำง      ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพำนข้ำมทะเลยงยอน  - ร้ำนค้ำสมุนไพร  - ร้ำนละลำยเงิน 
วอน  - ศนูยเ์คร่ืองส ำอำง  - ศนูยโ์สม  - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ดำวทำวน์เมอืงเชจ ู– สนำมบินเจจ ู– สนำมบินสุวรรณภมิู 

 



จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิคา้

ชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสื้อผ้า เครื่องส าอางค์ กระเป๋า 

นาฬิกา เครื่องประดับ หลากหลายแบรด์ดัง อาทิเช่น 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 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดำวทำวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิค้าทอ้งถิน่ ชื่อดงั บนเกาะเชจู อาทิ

เสื้อผา้ รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดบั ABC Mart, LES MORE, Folder, Fila, NEW 

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

INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีสุ่ดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดง

มาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศเกาะเชจ ูพรอ้มรา้นอาหาร รา้นกาแฟ รา้นคาเฟ่ มากมาย 

 

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

01.00-02.00 น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ  

**กรณีที่กองตรวจคนเขา้เมอืงทัง้ที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมใิห้เดนิทางออกหรอืเขา้ประเทศที่ระบุในรายการเดนิทาง ทาง

บริษัทฯจะไม่รบัผิดชอบใดๆทัง้สิ้นและขอสงวนสิทธิท์ี่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทัง้สิ้น ซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผิดชอบของ

บรษิทั***  ในกรณีเกดิเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบนิ อุบตัเิหตุ ภยัธรรมชาต ิการนัดหยุดงาน การจราจรตดิขดั หรอื

สิง่ของสูญหายตามสถานทีต่่างๆ ทีเ่กดิขึน้อยู่เหนือการควบคุมของบรษิทั และเจา้หน้าที ่ทีจ่ะส่งผลกระทบใหเ้สยีเวลาในการท่องเทีย่วที่

ระบุในโปรแกรม ผู้เดนิทางไม่สามารถเรยีกรอ้งค่าเสยีหาย ว่าด้วยกรณีใดๆทัง้สิน้ ค่าเสยีเวลา ค่าเสยีโอกาส และค่าใช้จ่ายที่ลูกค้าและ

บรษิทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจำกทำงแลนด์เกำหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลำยครัง้จำกกองตรวจคนเข้ำเมืองประเทศเกำหลีใต้  และจำกสำยกำรบิน เร่ืองผู้แอบแฝงมำเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท ำงำน แรงงำนผิดกฎหมำย ดังนั้นตัง้แต่วันท่ี 1 มีนำคม 2561 โปรแกรม ROMANTIC JEJU IN 

FEBUARY ทำงแลนด์เกำหลีจ ำเป็นต้องเก็บค่ำประกันเพื่อให้ลูกค้ำไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่ำนัน้ เป็นจ ำนวนเงิน (10,000 บำท หรือ 300,000 วอน) หำก

ลูกค้ำเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทำงท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตำมโปรแกรมท่ีก ำหนด สำมำรถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเต็มจ ำนวน ดงันัน้

จึงใคร่ขอควำมร่วมมือจำกลูกค้ำปฏิบติัตำมเง่ือนไขดงักล่ำว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้ำไม่ผ่ำนกองตรวจคนเข้ำเมือง หรือ กรมแรงงำน

ทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกำหลีใต้)*** 

หำกท่ำนถกูเจ้ำหน้ำท่ีตม.เกำหลี กกัตวัไม่ให้เดินทำงเข้ำประเทศ ค่ำใช้จ่ำยท่ีเกิดข้ึนในระหว่ำงถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      ลูกค้ำจะต้องเป็น

ผู้ช ำระเองทัง้หมด 

หมำยเหตุ : ขอแจ้งให้ทรำบว่ำ ทำงคณะทวัรจ์ะออกเดินทำงท่องเท่ียวหลงัเวลำเคร่ืองลงประมำณ 1 ชัว่โมง ทำงทวัรไ์ม่มีนโยบำยให้คณะรอ ท่ำนท่ีติด

ด่ำนตรวจคนเข้ำเมือง หำกสำมำรถผ่ำนเข้ำเมืองได้จะต้องเดินทำงไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเดินทำงจำกทวัรไ์ด้ เพ่ือ

ควำมเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่ำงเตม็เวลำ ขออภยัในควำมไม่สะดวก 

 

 



***รำคำโปรโมชัน่ มีจ ำนวนจ ำกดั(รำคำยึดตำมหน้ำเวบ็ไซต์) 
เงื่อนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนั่ง  

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

เมื่อท่านได้ท ารายการจองทวัร์ กบั เอ็กซ์ซอติก ฮอลิเดย์ จากนัน้ เจ้าหน้าที่จะติดต่อกลบั 
เพ่ือแจ้งนดัวนั ช าระเงิน โทร 02-108-7828 ท่านสามารถโอนเงินผ่านธนาคาร ดงัต่อไปนี ้ 

ธนาคาร สาขา ชื่อบัญชี ประเภท หมายเลขบัญชี 

 

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

 

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

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

อตัรำค่ำบริกำร 

พีเรียตเดินทำง 

ผู้ใหญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง 

พกัเด่ียวเพ่ิม 
รำคำปกติ 

รำคำ
โปรโมชัน่ 

กุมพันธ์ : 29 -3 มี.ค.  12,500 9,000 

4,900.- 

กุมพันธ์ : 23-26, 24-27, 25-28 12,800 9,300 

กุมพันธ์ : 2-5, 3-6, 4-7, 10-13, 11-14, 16-19, 17-20, 18-21, 26-29, 27-1  
             มี.ค., 28-2 มี.ค.  

13,100 9,600 

กุมพันธ์ : 1-4, 5-8, 9-12, 12-15, 15-18, 19-22, 22-25  13,400 9,900 

กุมพันธ์ : 8-11, 13-16, 14-17, 20-23, 21-24  13,700 10,200 

กุมพันธ์ : 6-9 17,400 13,900 

กุมพันธ์ : 7-10  19,400 15,900 

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


ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 800 บาท หรือ 25,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการสั่งเพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวีซ่าส 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 าเนินการย่ืนวีซ่าดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่าง
ดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะย่ืนวีซ่า) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให้  
กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30  วนัขึ้นไป ยึดมดัจ า 
- ยกเลิกการเดินทางไม่ถึง 30  วนั ยึดเงินค่าทวัร์ทั้งหมด 

(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) ขึ้นไป โดยบริษทัจะแจง้ให้ทราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็ น
ส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ให้ทราบล่วงหนา้ 
-           หนังสือเดินทาง ตอ้งมีอายุเหลือใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงค์เดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนังสือ
เดินทางเหลือนอ้ยกว่า 6 เดือนท าให้ไม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจ้าหน้าท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หน้าท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนือความ
รับผิดชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใช้บริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผิดชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบัติเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตัว
นกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 
น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือว่าเป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ านาจในการให้ค าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หน้าท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหา
เท่ียวบินล่าช้า เปล่ียนแปลงไฟล์ทบิน การยกเลิกไฟล์ทบิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผิดพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ได้แจง้ให้ทราบ
ล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผิดชอบและคืนค่าใชจ่้ายให้ในทุกกรณี 
-           ถ้าลูกค้าไม่เข้าร้านค้าช้อปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนด์ปรับเงินค่าเข้าร้านช็อปร้านละ 3,000 บาท 
-           ห้องพัก (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กับห้องว่าง ณ วันเข้าพัก และโรงแรมที่เข้าพัก ไม่สามารถ CONFIRM ให้ได้ 
-           ถ้าลูกค้ามีความประสงค์ขอแยกตัวจากทัวร์หรือการท่องเที่ยวกับคณะ ทางแลนด์ปรับเงินวันละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตัดห้องพักส าหรับผู้ท่ีไม่เดินทาง ผู้ร่วมเดินทางไม่สามารถใช้ห้องพักได้ 
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกค้าท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 



-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกับทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 

 

กรณุำอ่ำนเงื่อนไขกำรจองทวัรต์ำมท่ีระบุในรำยกำรข้ำงต้น  
หำกมีข้อสงสยักรณุำสอบถำมเจ้ำหน้ำท่ีก่อนท ำกำรจอง 


