
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง 31 สิงหำคม – 30 พฤศจิกำยน 2561 

โปรแกรมเดินทาง 

อทุยำนแห่งชำตฮิลัลำซำน – พิพิธภณัฑช์ำโอซลุลอค – ภเูขำซองอคั  - น ำ้ตกซอนจียอน – วดัซันบงัซำ –  

ซอพจิโกจิ   - รำ้นคำ้สมนุไพรสนเข็มแดง  -- ปลอ่งภเูขำไฟซองซำนอิลจบูง  -  

หมูบ่ำ้นวฒันธรรมซองอึบ – พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ -– ชำยหำดวอลจองรี  -  ยงดอูมัร็อค -  

รำ้นคำ้สมนุไพร  -  ซปุเปอรม์ำรเ์ก็ต  - ศนูยเ์คร่ืองส ำอำง  -  ศนูยโ์สม  - ดวิตีฟ้รี  - ดำวทำวนเ์มอืงเชจ ู

  

 

23.00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที่ ท่ำอำกำศยำนสวุรรณภมู ิบริเวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสำรขำออก เคำนเ์ตอร์

สำยกำรบิน EASTAR JET(BOEING 737-800)หนำ้เคำนเ์ตอรเ์ช็คอิน .....ใกลป้ระตทูำงเขำ้

หมำยเลข.....โดยมเีจำ้หนำ้ท่ีจำกบริษทัฯคอยใหก้ำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวกในเร่ืองของ

เอกสำร 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำก

สตัวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพือ่ป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 

 



 
 

 
 

 

 

02.35-03.05 น.  ออกเดนิทำงสูป่ระเทศเกำหลีใต ้ โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เที่ยวบินท่ี ZE552 นบัเป็น

สำยกำรบินนอ้งใหมภ่ำยใตก้ำรจดทะเบียนประเทศเกำหลใีตท้ี่เพิ่งเขำ้มำบินในตลำดไทยเมือ่

ปี พ.ศ. 2554 เป็นสำยกำรบินคณุภำพใชเ้วลำ 6 ปี ในกำรเตบิโต มเีท่ียวบินทัง้ในประเทศ

เกำหลีและตำ่งประเทศ ใชเ้คร่ืองบินท่ีมรีะบบเป็นมติรกบัสิ่งแวดลอ้ม มกีำรพฒันำดำ้นระยะ

ทำงกำรบิน และประสิทธิภำพในกำรใชน้ ำ้มนัเชือ้เพลิงอย่ำงดเีย่ียม 

 

 

 

 

09.30-10.30 น. เดนิทำงถึงสนำมบินนำนำชำตเิชจ ู เป็นท่ำอำกำศยำนท่ีใหญ่เป็นอนัดบัที่ 3 ของเกำหลีใต ้

รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอิินชอน และท่ำอำกำศยำนกิมโป กอ่ตัง้ เมือ่ปี พ.ศ. 2511 

ผำ่นพิธีกำรตรวจคนเขำ้เมืองและศลุกำกร พำท่ำนเดนิทำงสูเ่กาะเชจ ูซ่ึงไดร้บักำรขึน้

ทะเบียนมรดกโลก (กรณุำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้ร็วขึน้ 2 ชัว่โมง เพ่ือใหต้รงกบัเวลำทอ้งถ่ิน

ของประเทศเกำหลี) 

พำท่ำนเดินทำงสู่อทุยานแห่งชาติฮลัลาซาน  

เป็ นภู เข ำที่ ส ูงที่ ส ุด ในประเทศ เก ำหลี ใต ้

ประกอบดว้ยภเูขำไฟที่ดับไปนำนแลว้ซ่ึงเป็น

ตน้ก ำเนิดของเกำะส่วนใหญ่ในเชจ ูภเูขำฮัลลำ

ซำนมีควำมสงู 1,950 เมตร และไดร้ับกำร

คั ด เลื อ ก ให้ เป็ น สถ ำนที่ ท่ อ ง เที่ ย วท ำง

ธรรมชำตทิี่มีควำมสวยงำมล ำดบัที่ 182 ของเกำหลี และจดัตัง้เป็นอทุยำนแห่งชำตติัง้แต่ปี 

ค.ศ. 1970 ภเูขำฮัลลำไดร้ับกำรข้ึนทะเบียนเป็นพ้ืนท่ีสงวนเขตชีวมณฑล (UNESCO 

Biosphere Reserve) และเพียงอีกหำ้ปีตอ่มำก็ไดร้บักำรแตง่ตัง้เป็นมรดกโลกทำงธรรมช  

วนัทีส่องของการเดินทาง   อุทยานแห่งชาติฮัลลาซาน  – พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค – ภูเขาซองอคั - น า้ตกซอนจียอน – วดัซันบงัซา 

–  

 



 
 

 
 

ท่ำนเดินทำงสู่ ไร่ชาโอซลุลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ไดร้ับของขวัญจำกธรรมชำติ ท ำใหเ้ป็นที่

ปลกูชำเขยีวคณุภำพสงู ที่ส่งผลิตภณัฑช์ำเขยีวส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนที่จัดแสดงประวัติ

และวฒันธรรมกำรชงชำ   อนัหลำกหลำย รวมถึงผลิตภณัฑแ์ปรรปูจำกชำนำนำชนดิ อำทิเชน่ ชำ

เขยีวคณุภำพเย่ียมเหมำะส ำหรบัซ้ือเป็นของฝำก มคีกุกีช้ำเขยีว ซปุชำเขยีว แผน่มำสก์หนำ้ชำเขยีว 

และแชมพ ูเป็นตน้ ภำยในยังมีคำเฟ่ที่จ ำหนำ่ยชำเขยีวทั้งรอ้นและเย็น ไอศกรีม ชำเขยีว และโรลชำ

เขยีวที่คณุไม่ควรพลำด  ภำยในยังประกอบไปดว้ย หอชมวิวซ่ึงนกัท่องเที่ยวจะไดส้ัมผสักบัภำพ

บรรยำกำศของไร่ชำเขียวที่ใหญ่ที่สดุในเกำหลีใต ้รวมทั้งถ่ำยภำพที่ระลึกกับถว้ยชำ ซ่ึงเป็น

สญัลกัษณข์องไร่ชำเขยีวที่นี ่

กลางวนั พรอ้มเสริฟดว้ยเมนขูึน้ชื่อ จิมดกั ไก่อบซีอ๊ิว (1) เป็นเมนอูำหำรเกำหลีพื้นเมืองดัง้เดิม จิมดกัจำนใหญ่นี้

ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ้นโต ว ุน้เสน้เกำหลีนี้มีลักษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมันฝรัง่ท ำให้

เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผัดคลุกเคลำ้กับซอสสตูรเฉพำะ เสิร์ฟพรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำร

รบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไกฉ่บัๆใหเ้ป็นชิน้เล็กพอดคี ำ รบัรองตอ้งตดิใจ 

พำท่ำนเดินทำงสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK)  เป็นภเูขำไฟ

ที่สวยงำมอีก1 ลกูบนเกำะเชจ ูสำมำรถชมวิวทอ้งทะเล 

ภเูขำไฟฮัลลำนซำนและเกำะแก่งกลำงทะเลมำกมำย มี

ชำยหำดหินริมทะเล ชำยหำดที่นีจ่ะไมไ่ดเ้ป็นทรำยสีขำวแต่

กลับเป็นหินสีด ำ น ำ้ทะเลสีด ำแปลกตำ เป็นจดุด ำน ำ้ยอด

นิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐำนภเูขำ จะมีช่องที่ทหำร

ญ่ีปุ่นบังคับใหค้นเกำหลีขดุเจำะไวต้ัง้แต่สมัยสงครำมโลก  

เพื่อเอำไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส ำหรับท ำลำยเรือของ

อเมริกำ โดยท ำเป็นเรือติดระเบิดแลว้พุ่งชนแบบพลีชีพ 

กอ่นนีเ้ปิดใหเ้ขำ้ชม แตม่ีเหตกุำรณเ์คยดนิถล่มลงมำเลย

ปิดไมใ่หเ้ขำ้ชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถำนที่ถ่ำยท ำเร่ือง 

"แดจงักึม"ตอนที่ถกูเนรเทศ ละครโทรทศันย์อดนยิมของ

เกำหลีใต ้

จำกนัน้น ำท่ำนเดินทำงสู่ น ้าตกซอนจียอน น ำ้ตกที่ไหล

ลงจำกหนำ้ผำหินนีท้่ำนสำมำรถมองและจินตนำกำรเห็น

ออกเป็นรปูต่ำงๆ ท ำใหเ้กิดเสียงรำวกบัฟ้ำคะนอง สำย

น ำ้ตกไหลลงสู่แอ่งน ำ้รวมกับแสงสะทอ้นเปรียบไดก้ับ

กำรรวมทั้งผืนฟ้ำและพื้นดินเขำ้ด ้วยกัน ด้วยควำม

งดงำมนี้ ท ำใหเ้ป็นสถำนที่ยอดนิยมของนักท่องเที่ยว 

เพื่ อถ่ำยภำพ โดยมีน ้ำตกซอนจียอนเป็นฉำกหลัง

ภำพถ่ำยท่ีสวยงำม 

 



 
 

 
 

จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัซา วัดแห่งนีต้ัง้อยู่บนเขำซันบังหันหนำ้ออกสู่

ทะเล  ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะไดยิ้นเสียงพระสวดมนต ์ภำยในวัดจะประดิษฐำนพระพทุธรปู

องคใ์หญ่ซ่ึงเป็นพระประธำนท่ีมีควำมศกัดิส์ิทธ์ิและเป็นท่ีเลื่อมใสของชำวบำ้นบนเกำะเชจ ูและ

ชำวเกำหลี ใต ้ที่นับถือศำสนำพุทธ  และร ูป ป้ันเจ้ำแม่กวนอิมซ่ึงหันหน้ำออกสู่ทะเล 

นอกจำกนัน้ยังมีรปูป้ันพระสงักจัจำยน ์ซ่ึงหำกไดล้บูพงุก็จะร ำ่รวยเงนิทอง ท่ำนจะไดพ้บกบั

วิธีกำรท ำบญุของชำวเกำหลีใตท้ี่แตกตำ่งกบัวัฒนธรรมไทย โดยนยิมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็น

อำหำรส ำหรับพระสงฆแ์สดงถึงควำมอดุมสมบรูณ์ ถวำยเทียนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชีวิต 

นอกจำกนัน้ที่วัดแห่งนี้ท่ำนยังจะไดช้ื่นชมกับวิวทะเลที่สวยงำมของแหลมมังกรที่ย่ืนออกสู่

มหำสมทุร 

เย็น พรอ้มเสริฟดว้ยเมน ูซัมกย็อบซัล (2) เป็นอำหำรที่เป็นที่นยิมของชำวเกำหลี  โดยกำรน ำหมสูำมชัน้ไปย่ำง

บนแผ่นโลหะที่ถกูเผำจนรอ้น   ซัมกย็อบซัลจะเสิรฟ์พรอ้มกับเคร่ืองเคียงต่ำงๆ ไดแ้ก่ กิมจิ 

พริกเขยีว กระเทียมหัน่บำงๆ พริกไทยป่น เกลือ และน ำ้มนังำ ถึงแมว้่ำซัมกยอบซัลจะมีกำร

เตรียมกำรท่ีสดุแสนจะธรรมดำ คือไมไ่ดม้กีำรหมกัหรือมสีว่นผสมที่หลำกหลำย แตว่่ำถำ้พดู

ถึงรสชำตแิลว้ นบัว่ำพลำดไมไ่ดเ้ลย 

                              จำกนัน้พำทกุท่ำนเเขำ้พกัที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ   

 

 

เชา้ รบัประทำนอำหำรเชำ้ที่โรงแรม (3) อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลีประกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซปุ ผกัปรงุรส

ตำ่งๆ กิมจิ(ผกัดองเกำหลี) ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดีตอำหำรเชำ้จะไมแ่ตกตำ่งจำก

อำหำรมื้ออ่ืนๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กับขำ้ว) ที่นอ้ยกว่ำเท่ำนั้น แต่ใน

ปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

 

 

 

 

 

จำกนั้นพำท่ำนชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่ งหญ้ำกว้ำงติดทะเล สำมำรถ

เพลิดเพลินไปกับควำมงำมของโขดหินรปูร่ำงแปลกๆ รวมทั้งโบสถ์คำทอลิก ภำพควำม

งดงำมจึงเป็นสถำนที่ดึงดดูยอดนิยมกำรถ่ำยท ำละครซีร่ีสเ์กำหลี เร่ือง F4 เกำหลี (BOYS 

OVER FLOWERS) 

วนัที่สามของการเดินทาง    ซอพจิโกจิ    - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจูบง  - 
                                            หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  -  พพิธิภณัฑ์แฮนยอ -  ชายหาดวอลจองรี 
 



 
 

 
 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงต่อที่  รา้นคา้สมนุไพรสนเข็ม

แดง มหัศจรรย์แห่งธรรมชำติ   ผ่ำนผลงำนกำรวิจัย

มำกมำยจำกมหำวิทยำลยัแห่งชำติโซล ประเทศเกำหลีใต ้

มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน ้ำตำลในกระแสเลือด 

ป้องกันกำรเกิดเสน้เลือดตีบ แตก ตัน และสำมำรถลำ้ง

สำรพิษในร่ำงกำย เพื่อเพิ่มภมูิตำ้นทำนและท ำใหอ้ำยยืุนแบบชำวเกำหลี ซ่ึงก ำลังเป็นสิ่งที่

ไดร้บัควำมนยิมจำกคนในประเทศเกำหลีเป็นอย่ำงมำก 

กลางวนั พรอ้มเสิฟดว้ยเมน ู"แทจีพลแูบ็ก" (4) เป็นกำรน ำเนือ้หมหูมกักบัเคร่ืองปรงุรสสตูรพิเศษ กอ่นน ำไปผดั

คลุกเคลำ้พรอ้มน ้ำซปุ นักท่องเที่ยวนิยมรับประทำนเพรำะมีรสชำติออกหวำนและเ ผ็ด

เล็กนอ้ย  เมือ่สกุรบัประทำนกบั ผกัสด กิมจิ เคร่ืองเคียงตำ่ง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำร

พิเศษที่ขอแนะน ำ 

จำกนั้นน ำท่ำนชม ปล่องภเูขาไฟซองซานอิลจบูง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็น

ภเูขำไฟที่ดบัแลว้  ปำกปล่องภเูขำไฟที่

มีลักษณะเหมือนมงกฎุ เป็นสถำนที่

โด่งดังที่ผู้คนมำขอพรและชมพระ

อำทิตย์ขึ้น เป็นหนึ่งใน 10 สถำนที่

สวยงำมในเกำะเชจ ูและในจดุนี้เรำยัง

สำมำรถดื่มด ำ่กับทอ้งฟ้ำและน ำ้ทะเล

สีครำม ทิวทัศน์ที่สวยงำมโดยรอบ

ของตวัเมอืงเชจ ู เป็นสถำนท่ีที่นกัท่องเที่ยวจำกทัว่ทกุมมุโลกอยำกมำสมัผสั จึงถกูยกย่องให้

เป็น 1 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำติของโลก ท่ำนสำมำรถเดินขึ้นไปยังปำกปล่อง

ภเูขำไฟที่ดบัแลว้ ระหว่ำงทำงท่ำนสำมำรถหยดุแวะพักชมวิวและถ่ำยรปูจำกมมุสงู แตล่ะจดุ

ชมวิวที่ท่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัวิวทิวทัศนแ์ละบรรยำกำศที่แตกตำ่งกนั เมื่อขึน้ไปถึงดำ้น

บนสดุของปำกปล่องภเูขำไฟท่ำนจะไดส้ัมผัสกับอำกำศบริสทุธ์ิ และทัศนียภำพท่ีสวยงำม

อย่ำงแนน่อน 
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จำกนั้นพำท่ำนเย่ียมชม หมู่บ้านวัฒนธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 

หมูบ่ำ้นแห่งนีไ้มใ่ชเ่ป็นแค่หมูบ่ำ้นนทิรรศกำรธรรมดำ แตย่งัเป็นหมูบ่ำ้นโบรำณอำยมุำกกว่ำ 

300 ปี ที่ยงัมชีำวบำ้นอำศัยอยู่จริง เอกลกัษณข์องกำรสรำ้งบำ้นที่นีค่ือจะใชด้นิเหนยีว ผสม

กบัมลูมำ้ เป็นตวัยึดกอ้นหินและกอ้นอิฐเขำ้ดว้ยกนัเป็นโครงสรำ้งของตวับำ้น ถำ้ท่ำนเคยมำ

เที่ยวเกำหลีใตแ้ลว้เคยเห็นไหต่ำงๆที่อยู่ตำมบำ้นก็จะเดำไดว้่ำเป็นไหส ำหรับท ำ "กิมจิ" หรือ

ผกัดองของเกำหลี แต่ส ำหรับที่เกำะนีน้ัน้ ไหที่วำงเรียงรำยกนัอยู่ตำมบำ้นเรือนที่นีจ่ะเป็นไห

ส ำหรบัหมกั "โอมีจำ" หรือ แบล็ครำสเบอรร่ี์ ที่จะมีเฉพำะบนเกำะแห่งนี ้โดยชำวบำ้นจะน ำผล

เบอร์ร่ีป่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกับน ำ้ผึ้ง และหมักไวส้ำมปี ก่อนที่จะน ำมำรับประทำนได ้

รสชำติหวำนอมเปร้ียว และในสมัยก่อนเคยถกูใชใ้นกำรรักษำคนป่วย  ปัจจบุันนี้กลำยเป็น

สินคำ้ท่ีผูม้ำเย่ียมเยือนมกัจะซ้ือกลบัไปรบัประทำน และซ้ือเพื่อเป็นของฝำก 

จำกนัน้พำทกุท่ำนเดินทำงสู่ Haenyeo Museum (พิพิธภณัฑแ์ฮนยอ) แฮนยอ คือนกัด ำน ำ้

ที่ลงไปเก็บอำหำรทะเลบริเวณรอบๆชำยฝั่งของเกำะเชจ ู

ดว้ยวิธีกำรตำมแบบฉบับดั้งเดิมของเกำหลี บำงคนก็ยก

ให ้แฮนยอเป็นนำงเงอืกแห่งทอ้งทะเลซ่ึงไดร้ับควำมสนใจ

อย่ำงมำก ภำยในพิพิธภัณฑ์ทุกท่ำนจะไดพ้บภำพถ่ำย

แฮนยอที่สะทอ้นใหเ้ห็นถึงควำมแข็งแกร่งของผูห้ญิงบน

เกำะเชจ ูโดยรปูแบบกำรจดัแสดง เป็นอำคำรและวัตถบุอก

เล่ำ เร่ืองรำว วิถีชวิีตควำมเป็นอยู่  ซ่ึงขำ้วของ เคร่ืองใชท้ี่

น ำมำแสดงส่วนใหญ่จะเป็นของใชท้ี่เจำ้ของบำ้นไดใ้ชง้ำน

จริง อำทิ เชน่กำรแตง่กำย ในสมยักอ่นชดุแตง่กำยของแฮนยอจะเป็นชดุหลวมๆที่ดสูบำยตำ 

และที่ส ำคญัคือมีกฎหำ้มไม่ใหผู้ช้ำยจอ้งมองพวกเธอ แตก่ำรแตง่กำยของแฮนยอยคุปัจจบุัน

จะมีชดุที่รัดรปูเต็มตัวคลำ้ยกับนกัประดำน ำ้สีด ำโดยมีอปุกรณ์คือ แว่นกันน ำ้ เคียว ถงุตำ

ข่ำยและหินตะกัว่รอ้ยเพื่อถ่วงน ำ้หนัก  ไฮไลท์ของแฮนยอคือจดุที่ด ำลงไปจะลึกเกือบรอ้ย

เมตรแต่แฮนยอก็ด ำลงไปไดโ้ดยไม่ตอ้งใชถ้ังออกซิเจนแสดงใหเ้ห็นว่ำพวกเธอนั้นมีควำม

แข็งแกร่งส่วนอำหำรที่หำมำไดน้ัน้ก็มหีลำกหลำยทัง้สำหร่ำย หอยเป๋ำฮื้อ เมน่ทะเล หมึกยกัษ ์



 
 

 
 

ฯลฯ อันสะทอ้งถึงควำมอดุมสมบรูณ์ของทอ้งทะเล (หมำยเหต ุ:ขอสงวนสิทธ์ิกำรเขำ้ชม

เนือ่งจำกสถำนท่ีท่องเที่ยวบำงแห่งมวีนัหยดุประจ ำ) 

 

 

 

 

 

จำกนั้นพำทกุท่ำนเดินทำงสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น 1 ใน 5 ชำด

หำดที่มีชื่อเสียงบนเกำะเชจ ูหำดทรำยสีทองกับน ำ้ทะเลสีฟ้ำใสที่สะทอ้นแสงอำทิตย์ใหเ้ห็น

ประกำยระยิบระยับนั้นดกูลมกลืนกันอย่ำงสวยงำม  เป็นชำยหำดที่ผูค้นเดินทำงมำเที่ยว

พักผ่อนในช่วงฤดรู้อน บริเวณรอบชำยหำดมีร้ำนกำแฟ คำเฟ่ ร้ำนอำหำร  น่ำรักกับ

บรรยำกำศผอ่นคลำย สบำยๆ ใหท้กุท่ำนไดม้ำสมัผสั 

เย็น พรอ้มเสริฟดว้ยเมน ูซีฟู๊ดนึง่ สไตลเ์กำะเชจ ู(5) เมนป้ิูงย่ำงประกอบไปดว้ยหอย และ ก ุง้ ทำงเกำะเชจขูึน้ชื่อ

ดว้ยอำหำรทะเลสดๆ อยำกใหท้กุท่ำนไดล้ิ้มควำมหอม หวำนของหอย เมนเูสริฟพรอ้มขำ้ว

สวยและเคร่ืองเคียงตำ่งๆ 

จำกนัน้พำทกุท่ำนเเขำ้พกัที่ Sea & Hotel  หรือเทียบเท่ำ   

 

 

เชา้ รับประทำนอำหำรเชำ้ที่โรงแรม (6) อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลีประกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซปุ ผกัปรงุ

รสตำ่งๆ กิมจิ (ผกัดองเกำหลี) ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดีตอำหำรเชำ้จะไมแ่ตกตำ่ง

จำกอำหำรมื้ออ่ืนๆมำกนกั แต่จะต่ำงตรงที่จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ที่นอ้ยกว่ำเท่ำนัน้ แตใ่น

ปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้พำทกุท่ำนชม  ยงดอูมัร็อค หรือ โขดหินมงักร ที่มีลักษณะคลำ้ยกบัหัวมงักร อีก

หนึ่งในมนตเ์สน่ห์ทำงธรรมชำติของเกำะเชจ ู

ซ่ึงถือกันว่ำถ้ำหำกใครไม่ได ้มำเยือน ยงดู

อัมร็อค เพื่อมำดโูขดหินมังกร ถือว่ำยังมำไม่

ถึงเกำะเชจ ูโขดหินมงักรแห่งนีเ้กิดขึน้จำกกำร

กัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ท ำให้มีรปูทรง

ลกัษณะเหมือนหวัมงักร ก ำลงัอำ้ปำกสง่เสียง

วนัที่ส่ีของการเดนิทาง    ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เกต็  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดวิตีฟ้รี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  

 



 
 

 
 

รอ้งค ำรำมและพยำยำมที่จะผุดขึ้นจำกทอ้งทะเล เพื่อขึ้นสู่ทอ้งฟ้ำ เป็นประติมำกรรมที่

ธรรมชำตไิดส้รำ้งสรรคม์ำ สถำนท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีสนใจของนกัท่องเที่ยวเกำหลีเป็นอย่ำงมำก 

จำกนัน้น ำท่ำนชม รา้นสมนุไพร (Korea Herb) ใหม่ล่ำสดุของเกำหลี โดยมีกำรจดลิขสิทธ์ิ

เรียบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) 

ทำงกำรแพทย์เรียกว่ำ ผลไมท้อง มีรสเปร้ียว ดีส ำหรับ

บคุคลที่ นยิมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ น ำ้อัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอต

เก จะชว่ยในกำรลำ้งสำรพิษที่ตกคำ้งหรือไขมนัที่สะสมอยู่

ภำยในผนังของตับ  หรือไต ช่วยให้ตับหรือไตของท่ำน

แข็งแรงขึน้ ซ่ึงยงัสง่ผลดตีอ่สขุภำพร่ำงกำยของท่ำนเอง 

จำกนั้นพำท่ำนเดินทำงสู่ รา้นละลายเงินวอนหรือ Supermarket ที่นี่มีขนม  พื้นเมือง

เกำหลีหลำกชนิด อำทิเช่น ขนมขำ้วพอง ช็อคโกแล็ตสม้ 

กิมจิ สม้อบแหง้ มำม่ำ        ว ุน้เสน้ รวมไปถึงของใชใ้น

ครัวเรือน เช่น ตะเกียบ ถว้ยใส่ขำ้ว กระทะ ลกูบอลซักผำ้  

เคร่ืองส ำอำงคช์ั้นน ำ Etude , Skinfood  และของฝำกของที่

ระลึกมใีหท้่ำนไดเ้ลือกซ้ือมำกมำย พรอ้มทัง้มบีริกำรบรรจุ

กลอ่งตำมเงือ่นไขของรำ้น 

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ศนูยร์วมเครื่องส าอางค ์Midam Cosmetic ประเภทเวชส ำอำงค์

ที่หมอศัลยกรรมเกำหลีร่วมออกแบบมำกมำย   เช่น 

ผลิตภณัฑบ์ ำรงุผิวหนำ้ เครืองส ำอำงค ์หลำกหลำย

แบรนด ์และอ่ืนๆอีกมำกมำย อำทิเช่น B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจำกนี้ยังมีครีมที่โด่งดัง  อำทิ

เช่น ครีมเมือกหอยทำก , เซรัม่พิษง ู, ครีมโบท็อก , 

Aloevera Gel . ครีมน ำ้แตก , BB Cream , etc 

กลางวนั พรอ้มเสริฟดว้ยเมนู หมหูมักชิ้นบำง ๆ(7)ผักต่ำง ๆ เช่น กะหล ำ่ปลี ฟักทองอ่อน ถัว่งอก แครอท 

เห็ดและวุน้เสน้มำตม้รวมกนั โดยสำมำรถทำนไดท้ั้งแบบแหง้และน ำ้ เคร่ืองเคียงต่ำง ๆ คือ 

ถัว่งอกดอง ว ุน้เสน้ปรงุรสสำหร่ำย กิมจิ เสริฟพรอ้มกบัขำ้วสวยรอ้นๆ ท่ำนจะอิ่มอร่อยกบั

เมนอูำหำรนีอ้ย่ำงแนน่อน 

จำกนัน้น ำท่ำนสู่ ศนูยโ์สม (Ginseng Center) ศนูยโ์สมแห่งนีร้ัฐบำลรับรองคณุภำพว่ำผลิต

จำกโสมที่อำย ุ6 ปี ซ่ึงถือว่ำเป็นโสมที่มีคณุภำพดี

ที่สดุ ภำยในจะมีเจำ้หนำ้ที่ ให้ควำมรูเ้กี่ยวกับโสม

พรอ้มอธิบำยคณุสมบัติและผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจำก

โสม ให้ท่ำนไดเ้ลือกซ้ือโสมที่มีคุณภำพดีที่สดุและ

รำคำถกู กลับไปบ ำรงุร่ำงกำยหรือฝำกญำติผูใ้หญ่



 
 

 
 

ที่ท่ำนรกัและนบัถือ 

จำกนั้นน ำท่ำนชอ้ปป้ิงสินค้ำปลอดภำษีที่  ดิวต้ีฟร ี

(Duty Free Shop) ที่นี่มีสินคำ้ปลอดภำษีชั้นน ำใหท้่ำน

เลือกซ้ือมำกมำยกว่ำ 500  ชนิด  อำทิเช่น น ้ำหอม 

เสื้อผำ้ เคร่ืองส ำอำง กระเป๋ำ นำฬิกำ เคร่ืองประดับ 

หลำกหลำย        แบรนด์ดัง อำทิเช่น Dior ,Chanel , 

Prada ,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงสู่ ดาวทาวนเ์มืองเชจ ูแหล่งช ้

อปป้ิงสินค้ำท้องถ่ิน ชื่อดัง บนเกำะเชจ ูอำทิเสื้อผ ้ำ 

รองเทำ้ กระเป๋ำ เคร่ืองส ำอำงค์ เคร่ืองประดับ NEW 

BALANCE , NIKE , ADIDAS สัมผัสประสบกำรณ์ชอ้ป

ป้ิงที่เรำ้ใจที่สดุของคณุ เหมือนยกเมียงดงมำไวบ้นเกำะ 

ในสไตลบ์รรยำกำศทะเลใต ้

21:30 น. เหินฟ้ำกลบัสูป่ระเทศไทย โดยสำยกำรบิน EASTAR JET เท่ียวบินที่ ZE551  

              เดนิทำงถึงประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ พรอ้มควำมประทบัใจ 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมอืงทัง้ท่ีกรงุเทพฯ และในตำ่งประเทศปฏิเสธมใิหเ้ดนิทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบใุนรำยกำรเดนิทำง 

ทำงบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไมคื่นคำ่บริกำรไมว่ำ่กรณีใดๆทัง้ส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนอืควำมรบัผดิชอบ

ของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตสุดุวิสยัตำ่งๆ เชน่ กรณีกำรลำ่ชำ้ของสำยกำรบิน อบุตัเิหต ุภยัธรรมชำต ิกำรนดัหยดุงำน กำรจรำจร

ตดิขดั หรือสิ่งของสญูหำยตำมสถำนท่ีตำ่งๆ ที่เกิดขึน้อยูเ่หนอืกำรควบคมุของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ีจะสง่ผลกระทบใหเ้สียเวลำใน

กำรทอ่งเท่ียวท่ีระบใุนโปรแกรมผูเ้ดนิทำงไมส่ำมำรถเรียกรอ้งคำ่เสียหำย ว่ำดว้ยกรณีใดๆทัง้สิ้น ค่ำเสียเวลำ คำ่เสียโอกำส และ

คำ่ใชจ้ำ่ยท่ีลกูคำ้และบริษทัจำ่ยไปแลว้ 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรือ่งผูแ้อบ

แฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม 

HOT PROMOTION JEJU ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพ่ือให้ลกูค้าไป-กลบัพรอ้มกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 

บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพรอ้มกรุป๊และกลบัพรอ้มกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด 

สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใครข่อความรว่มมือจากลกูค้าปฎิบติัตามเง่ือนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงิน

ประกนักรณีลกูค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรอื กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึน้ในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทย      

ลกูค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเครือ่งลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะ

รอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกรอ้ง

ค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

อตัราค่าบรกิาร 

พีเรยีตเดินทาง ผ ูใ้หญ่ 
เด็กไม่

เสรมิเตียง 

พกัเด่ียว

เพ่ิม 

สิงหำคม : 31-3 ก.ย. 

กนัยำยน : 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. 

10,900./คน 

4,900.- 

กนัยำยน : 5-8 , 8-11 , 12-15 , 15-18 , 19-22 , 22-25 , 

26-29 ,        29-2 ต.ค. 

ตลุำคม : 1-4 , 2-5  

พฤศจิกำยน : 4-7 , 5-8 , 6-9 , 11-14 , 12-15 , 13-16 , 

18-21 , 19-22 

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

11,200./คน 

กนัยำยน : 6-9 , 7-10 , 13-16 , 14-17 , 20-23 , 21-24 , 

27-30 ,       28-1 ต.ค. 

ตลุำคม : 3-6 , 6-9  

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

, 24-27  

28 – 1 ธ.ค. 

11,500./คน 

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

,30-2พ.ย. 

31-3พ.ย. 

พฤศจิกำยน : 1-4 , 2-5 , 8-11 , 9-12 , 15-18 , 16-19 , 

22-25 , 23-26 

29 – 2 ธ.ค. , 30 – 3 ธ.ค. 

11,800./คน 

ตลุำคม : 8-11 , 14-17 , 16-19 , 22-25 , 23-26 , 27-30 12,100./คน 

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

ตลุำคม : 10-13 , 25-28 12,700./คน 

ตลุำคม : 18-21 13,000./คน 

ตลุำคม : 11-14 , 13-16 13,900./คน 

ตลุำคม : 19-22 15,500./คน 

ตลุำคม : 20-23 15,800./คน 

ตลุำคม : 12-15 18,900./คน 



 
 

 
 

เง่ือนไขการใหบ้รกิารกรณีส ารองท่ีนัง่  

   1. รำคำโปรโมชัน่ช ำระเงนิเต็มจ ำนวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

      รำคำปกตชิ ำระเงนิมดัจ ำ***   ท่ำนละ 5,000 บำท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

   2. สว่นที่เหลือช ำระเต็มจ ำนวนกอ่นออกเดนิทำง 30 วนั ในกรณีที่ไมช่ ำระยอดเงนิส่วนที่เหลือตำม

เวลำท่ีก ำหนด รวมถึงกรณีเช็คของท่ำนถกูปฏิเสธกำรจ่ำยเงนิไมว่่ำกรณีใดๆ ใหถื้อว่ำท่ำนสละสทิธ์ิใน

กำรเดนิทำงกบัทำงบริษทั 

ราคาน้ีรวม 

-   ค่ำตัว๋เคร่ืองบิน ตำมที่ระบใุนรำยกำร ไป-กลบัพรอ้มคณะ  

-   ค่ำภำษสีนำมบิน ทกุแห่งที่ม ี  

-   ค่ำอำหำรทกุมือ้ ตำมที่ระบใุนรำยกำร / ค่ำเขำ้ชมสถำนท่ีตำ่งๆ ตำมรำยกำร 

-   ค่ำท่ีพกัระดบัมำตรฐำน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่ำน)  

-  ค่ำรถรบั-สง่ และน ำเที่ยวตำมรำยกำร / ค่ำน ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระท่ำนละ 15 กก. /1ชิน้ 

-   ค่ำหวัหนำ้ทวัรผ์ูช้  ำนำญเสน้ทำง น ำท่ำนท่องเท่ียวตลอดรำยกำรในตำ่งประเทศ 

             (ขอสงวนสทิธ์ิหวัหนำ้ทวัรไ์มบิ่นขึน้ไปพรอ้มกรุป๊ทวัร)์ 

-   ค่ำประกนัอบุตัเิหตรุะหว่ำงเดนิทำง วงเงนิท่ำนละ 1,000,000 บำท  (เงือ่นไขตำมกรมธรรม)์ 

 (ขอสงวนสิทธ์ิเอกสำรเบิกประกนั หรือ ใบรบัรองแพทยเ์ป็นภำษำองักฤษเท่ำนัน้) 

ราคาน้ีไม่รวม 

-   ค่ำธรรมเนยีมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 700 บำท หรือ 20,000 วอน ตอ่ท่ำนตลอดทริป 

-   ค่ำใชจ้่ำยสว่นตวั อำทิ ค่ำท ำหนงัสือเดนิทำง, ค่ำโทรศพัทส์ว่นตวั, ค่ำซักรีด, มนิบิำรใ์นหอ้ง, รวมถึง

ค่ำอำหำร และ เคร่ืองดืม่ที่สัง่เพ่ิมนอกเหนอืรำยกำร (หำกท่ำนตอ้งกำรสัง่เพ่ิม กรณุำตดิตอ่หัวหนำ้ทวัรแ์ลว้

จ่ำยเพ่ิมเองตำ่งหำก) 

-   ค่ำภำษมีลูคำ่เพิ่ม 7% และภำษหีัก ณ ท่ีจ่ำย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเต็มรปูแบบ) 

-   ค่ำน ำ้หนกักระเป๋ำสมัภำระ ที่หนกัเกนิสำยกำรบินก ำหนด (ปกต ิ15 กก.) 

-   ค่ำวีซ่ำส ำหรบัพำสปอรต์ ตำ่งดำ้ว กรณุำเตรียมเอกสำรคือ 1) พำสปอรต์ 2) ใบประจ ำตวัคนตำ่ง

ดำ้ว 3) ใบส ำคญัถ่ินท่ีอยู่ 4) ส ำเนำทะเบียนบำ้น(ถำ้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝำก(ถำ้ม)ี 6) รปูถ่ำยสี 2 นิว้ 2 รปู 

ผูเ้ดนิทำงเตรียมเอกสำรและด ำเนนิกำรยื่นวีซ่ำดว้ยตนเองเท่ำนัน้  (ส ำหรบัหนงัสือเดนิทำงตำ่งดำ้ว เจำ้ของ

หนงัสือเดนิทำงตอ้งท ำเร่ืองแจง้เขำ้-ออกดว้ยตนเองกอ่นจะย่ืนวีซ่ำ) 

-  ค่ำอำหำรที่ลกูคำ้รบัประทำนนอกเหนอืหรือเปลี่ยนแปลงจำกที่โปรแกรมก ำหนด หำกลกูคำ้ไม่

สำมำรถรบัประทำนอำหำรที่ทำงทวัรจ์ดัให ้กรณุำเตรียมอำหำรส ำเร็จรปูสว่นตวัส ำรองมำดว้ย 

กรณียกเลิกการเดินทาง 

- ยกเลิกกอ่นกำรเดินทำง 30  วนัขึน้ไป ยึดมดัจ ำ 

- ยกเลิกกำรเดินทำงไมถึ่ง 30  วนั ยึดเงนิค่ำทวัรท์ัง้หมด 

(รำคำโปรโมชัน่ไมส่ำมำรถยกเลิกกำรเดนิทำง หรือเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทำงและผูเ้ดนิทำงไดใ้นทกุกรณี )     

ชว่งเทศกำลไมส่ำมำรถยกเลิกกำรเดินทำงหรือเปลี่ยนชือ่ผูเ้ดนิทำงได*้** 

กรุป๊ที่เดนิทำงตอ้งกำรนัตมีดัจ ำกบัสำยกำรบิน หรือผำ่นตวัแทนในประเทศ หรือตำ่งประเทศ รวมถึง

เท่ียวบินพิเศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีำรคืนเงนิมดัจ ำ หรือ ค่ำทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

- จ ำนวนผูเ้ดนิทำง ขัน้ต ำ่ ผูใ้หญ่ 20 ท่ำน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้อย่ำงนอ้ย 

5 วนักอ่นกำรเดินทำง 

 



 
 

 
 

- รำคำนีเ้ป็นรำคำส ำหรบันกัท่องเที่ยวชำวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดนิทำงไทยเท่ำนัน้ (นกัท่องเที่ยว

ตำ่งประเทศช ำระเพ่ิมท่ำนละ 3,000 บำท) 

 - เท่ียวบิน รำคำ อำหำร โรงแรม และรำยกำรท่องเที่ยว สำมำรถเปลี่ยนแปลงไดต้ำมควำมเหมำะสม 

โดยค ำนงึถึงผลประโยชนข์องผูเ้ดนิทำงเป็นส ำคญั 

- สงวนสิทธ์ิในกำรเปลี่ยนแปลงเท่ียวบินทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ 

- หนงัสือเดนิทำง ตอ้งมอีำยเุหลือใชง้ำนไมน่อ้ยกว่ำ 6 เดอืน และบริษทัฯ รบัเฉพำะผูม้จีดุประสงค์

เดนิทำงเพื่อทอ่งเท่ียว เท่ำนัน้ (หำกหนงัสือเดนิทำงเหลือนอ้ยกว่ำ 6 เดอืนท ำใหไ้มส่ำมำรถเดนิทำงไดท้ำง

บริษทัจะไมร่บัผดิชอบใดๆทัง้สิ้น) 

-  ทำงบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้นหำกเกดิกรณีควำมลำ่ชำ้จำกสำยกำรบิน, กำรประทว้ง, กำร

นดัหยดุงำน, กำรกอ่จลำจล, ภยัธรรมชำต ิหรือกรณีที่ท่ำนถกูปฏิเสธ กำรเขำ้หรือออกเมอืงจำกเจำ้หนำ้ท่ี

ตรวจคนเขำ้เมอืง หรือเจำ้หนำ้ท่ีกรมแรงงำนทัง้จำกไทยและตำ่งประเทศซ่ึงอยู่นอกเหนอืควำมรบัผดิชอบของ

บริษทัฯ 

-  ทำงบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หำกท่ำนใชบ้ริกำรของทำงบริษทัฯไมค่รบ อำทิ ไมเ่ท่ียวบำง

รำยกำร, ไมท่ำนอำหำรบำงมือ้ เพรำะค่ำใชจ้่ำยทกุอย่ำง ทำงบริษทัฯไดช้ ำระค่ำใชจ้่ำยใหต้วัแทนตำ่งประเทศ

แบบเหมำขำดกอ่นออก เดนิทำงแลว้ 

-   ทำงบริษทัฯจะไมร่บัผดิชอบใดๆ ทัง้สิ้น หำกเกิดสิ่งของสญูหำยจำกกำรโจรกรรม และ/หรือ เกดิ

อบุตัเิหตทุี่เกดิจำก ควำมประมำทของตวันกัท่องเที่ยวเอง 

-     ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋รำคำพิเศษ กรณีที่ท่ำนไมเ่ดนิทำงพรอ้มคณะไมส่ำมำรถน ำมำเลื่อนวนัหรือคืน

เงนิ 

-  กำรตดิตอ่ใดๆกบัทำงบริษทัเชน่ แฟกซ ์อีเมลล ์หรือจดหมำย ฯลฯ ตอ้งท ำในวนัท ำกำรของบริษทั

ดงันี ้วนัจนัทร ์- วนัศกุร ์เวลำ 09.00 น. - 18.00 น. นอกจำกวันเวลำดงักลำ่ว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท์ี่

รฐับำลประกำศในปีนัน้ๆ ถือว่ำเป็นวนัหยดุท ำกำรของบริษทั 

-  มคัคเุทศก ์พนกังำน  ไมม่อี ำนำจในกำรใหค้ ำสญัญำใดๆ แทนบริษทัทัง้สิ้น เวน้แตม่เีอกสำรลงนำม

โดยผูม้อี ำนำจขอบริษทัก ำกบัเท่ำนัน้ 

-  หำกท่ำนท่ีตอ้งกำรออกตัว๋ภำยในประเทศ อำทิเชน่เคร่ืองบิน รถไฟ กรณุำสอบถำมที่เจำ้หนำ้ท่ีทกุ

ครัง้กอ่นท ำกำรออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหำเที่ยวบินลำ่ชำ้ เปลี่ยนแปลงไฟลท์บิน กำรยกเลิกไฟลท์บิน 

เปลี่ยนแปลงวันเดนิทำงกรณีเกิดกำรผดิพลำดจำกสำยกำรบิน  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้รำบลว่งหนำ้ซ่ึงอยู่เหนอืกำร

ควบคมุของทำงบริษทั ทำงบริษทัจะไมร่บัผดิชอบและคืนค่ำใชจ้่ำยใหใ้นทกุกรณี 

-   ถำ้ลกูคำ้ไมเ่ขำ้รำ้นคำ้ชอ้ปป้ิงตำมที่โปรแกรมก ำหนด ทำงแลนดป์รบัเงนิค่ำเขำ้รำ้นช็อปรำ้นละ 

100,000 วอน หรือเป็นเงนิไทย3,500 บำท 

-  หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่ำง ณ วันเขำ้พกั และ

โรงแรมที่เขำ้พกั ไมส่ำมำรถ CONFIRM ใหไ้ด ้

-   ถำ้ลกูคำ้มคีวำมประสงคข์อแยกตวัจำกทวัรห์รือกำรท่องเที่ยวกบัคณะ ทำงแลนดป์รบัเงนิวนัละ 

5,000 บำท/ท่ำน 

-   ขอสงวนสิทธ์ิกำรตดัหอ้งพกัส ำหรบัผูท่ี้ไมเ่ดนิทำง ผูร่้วมเดนิทำงไมส่ำมำรถใชห้อ้งพกัได ้

-   ขอสงวนสิทธ์ิส ำหรบัลกูคำ้ท่ีเดนิทำงท่องเท่ียว และไปกลบัพรอ้มกรุป๊เท่ำนัน้ 

-   เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรอืบางสว่นกบัทางบรษิทัฯ ทางบรษิทัฯ จะถือว่าท่านได้

ยอมรบัในเง่ือนไข ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบไุวแ้ลว้ทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการขา้งตน้  

หากมีขอ้สงสยักรณุาสอบถามเจา้หนา้ท่ีกอ่นท าการจอง 


