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กําหนดการเดินทาง 31 สิงหาคม – 30 พฤศจิกายน 2561 

โปรแกรมเดนิทาง 
อุทยานแหง่ชาตฮิลัลาซาน – พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค – ภเูขาซองอคั  - น้ําตกซอนจยีอน – วดัซนับงัซา –  

ซอพจโิกจ ิ  - รา้นคา้สมนุไพรสนเขม็แดง  -- ปลอ่งภเูขาไฟซองซานอลิจบูง  -  

หมูบ่า้นวฒันธรรมซองอบึ – พพิธิภณัฑแ์ฮนยอ -– ชายหาดวอลจองร ี -  ยงดอูมัรอ็ค -  

รา้นคา้สมนุไพร  -  ซุปเปอรม์ารเ์กต็  - ศนูยเ์ครือ่งสาํอาง  -  ศนูยโ์สม  - ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจู 
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23.00-23.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ทา่อากาศยานสวุรรณภมู ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ 

EASTAR JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ .....  ใกลป้ระตทูางเขา้หมายเลข .....  โดยมี

เจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารตอ้นรบัและอาํนวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสาร 

 

 

 

 

 

02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหลใีต ้โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ ZE552 นบัเป็นสายการบนิน้อง

ใหมภ่ายใตก้ารจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ีเ่พิง่เขา้มาบนิในตลาดไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิ

คุณภาพใชเ้วลา 6 ปี ในการเตบิโต มเีทีย่วบนิทัง้ในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครือ่งบนิทีม่รีะบบเป็น

มติรกบัสิง่แวดลอ้ม มกีารพฒันาดา้นระยะทางการบนิ และประสทิธภิาพในการใชน้ํ้ามนัเชือ้เพลงิอยา่งดเียีย่ม 

 

 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจ ูเป็นทา่อากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 3 ของเกาหลใีต ้รองจากทา่อากาศ

ยานนานาชาตอินิชอน และทา่อากาศยานกมิโป ก่อตัง้  เมือ่ปี พ.ศ. 2511 ผา่นพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและ

ศุลกากร พาทา่นเดนิทางสู ่ เกาะเชจ ูซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก (กรณุาปรบัเวลาของทา่นใหเ้รว็ขึน้ 

2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะนาํ  ถา้ตอ้งการนาํของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้าํถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การนาํผลิตภณัฑข์องสดท่ีทาํจาก

สตัวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้าํเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 

 

วนัทีส่องของการเดินทาง   อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  – พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอคั - นํา้ตกซอนจียอน – วดัซันบังซา 
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พาทา่นเดนิทางสู ่อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  เป็นภเูขาทีส่งูทีส่ดุในประเทศเกาหลใีต ้ประกอบดว้ยภเูขาไฟ

ทีด่บัไปนานแลว้ซึง่เป็นตน้กาํเนิดของเกาะ

สว่นใหญ่ในเชจ ูภเูขาฮลัลาซานมคีวามสงู 

1,950 เมตร และไดร้บัการคดัเลอืกใหเ้ป็น

สถานทีท่อ่งเทีย่วทางธรรมชาตทิีม่คีวาม

สวยงามลาํดบัที ่182 ของเกาหล ีและจดัตัง้

เป็นอุทยานแหง่ชาตติัง้แต่ปี ค.ศ. 1970 ภู

เขาฮลัลาไดร้บัการขึน้ทะเบียนเป็นพืน้ท่ี

สงวนเขตชีวมณฑล ( UNESCO 

Biosphere Reserve) และเพยีงอกีหา้ปี

ต่อมากไ็ดร้บัการแต่งตัง้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ(World Natural Heritage Site)  

พาทา่นเดนิทางสู ่ ไร่ชาโอซุลลอค ( O'Sulloc) ดนิแดนทีไ่ดร้บั

ของขวญัจากธรรมชาต ิทาํใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ทีส่ง่

ผลติภณัฑช์าเขยีวสง่ออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดง

ประวตัแิละวฒันธรรมการชงชา   อนัหลากหลาย รวมถงึ

ผลติภณัฑแ์ปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิชน่ ชาเขยีวคุณภาพ

เยีย่มเหมาะสาํหรบัซือ้เป็นของฝาก มคีุกกีช้าเขยีว ซุปชาเขยีว 

แผน่มาสก์หน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ที่

จาํหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชา

เขยีวทีคุ่ณไมค่วรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่

นกัทอ่งเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไรช่าเขยีวทีใ่หญ่

ทีส่ดุในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็น

สญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวทีน่ี่ 

พรอ้มเสรฟิทุกทา่นดว้ยเมนูขึน้ชื่อ จมิดกั ไก่อบซอีิว๊  เป็นเมนูอาหารเกาหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่น้ี

ประกอบไปดว้ย ไก่ชิน้โต วุน้เสน้เกาหลน้ีีมลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆทาํจากมนัฝรัง่ทาํใหเ้หนียวนุ่มเป็น

พเิศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสตูรเฉพาะ เสริฟ์พรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่

ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคีาํ รบัรองตอ้งตดิใจ 
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พาทา่นเดนิทางสู ่ ภเูขาซองอคั ( SONG AK)  เป็นภเูขาไฟที่

สวยงามอกี1 ลกูบนเกาะเชจ ูสามารถชมววิทอ้งทะเล ภเูขาไฟฮลั

ลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล 

ชายหาดทีน่ี่จะไมไ่ดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดีาํ น้ําทะเลสดีาํ

แปลกตา เป็นจุดดาํน้ํายอดนิยมของกลุม่แฮนยอ  ตรงฐานภเูขา จะมี

ชอ่งทีท่หารญีปุ่่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีดุเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  

เพือ่เอาไวจ้อดเรอืแอบซ่อนไวส้าํหรบัทาํลายเรอืของอเมรกิา โดยทาํ

เป็นเรอืตดิระเบดิแลว้พุง่ชนแบบพลชีพี ก่อนน้ีเปิดใหเ้ขา้ชม แต่มี

เหตุการณ์เคยดนิถลม่ลงมาเลยปิดไมใ่หเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายทาํเรือ่ง "แดจงักมึ"ตอนทีถ่กู

เนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้

จากนัน้นําทา่นเดนิทางสู ่ น้ําตกซอนจียอน  น้ําตกทีไ่หลลงจากหน้า

ผาหนิน้ีทา่นสามารถมองและจนิตนาการเหน็ออกเป็นรปูต่างๆ ทาํให้

เกดิเสยีงราวกบัฟ้าคะนอง สายน้ําตกไหลลงสูแ่อ่งน้ํารวมกบัแสง

สะทอ้นเปรยีบไดก้บัการรวมทัง้ผนืฟ้าและพืน้ดนิเขา้ดว้ยกนั ดว้ย

ความงดงามน้ี ทาํใหเ้ป็นสถานทีย่อดนิยมของนกัทอ่งเทีย่ว เพือ่

ถ่ายภาพ โดยมน้ํีาตกซอนจยีอนเป็นฉากหลงัภาพถ่ายทีส่วยงาม 

จากนัน้พาทา่นแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแหง่น้ีตัง้อยูบ่นเขาซนับงัหนัหน้าออกสูท่ะเล  ระหวา่ง

ทางขึน้ทา่นจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต ์ภายในวดัจะ

ประดษิฐานพระพทุธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระประธานทีม่ี

ความศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบา้นบนเกาะเชจ ู

และชาวเกาหลใีตท้ีน่บัถอืศาสนาพทุธ  และรปูปัน้เจา้แม่

กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสูท่ะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปัน้

พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดล้บูพงุกจ็ะรํ่ารวยเงนิทอง ทา่นจะ

ไดพ้บกบัวธิกีารทาํบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบั

วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพือ่เป็นอาหารสาํหรบัพระสงฆแ์สดงถงึความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีน

เพือ่เป็นแสงสวา่งแหง่ชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแหง่น้ีทา่นยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรที่

ยืน่ออกสูม่หาสมทุร 
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พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู ซมักยอ็บซลั   เป็นอาหารทีเ่ป็นทีนิ่ยมของชาวเกาหล ี โดยการนําหมสูามชัน้ไปยา่งบน

แผน่โลหะทีถ่กูเผาจนรอ้น   ซมักยอ็บซลัจะเสริฟ์พรอ้มกบัเครือ่งเคยีงต่างๆ ไดแ้ก่ กมิจ ิพรกิเขยีว กระเทยีม

หัน่บางๆ พรกิไทยป่น เกลอื และน้ํามนังา ถงึแมว้า่ซมักยอบซลัจะมกีารเตรยีมการทีส่ดุแสนจะธรรมดา คอื

ไมไ่ดม้กีารหมกัหรอืมสีว่นผสมทีห่ลากหลาย แต่วา่ถา้พดูถงึรสชาตแิลว้ นบัวา่พลาดไมไ่ดเ้ลย 

                                  จากนัน้พาทุกทา่นเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรงุรส

ต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไมแ่ตกต่างจากอาหารมือ้

อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกวา่เทา่นัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทาน

อาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

 

 

 

 

จากนัน้พาทา่นชม ซอฟจิโกจิ ( SEOBJIGOJI) เป็นทุง่หญา้กวา้งตดิทะเล สามารถเพลดิเพลนิไปกบัความ

งามของโขดหนิรปูรา่งแปลกๆ รวมทัง้โบสถค์าทอลกิ ภาพความงดงามจงึเป็นสถานทีด่งึดดูยอดนิยมการถ่าย

ทาํละครซรีีส่เ์กาหล ีเรือ่ง F4 เกาหล ี(BOYS OVER FLOWERS) 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางต่อที ่ ร้านค้าสมนุไพรสนเขม็แดง  

มหศัจรรยแ์หง่ธรรมชาต ิ     ผา่นผลงานการวจิยัมากมายจาก

มหาวทิยาลยัแหง่ชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณชว่ยลด

ไขมนัและน้ําตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืดตบี แตก 

ตนั และสามารถลา้งสารพษิในรา่งกาย เพือ่เพิม่ภมูติา้นทานและทาํ

ใหอ้ายยุนืแบบชาวเกาหล ีซึง่กาํลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

วนัทีส่ามของการเดินทาง    ซอพจิโกจิ    - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจูบง  - 

                                            หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  -  พพิธิภัณฑ์แฮนยอ -  ชายหาดวอลจองรี 
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อาหารกลางวนั บรกิารทา่นดว้ย "แทจพีลแูบก็"  เป็นการนําเน้ือหมหูมกักบัเครือ่งปรงุรสสตูรพเิศษ ก่อนนําไป

ผดัคลุกเคลา้พรอ้มน้ําซุป นกัทอ่งเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมือ่สกุ

รบัประทานกบั ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะนํา 

จากนัน้นําทา่นชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจบูง  ( SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภเูขาไฟทีด่บัแลว้           

ปากปลอ่งภเูขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ 

เป็นสถานทีโ่ดง่ดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระ

อาทติยข์ึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถานทีส่วยงามใน

เกาะเชจ ูและในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่มดํ่ากบั

ทอ้งฟ้าและน้ําทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงาม

โดยรอบของตวัเมอืงเชจ ู เป็นสถานทีท่ี่

นกัทอ่งเทีย่วจากทัว่ทุกมมุโลกอยากมาสมัผสั จงึถกูยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หมท่างธรรมชาตขิอง

โลก ทา่นสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปลอ่งภเูขาไฟทีด่บัแลว้ ระหวา่งทางทา่นสามารถหยดุแวะพกัชมววิและ

ถ่ายรปูจากมมุสงู แต่ละจุดชมววิทีท่า่นแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมือ่ขึน้

ไปถงึดา้นบนสดุของปากปลอ่งภเูขาไฟทา่นจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอยา่ง

แน่นอน 
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จากนัน้พาทา่นเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" ( SONGEUB FOLK VILLAGE) หมูบ่า้นแหง่น้ีไมใ่ช่

เป็นแคห่มูบ่า้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมูบ่า้นโบราณอายมุากกวา่ 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยูจ่รงิ 

เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนั

เป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถา้ทา่นเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยูต่ามบา้นกจ็ะเดาไดว้า่เป็น

ไหสาํหรบัทาํ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกาหล ีแต่สาํหรบัทีเ่กาะน้ีนัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยูต่ามบา้นเรอืนทีน่ี่

จะเป็นไหสาํหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแหง่น้ี โดยชาวบา้นจะนําผลเบอรร์ี่

ป่ามาใสล่งไปในไหพรอ้มกบัน้ําผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะนํามารบัประทานได ้รสชาตหิวานอมเปรีย้ว 

และในสมยัก่อนเคยถกูใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไป

รบัประทาน และซือ้เพือ่เป็นของฝาก 

จากนัน้พาทุกทา่นเดนิทางสู ่ Haenyeo Museum (พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ ) แฮนยอ คอืนกัดาํน้ําทีล่งไปเกบ็

อาหารทะเลบรเิวณรอบๆชายฝัง่ของเกาะเชจดูว้ยวธิกีารตามแบบฉบบั

ดัง้เดมิของเกาหล ีบางคนกย็กให้  แฮนยอเป็นนางเงอืกแหง่ทอ้งทะเลซึง่

ไดร้บัความสนใจอยา่งมาก ภายในพพิธิภณัฑทุ์กทา่นจะไดพ้บภาพถ่าย

แฮนยอทีส่ะทอ้นใหเ้หน็ถงึความแขง็แกรง่ของผูห้ญงิบนเกาะเชจ ูโดย

รปูแบบการจดัแสดง เป็นอาคารและวตัถุบอกเลา่ เรือ่งราว วถิชีวีติความ

เป็นอยู ่ ซึง่ขา้วของ เครือ่งใชท้ีนํ่ามาแสดงสว่นใหญ่จะเป็นของใชท้ี่

เจา้ของบา้นไดใ้ชง้านจรงิ อาท ิเชน่การแต่งกาย ในสมยัก่อนชุดแต่งกาย

ของแฮนยอจะเป็นชุดหลวมๆทีด่สูบายตา และทีส่าํคญัคอืมกีฎหา้มไมใ่หผู้ช้ายจอ้งมองพวกเธอ แต่การแต่ง

กายของแฮนยอยคุปัจจุบนัจะมชีุดทีร่ดัรปูเตม็ตวัคลา้ยกบันกัประดาน้ําสดีาํโดยมอุีปกรณ์คอื แวน่กนัน้ํา เคยีว 

ถุงตาขา่ยและหนิตะกัว่รอ้ยเพือ่ถ่วงน้ําหนกั  ไฮไลทข์องแฮนยอคอืจุดทีด่าํลงไปจะลกึเกอืบรอ้ยเมตรแต่

แฮนยอกด็าํลงไปไดโ้ดยไมต่อ้งใชถ้งัออกซเิจนแสดงใหเ้หน็วา่พวกเธอนัน้มคีวามแขง็แกรง่สว่นอาหารทีห่ามา

ไดน้ัน้กม็หีลากหลายทัง้สาหรา่ย หอยเป๋าฮือ้ เมน่ทะเล หมกึยกัษ์ ฯลฯ อนัสะทอ้งถงึความอุดมสมบรูณ์ของ

ทอ้งทะเล (หมายเหตุ :ขอสงวนสทิธิก์ารเขา้ชมเน่ืองจากสถานทีท่อ่งเทีย่วบางแหง่มวีนัหยดุประจาํ) 

 

 

 

 

 

mailto:pinyaluck.p@bangkokasiantour.com


 
 

8: 559/10 Soi Ladprao 73,Wangthonglang, Bangkok 10310 
Tel : 02-157-4637-8, 063-232-6619, E-Mail : pinyaluck.p@bangkokasiantour.com 
www.bangkokasiantour.com 
 

จากนัน้พาทุกทา่นเดนิทางสู ่Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดทีม่ชีื่อเสยีงบน

เกาะเชจ ูหาดทรายสทีองกบัน้ําทะเลสฟ้ีาใสทีส่ะทอ้นแสงอาทติยใ์หเ้หน็ประกายระยบิระยบันัน้ดกูลมกลนืกนั

อยา่งสวยงาม  เป็นชายหาดทีผู่ค้นเดนิทางมาเทีย่วพกัผอ่นในชว่งฤดรูอ้น บรเิวณรอบชายหาดมรีา้นกาแฟ 

คาเฟ่ รา้นอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผอ่นคลาย สบายๆ ใหทุ้กทา่นไดม้าสมัผสั 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิทุกทา่นดว้ยเมนู ซฟู๊ีดน่ึง สไตลเ์กาะเชจู  เมนูป้ิงยา่งประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ ทาง

เกาะเชจขูึน้ชื่อดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กทา่นไดล้ิม้ความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวย

และเครือ่งเคยีงต่างๆ 

จากนัน้พาทุกทา่นเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเทา่   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรงุรส

ต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไมแ่ตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆ

มากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่าํนวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกวา่เทา่นัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทาน

อาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกทา่นชม  ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินมงักร  ทีม่ ี

ลกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหน่ึงในมนตเ์สน่หท์างธรรมชาตขิอง

เกาะเชจ ูซึง่ถอืกนัวา่ถา้หากใครไมไ่ดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพือ่มาดู

โขดหนิมงักร ถอืวา่ยงัมาไมถ่งึเกาะเชจ ูโขดหนิมงักรแหง่น้ีเกดิขึน้

จากการกดักรอ่นของคลื่นลมทะเล ทาํใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวั

มงักร กาํลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งคาํรามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพือ่ขึน้สูท่อ้งฟ้า เป็น

ประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรคม์า สถานทีแ่หง่น้ีเป็นทีส่นใจของนกัทอ่งเทีย่วเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

 

จากนัน้นําทา่นชม ร้านสมนุไพร (Korea Herb) ใหมล่า่สดุของเกาหล ีโดยมกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็น

สมนุไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกวา่ ผลไมท้อง มี

รสเปรีย้ว ดสีาํหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น้ําอดัลม ฯลฯ เมลด็

ฮอตเก จะชว่ยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนงั

ของตบั  หรอืไต ชว่ยใหต้บัหรอืไตของทา่นแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัสง่ผลดตี่อ

สขุภาพรา่งกายของทา่นเอง 

วนัทีส่ี่ของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เคร่ืองสําอาง  -  

                                        ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ ร้านละลายเงินวอนหรือ Supermarket ทีน่ี่มขีนม  พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด 

อาทเิชน่ ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มามา่        วุน้

เสน้ รวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน เชน่ ตะเกยีบ ถว้ยใสข่า้ว กระทะ ลกู

บอลซกัผา้  เครือ่งสาํอางคช์ัน้นํา Etude , Skinfood  และของฝากของที่

ระลกึมใีหท้า่นไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกลอ่งตาม

เงือ่นไขของรา้น 

 

จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ศนูยร์วมเคร่ืองสาํอางค ์Midam Cosmetic ประเภทเวชสาํอางคท์ีห่มอศลัยกรรม

เกาหลรีว่มออกแบบมากมาย   เชน่ ผลติภณัฑบ์าํรงุผวิหน้า เครอืง

สาํอางค ์หลากหลายแบรนด ์และอื่นๆอกีมากมาย อาทเิชน่ B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากน้ียงัมคีรมีทีโ่ดง่ดงั  อาทเิชน่ ครมีเมอืกหอย

ทาก , เซรัม่พษิง ู, ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน้ําแตก , BB 

Cream , etc 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู สว่นผสมของเมนูน้ี คอืหมหูมกัชิน้บาง ๆ ผกัต่าง ๆ เชน่ กะหลํ่าปล ี

ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท เหด็และวุน้เสน้มาตม้รวมกนั โดยสามารถทานไดท้ัง้แบบแหง้และน้ํา เครือ่งเคยีง

ต่าง ๆ คอื ถัว่งอกดอง วุน้เสน้ปรงุรสสาหรา่ย กมิจ ิเสรฟิพรอ้มกบัขา้วสวยรอ้นๆ ทา่นจะอิม่อรอ่ยกบั

เมนูอาหารน้ีอยา่งแน่นอน 

จากนัน้นําทา่นสู ่ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแหง่น้ีรฐับาลรบัรองคุณภาพวา่ผลติจากโสมทีอ่าย ุ 6 

ปี ซึง่ถอืวา่เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรู้

เกีย่วกบัโสมพรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑท์ีผ่ลติจากโสม ให้

ทา่นไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุและราคาถกู กลบัไปบาํรงุ

รา่งกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่า่นรกัและนบัถอื 

 

จากนัน้นําทา่นชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี ่ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มี

สนิคา้ปลอดภาษชีัน้นําใหท้า่นเลอืกซือ้มากมายกวา่ 500  ชนิด  อาทเิชน่ 

น้ําหอม เสือ้ผา้ เครือ่งสาํอาง กระเป๋า นาฬกิา เครือ่งประดบั หลากหลาย        

แบรนดด์งั อาทเิชน่ Dior ,Chanel , Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   

ฯลฯ 
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จากนัน้พาทา่นเดนิทางสู ่ ดาวทาวน์เมืองเชจู  แหลง่ชอ้ปป้ิงสนิคา้ทอ้งถิน่ 

ชื่อดงั บนเกาะเชจ ูอาทเิสือ้ผา้ รองเทา้ กระเป๋า เครือ่งสาํอางค ์

เครือ่งประดบั NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS สมัผสัประสบการณ์ช้

อปป้ิงทีเ่รา้ใจทีส่ดุของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ ในสไตล์

บรรยากาศทะเลใต ้

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE551  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม        

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรือ่งผูแ้อบ

แฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปทาํงาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม 

HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจาํเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ เป็นจาํนวนเงิน (10,000 

บาท หรอื 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีกาํหนด 

สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จาํนวน ดงันัน้จึงใครข่อความรว่มมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรอื กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้าํระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะ

รอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผูใ้หญ่ 
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเด่ียวเพ่ิม 

สงิหาคม : 31-3 ก.ย. 

 
8,900./คน 

4,900.- 

กนัยายน : 1-4 , 2-5 , 3-6 , 4-7 , 9-12 , 10-13 , 11-14 , 16-19 , 17-20 , 

18-21 , 23-26 , 24-27 , 25-28 , 30-3 ต.ค. 
7,900./ คน 

กนัยายน : 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 26-29 ,        

29-2 ต.ค. 

พฤศจกิายน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 18-21 , 19-22 

20-23 , 25-28 , 26-29 , 27-30 

 

8,200./คน 

 

ตุลาคม : 1-4 , 2-5  

 

9,200/.คน 

กนัยายน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 27-30 ,       

28-1 ต.ค. 

ตุลาคม : 3-6 , 6-9  

พฤศจกิายน : 3-6 , 7-10 , 10-13 , 14-17 , 17-20 , 21-24 , 24-27  

28 – 1 ธ.ค. 

8,500./คน 

ตุลาคม :  4-7 , 5-8 , 7-10 , 15-18 , 28-31 , 29-1พ.ย. ,30-2พ.ย. 

31-3พ.ย. 

พฤศจกิายน : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 22-25 , 23-26 

29 – 2 ธ.ค. , 30 – 3 ธ.ค. 

8,800./คน 

ตุลาคม : 8-11 , 14-17 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 27-30 9,100./คน 

ตุลาคม : 9-12 , 17-20 , 21-24 , 24-27 , 26-29 9,400./คน 

ตุลาคม : 10-13 , 25-28 9,700./คน 

ตุลาคม : 18-21 10,000./คน 

ตุลาคม : 11-14 , 13-16 10,900./คน 

ตุลาคม : 19-22 12,500./คน 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีสาํรองท่ีนัง่  

   1. ราคาโปรโมชัน่ชาํระเงนิเตม็จาํนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

      ราคาปกตชิาํระเงนิมดัจาํ***   ทา่นละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

   2. สว่นทีเ่หลอืชาํระเตม็จาํนวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่มช่าํระยอดเงนิสว่นทีเ่หลอืตามเวลาทีก่าํหนด รวมถงึกรณีเชค็

ของทา่นถกูปฏเิสธการจา่ยเงนิไมว่า่กรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ทา่นสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 

ราคาน้ีรวม 

-   คา่ตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  

-   คา่ภาษสีนามบนิ ทุกแหง่ทีม่ ี  

-   คา่อาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / คา่เขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ  

-   คา่ทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ทา่น)  

-  คา่รถรบั-สง่ และนําเทีย่วตามรายการ / คา่น้ําหนกักระเป๋าสมัภาระทา่นละ 15 กก. /1ชิน้ 

-   คา่หวัหน้าทวัรผ์ูช้าํนาญเสน้ทาง นําทา่นทอ่งเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ  

             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 

-   คา่ประกนัอุบตัเิหตุระหวา่งเดนิทาง วงเงนิทา่นละ 1 ,000,000 บาท  (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ 

 (ขอสงวนสทิธิเ์อกสารเบกิประกนั หรอื ใบรบัรองแพทยเ์ป็นภาษาองักฤษเทา่นัน้) 

ราคาน้ีไม่รวม 

-   คา่ธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อทา่นตลอดทรปิ 

-   คา่ใชจ้า่ยสว่นตวั อาท ิคา่ทาํหนงัสอืเดนิทาง, คา่โทรศพัทส์ว่นตวั, คา่ซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึคา่อาหาร และ 

เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากทา่นตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 

-   คา่ภาษมีลูคา่เพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 

-   คา่น้ําหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิกาํหนด (ปกต ิ15 กก.) 

-   คา่วซี่าสาํหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจาํตวัคนต่างดา้ว 3) ใบสาํคญัถิน่ที่

อยู ่4) สาํเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและดาํเนินการยืน่

วซี่าดว้ยตนเองเทา่นัน้  (สาํหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งทาํเรือ่งแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วี

ซ่า) 

-  คา่อาหารทีล่กูคา้รบัประทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมกาํหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถรบัประทาน

อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารสาํเรจ็รปูสว่นตวัสาํรองมาดว้ย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจาํ 

- ยกเลกิการเดนิทางไมถ่งึ 30  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     

ตุลาคม : 20-23 12,800./คน 

ตุลาคม : 12-15 15,900./คน 
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ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุป๊ทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจาํกบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter  

Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจาํ หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 

 

หมายเหต ุ

-           จาํนวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ตํ่า ผูใ้หญ่ 20 ทา่น (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าอยา่งน้อย 5 วนัก่อนการ

เดนิทาง 

-           ราคาน้ีเป็นราคาสาํหรบันกัทอ่งเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเทา่นัน้ (นกัทอ่งเทีย่วต่างประเทศชาํระเพิม่

ทา่นละ 3,000 บาท) 

 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการทอ่งเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยคาํนึงถงึ

ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นสาํคญั 

-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า 

-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไมน้่อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพือ่ทอ่งเทีย่ว 

เทา่นัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกวา่ 6 เดอืนทาํใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 

-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความลา่ชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ

ก่อจลาจล, ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่า่นถกูปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รม

แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยูน่อกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 

-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากทา่นใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, ไมท่าน

อาหารบางมือ้ เพราะคา่ใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้าํระคา่ใชจ้า่ยใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

-           ทางบรษิทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก 

ความประมาทของตวันกัทอ่งเทีย่วเอง 

-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่า่นไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถนํามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 

-           มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อีาํนาจในการใหค้าํสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อีาํนาจขอ

บรษิทักาํกบัเทา่นัน้ 

-           หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิชน่เครือ่งบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนทาํการออก

ตัว๋ เพือ่ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิลา่ชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาด

จากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบลว่งหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไมร่บัผดิชอบและคนื

คา่ใชจ้า่ยใหใ้นทุกกรณี 

-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมกาํหนด ทางแลนดป์รบัเงนิคา่เขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็น

เงนิไทย3,500 บาท 

-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่

สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้

-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการทอ่งเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ทา่น 

-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัสาํหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได้ 

-           ขอสงวนสทิธิส์าํหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางทอ่งเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เทา่นัน้ 
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-            เม่ือท่านตกลงชาํระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัใน

เง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  

หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนทาํการจอง 
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