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ก ำหนดกำรเดินทำง 01 ธนัวำคม – 28 กมุภำพนัธ์ 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยำนแห่งชำติฮลัลำซำน  - พิพิธภณัฑช์ำโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมล็ด  - วดัซนับงัซำ  - ภูเขำซองอคั – 

ร้ำนน ้ำมนัสน  - พิพิธภณัฑส์ตัวน์ ้ำ  - ยอดเขำ ซองซำน อิลซุลบง  - หมู่บำ้นวฒันธรรมซองอึบ – 
พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ  - ชำยหำดวอลจองรี - ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร  - ร้ำนคำ้สมุนไพร 

ร้ำนละลำยเงินวอน  - ศูนยเ์คร่ืองส ำอำง  - ศูนยโ์สม  - ดิวต้ีฟรี  - ดำวทำวน์เมืองเชจู 
  

   
 
 
 
23.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ ท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ EASTAR 

JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอย
ใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรื่องของเอกสาร 

 
 
 
 
 
 
 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 
 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 
1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ให้น ำเขำ้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
 

วนัทีส่องของการเดินทาง    อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมลด็  - วดัซันบังซา  - ภูเขาซองอคั 
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02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ ZE552 นบัเป็นสายการบนิน้องใหมภ่ายใต้
การจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ีเ่พิง่เขา้มาบนิในตลาดไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิคุณภาพใชเ้วลา 6 ปี ใน
การเตบิโต มเีทีย่วบนิทัง้ในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครื่องบนิทีม่รีะบบเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม มกีารพฒันา
ดา้นระยะทางการบนิ และประสทิธภิาพในการใชน้ ้ามนัเชือ้เพลงิอย่างดเียีย่ม 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจ ู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 3 ของเกาหลใีต ้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน และท่าอากาศยานกมิโป ก่อตัง้ เมื่อปี พ.ศ. 2511 ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร พาท่าน
เดนิทางสู ่  เกาะเชจ ูซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลา
ทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

 พาท่านเดนิทางสู ่ อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  เป็นภูเขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ ประกอบดว้ยภูเขาไฟทีด่บัไป
นานแลว้ซึง่เป็นตน้ก าเนิดของเกาะสว่นใหญ่ในเชจ ู
ภูเขาฮลัลาซานมคีวามสงู 1,950 เมตร และไดร้บั
การคดัเลอืกใหเ้ป็นสถานทีท่่องเทีย่วทางธรรมชาตทิี่
มคีวามสวยงามล าดบัที ่ 182 ของเกาหล ี และจดัตัง้
เป็นอุทยานแห่งชาตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภูเขาฮลัลา
ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนเป็นพืน้ทีส่งวนเขตชวีมณฑล 
(UNESCO Biosphere Reserve) และเพยีงอกีหา้ปี
ต่อมากไ็ดร้บัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ
(World Natural Heritage Site) ใหท้่านไดส้มัผสั
ความงามของภูเขาฮลัลาซานทีม่หีมิะปกคลุม สขีาว
ของหมิะปกคลุมอยู่นัน้ดรูาวกบัปุยเมฆ ทีต่ดักบัสนี ้า
เงนิของทอ้งฟ้า  เหมาะส าหรบัการถ่ายรปูเพื่อเกบ็
ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนูขึน้ชื่อ จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไป
ดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมนัฝรัง่ท าใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอส
สตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิ
ใจ 
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พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้รับของขวัญจากธรรมชาติ ท าให้เป็นที่ปลูกชาเขียว
คุณภาพสงู ทีส่ง่ผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดง
ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑแ์ปรรูปจาก
ชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซือ้เป็นของฝาก มี
คุกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงั
มคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวที่
คุณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปด้วย หอชมววิซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้

สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต้ รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของ
ไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 
จากนัน้พาท่านสู่ สวนส้มไร้เมลด็ (ORANGE FARM) ความมหศัจรรย์ที่ธรรมชาติสร้างสรรค์ เกาะเชจูเป็นที่ เดยีวใน

เกาหลทีี่สามารถปลูกสม้ได้ดแีละอร่อยทีสุ่ดในประเทศ สม้บนเกาะเจจูมรีูปร่าง
แปลกตาที่มีชื่อว่า ฮลัลาบง เหตุผลที่เรยีกชื่อสม้นี้ว่า ฮลัลาบง เพราะปลูกกนั
มากที่ภูเขาฮัลลาซานซึ่งเป็นเขตที่อบอุ่นที่สุดของเกาหลี ฮัลลาบงเป็นส้มที่
เปลอืกหนา มรีสหวานอร่อย ท าใหไ้ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลแีละ
เป็นสนิคา้ส่งออกต่างประเทศอกีดว้ย นอกจากนี้สวนสม้ยงัเป็นสถานทีถ่่ายท าซี
รีส่เ์กาหลชีื่อดงัหลายเรื่อง อาทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะ
ได้ยนิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดัจะประดษิฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่ง
เป็นพระประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเช
จ ูและชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพุทธ  และรปูป ัน้เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้า
ออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมีรูปป ัน้พระสงักัจจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะ
ร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกบัวธิกีารท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบั
วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆแ์สดง
ถงึความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ที่

วดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกสูม่หาสมุทร 
 
 
พาท่านเดนิทางสู ่ภเูขาซองอคั (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอกี1 ลกูบนเกาะเชจ ูสามารถชมววิทอ้ง ทะเล ภูเขา

ไฟฮัลลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มีชายหาดหินริมทะเล 
ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลกตา 
เป็นจุดด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องทีท่หารญี่ปุ่น
บงัคบัให้คนเกาหลขีุดเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพื่อเอาไวจ้อดเรอืแอบ
ซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุ่งชนแบบ
พลชีพี ก่อนนี้เปิดใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลยปิดไม่ใหเ้ขา้
ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานที่ถ่ายท าเรื่อง "แดจงักึม"ตอนที่ถูกเนรเทศ 
ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต้ 
พร้อมเสรฟิด้วยเมนู ซมักย็อบซลั  เป็นอาหารที่เป็นที่นิยมของชาวเกาหล ี 
โดยการน าหมูสามชัน้ไปย่างงบนแผ่นโลหะทีถู่กเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะ

เสริฟ์พรอ้มกบัเครื่องเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีมหัน่บางๆ พรกิไทยปน่ เกลอื และน ้ามนังา ถงึแมว้่าซมัก
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ยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีสุ่ดแสนจะธรรมดา คอืไม่ได้มกีารหมกัหรอืมสี่วนผสมทีห่ลากหลาย แต่ว่าถ้าพูดถงึรสชาติ
แลว้ นบัว่าพลาดไม่ไดเ้ลย 

                                  จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
 
 
 

 
รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจิ       
(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงที่
จ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหัศจรรย์แห่ง
ธรรมชาติ      ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล 
ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนั
การเกดิเสน้เลอืดตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมิ
ตา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจาก

คนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้พาท่านเขา้ชม AQUA PLANET พิพิธภณัฑ์สตัวน์ ้า หรือ Aquarium ที่ใหญ่ทีสุ่ดในเอเชยี เป็นสถานทีอ่กีแห่ง
หนึ่งทีไ่ม่ควรพลาดเมื่อไดม้าเยอืนเกาะเชจ ูเพราะทีน่ี่เป็นทัง้ศูนยก์ลางการเรยีนรูท้างทะเล ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาตแิละ
สิง่มชีวีติใต้ทะเลที่จดัแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมตีู้ปลาจ านวนมากตัง้แต่ขนาดเลก็จนถึงขนาดใหญ่มหึมา
อลงัการ ชวนตื่นตาตื่นใจอย่างยิง่ นอกจากน้ี มกีจิกรรมและการแสดงของสตัวน์ ้าใหช้มอย่างเพลดิเพลนิอกีดว้ย อาทเิช่น
การให้อาหารนกเพนกวนิตวัน้อย ที่ต่างกรูกนัมารบัอาหารอย่างคกึคกั ลลีาตามธรรมชาติอนัน่ารกัจะท าให้คุณหลงรกั
เพนกวนิโดยไม่รูต้วั และมฉีลามวาฬเป็นไฮไลทข์องพพิธิภณัฑแ์ห่งนี้ ท่านสามาถดกูารใหอ้าหารปลาฉลามสดุระทกึ ทีน่กั
ประดาน ้าตอ้งใชท้กัษะและความสามารถพเิศษ ซึง่จะท าใหคุ้ณตื่นตาตื่นใจตลอดเวลา   
 
 
 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    ร้านน า้มันสน  - พพิธิภัณฑ์สัตว์น า้  - ยอดเขา ซองซาน อิลซุลบง  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ   
                                          - พพิธิภัณฑ์แฮนยอ  - ชายหาดวอลจองรี 
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จากนั ้นน าท่ านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภู เขาไฟที่ดับแล้ว           
ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะเหมือนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่ผู้คนมาขอพรและชมพระอาทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 
สถานทีส่วยงามในเกาะเชจ ูและในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่มด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของ
ตวัเมอืงเชจู  เป็นสถานทีท่ี่นักท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่
ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิ
และถ่ายรูปจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทัศน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมื่อขึน้ไปถึง
ดา้นบนสดุของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 
อาหารกลางวนั บริการท่านด้วย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการน าเนื้อหมูหมักกับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน าไปผัด
คลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป นกัท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสกุรบัประทานกบั ผกั
สด กมิจ ิเครื่องเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 
จากนัน้พาท่านเยี่ยมชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่

หมู่บ้านนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณ
อายุมากกว่า 300 ปี  ที่ยังมีชาวบ้านอาศัยอยู่จริง 
เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสม
กบัมูลม้า เป็นตวัยดึก้อนหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็น
โครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีต้แลว้
เคยเห็นไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านก็จะเดาได้ว่าเป็นไห
ส าหรบัท า "กมิจิ" หรอืผกัดองของเกาหลี แต่ส าหรบัที่
เกาะนี้นัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่นี่จะ

เป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรร์ีป่า่มาใสล่งไป
ในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนเคยถูกใชใ้น
การรกัษาคนปว่ย  ปจัจุบนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 
จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภณัฑ์แฮนยอ) แฮนยอ คอืนักด าน ้าที่ลงไปเก็บอาหารทะเล

บรเิวณรอบๆชายฝ ัง่ของเกาะเชจูดว้ยวธิกีารตามแบบฉบบัดัง้เดมิของเกาหล ีบางคนกย็กให ้แฮนยอเป็น
นางเงอืกแห่งทอ้งทะเลซึง่ไดร้บัความสนใจอย่างมาก ภายในพพิธิภณัฑท์ุกท่านจะไดพ้บภาพถ่ายแฮนยอที่
สะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแขง็แกร่งของผูห้ญงิบนเกาะเชจู โดยรูปแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอก
เล่า เรื่องราว วถิชีวีติความเป็นอยู่  ซึง่ขา้วของ เครื่องใชท้ีน่ ามาแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใชท้ีเ่จา้ของบา้น
ไดใ้ชง้านจรงิ อาท ิเช่นการแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกายของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆทีด่สูบายตา และ
ทีส่ าคญัคอืมกีฎหา้มไม่ใหผู้ช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การแต่งกายของแฮนยอยุคปจัจุบนัจะมชีุดทีร่ดัรูปเตม็
ตัวคล้ายกับนักประดาน ้าสีด าโดยมีอุปกรณ์คือ แว่นกนัน ้า เคียว ถุงตาข่ายและหินตะกัว่ร้อยเพื่อถ่วง
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น ้าหนัก  ไฮไลทข์องแฮนยอคอืจุดทีด่ าลงไปจะลกึเกอืบรอ้ยเมตรแต่แฮนยอกด็ าลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งใชถ้งัออกซเิจนแสดง
ใหเ้หน็ว่าพวกเธอนัน้มคีวามแขง็แกร่งส่วนอาหารที่หามาได้นัน้กม็หีลากหลายทัง้สาหร่าย หอยเป๋าฮื้อ เม่นทะเล หมกึ
ยกัษ์ ฯลฯ อนัสะทอ้งถงึความอุดมสมบูรณ์ของทอ้งทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้ชมเน่ืองจากสถานทีท่่องเทีย่ว
บางแห่งมวีนัหยุดประจ า) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดที่มชีื่อเสยีงบนเกาะเชจ ู
หาดทรายสทีองกบัน ้าทะเลสฟ้ีาใสทีส่ะทอ้นแสงอาทติยใ์หเ้หน็ประกายระยบิระยบันัน้ดูกลมกลนืกนัอย่างสวยงาม  เป็น
ชายหาดที่ผู้คนเดินทางมาเที่ยวพกัผ่อนในช่วงฤดูร้อน บริเวณรอบชายหาดมีร้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารกักบั
บรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ ใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั 
อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิทุกท่านด้วยเมนู ซฟู๊ีดนึ่ง สไตล์เกาะเชจู  เมนูประกอบไปด้วยหอย และ กุ้ง ทางเกาะเชจูขึน้ชื่อ
ดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครื่องเคยีงต่างๆ 
จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
 

 
 
 
 
รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกั
ดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่
จ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปจัจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร ทีม่ลีกัษณะ
คลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนตเ์สน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเชจ ูซึง่
ถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดูโขดหนิมงักร 
ถอืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเชจ ูโขดหนิมงักรแหง่นี้เกดิขึน้จากการกดักร่อน
ของคลื่นลมทะเล ท าให้มีรูปทรงลกัษณะเหมือนหวัมังกร ก าลงัอ้า
ปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพื่อขึน้
สูท่อ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่ห่ง

นี้เป็นทีส่นใจของนกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก 
 
 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมอืงเชจู  - กรุงเทพ  
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จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพร
เมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไม้ทอง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบั
บุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้ าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้าง
สารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนังของตบั  หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไต
ของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดต่ีอสขุภาพร่างกายของท่านเอง 
จากนั ้นพาท่านเดินทางสู่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม  

พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแล็ ตสม้ กมิจ ิสม้อบแห้ง 
มาม่า        วุ้นเส้น รวมไปถึงของใช้ในครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว 
กระทะ ลูกบอลซักผ้า   เครื่องส าอางค์ชั ้นน า Etude , Skinfood  แ ล ะข อ ง
ฝากของที่ระลึกมีให้ท่านได้เลือกซื้อมากมาย พร้อมทัง้มี บ ริก ารบ รรจุ ก ล่อ ง
ตามเงื่อนไขของรา้น 
 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศนูยร์วมเครือ่งส าอางค ์Midam Cosmetic ป ระ เภ ท
เวชส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุง
ผิวหน้า เครืองส าอางค์ หลากหลายแบรนด์ และอื่นๆอีกมากมาย อาทิเช่น B2B 
,Closee Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก 
, เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 
อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู พลุโกก ิสว่นผสมของเมนูนี้ คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ 
ผกัต่าง ๆ เช่น กะหล ่าปล ีเหด็และวุ้นเสน้มาต้มรวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบ

แหง้และน ้า เครื่องเคยีงต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรุงรสสาหร่าย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ท่านจะอิม่อร่อย
กบัเมนูอาหารนี้อย่างแน่นอน 
จากนัน้น าท่านสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่า

เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ภายในจะมีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกบัโสมพร้อม
อธิบายคุณสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากโสม ให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี
คุณภาพดทีี่สุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรกั
และนบัถอื 

 
 
 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสินค้าปลอดภาษีที่  ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ที่นี่มีสินค้า
ปลอดภาษีชัน้น าให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500  ชนิด  อาทิเช่น น ้าหอม เสื้อผ้า 
เครื่องส าอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดบั หลากหลาย        แบรนด์ดงั อาทิเช่น 
Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 
จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิคา้ท้องถิน่ ชื่อดงั บน

เกาะเชจู อาทิเสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัส
ประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตลบ์รรยากาศทะเลใต้ 
 
21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE551  
              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 



GRAND TRAVEL 
65 LARDPROW ROAD SOI.65 WANGTONGLANG BANGKOK 10310 

TEL:0-2539-3681-2       FAX:0-2539-3682      HOTLINE 24 HOURS:087-717-9334 
 WEBSITE:WWW.GRANDTRAVELTHAILAND.COM  

 TAT. LICENSE: 11/08616               EMAIL:GRANDTRAVELTHAILAND@HOTMAI.COM , INFO@GRANDTRAVELTHAILAND.COM  

“เปิดโลกใหม่ไปกับเรา”          “OPEN YOUR EYES WITH US” 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯจะไม่
รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรับผิดชอบของบริษทั***           ในกรณีเกิดเหตุ

สุดวสิยัต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยู่
เหนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม        ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย 

วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

ธนัวำคม: 2-5 , 3-6 , 4-7 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 18-21 
มกรำคม : 6-9 , 7-10 , 8-11 , 13-16, 14-17 , 15-18 , 20-23 , 21-24  
22-25 , 27-30 , 28-31 , 29-1ก.พ. 
กุมภำพนัธ์ : 10-13 , 11-14 , 12-15 , 19-22 , 24-27 , 25-28 ,26-1มี.ค. 

12,100./คน 

4,900.- 

ธนัวำคม: 1-4 , 5-8 , 9-12 , 12-15 , 15-18  
มกรำคม : 5-8 , 9-12 , 12-15 , 16-19 , 19-22 , 23-26 , 26-29 ,30-2ก.พ. 
กุมภำพนัธ์ : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 9-12 , 13-16 , 18-21 , 20-23 , 23-26,        
27-2มี.ค. 

12,400./คน 

ธนัวำคม: 13-16 , 14-17  
มกรำคม : 10-13 , 11-14 , 17-20 ,18-21 , 24-27 , 25-28 , 31-3ก.พ. 
กุมภำพนัธ์ : 3-7 , 7-10 , 8-11 ,14-17 , 17-20 , 21-24 , 22-25 , 28-3มี.ค. 

12,700./คน 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผูแ้อบ
แฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม 
HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลกูค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 
บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด 

สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่ขอความร่วมมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน
ประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      
ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์มมี่นโยบายให้คณะ
รอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้อง

ค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 
   2. สว่นทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของท่าน
ถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไมว่่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 
 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบใุนรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-สง่ และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
 (ขอสงวนสทิธิเ์อกสารเบกิประกนั หรอื ใบรบัรองแพทยเ์ป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใชจ้่ายสว่นตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดืม่ทีส่ ัง่

เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 

ธนัวำคม: 19-22 
มกรำคม : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 

13,400./คน 

ธนัวำคม: 20-23 , 21-24 
กุมภำพนัธ์ : 1-4 , 2-5 ,  

13,700./คน 

ธนัวำคม: 22-25 , 23-26 , 24-27 14,100./คน 

ธนัวำคม: 8-11 , 25-28 
กุมภำพนัธ์ :15-18 , 16-19 

14,700./คน 

ธนัวำคม: 6-9 , 26-29 , 31-3ม.ค. 16,700./คน 

ธนัวำคม: 7-10 , 27-30 , 30-2ม.ค. 19,700./คน 

ธนัวำคม: 29-1ม.ค. 21,700./คน 

ธนัวำคม: 28-31 22,700./คน 
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-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) ส าเนา
ทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  
(ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว ผูเ้ดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารทีท่าง
ทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 
(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทกุกรณี )     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, 

Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหต ุ
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านงึถงึผลประโยชน์ของ
ผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล ภยั
ธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหารบาง
มือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความประมาท
ของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิทัดงันี้ วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทัก ากบั
เท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปญัหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,500 บาท 
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“เปิดโลกใหม่ไปกับเรา”          “OPEN YOUR EYES WITH US” 

 

-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข ข้อตกลง
ต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 
 

กรณุาอ่านเงือ่นไขการจองทวัรต์ามทีร่ะบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าทีก่่อนท าการจอง 

 
 


