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ก ำหนดกำรเดินทำง 01 มีนำคม – 28 พฤษภำคม 2561 

โปรแกรมเดินทาง 
ฮลัโหลคติตีเ้ชจู – พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค – น ้าตกซอนจยีอน – วดัซันบงัซา – ภูเขาซองอคั  

ปัน่จกัรยาน Rail Bike  - รา้นคา้สมุนไพรสนเขม็แดง  - พพิธิภณัฑส์ตัวน์ ้า  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอลิจูบง  -  

หมู่บา้นวฒันธรรมซองอบึ – ทุ่งดอกยูเช หรอื ซอพจโิกจ ิ -– ชายหาดวอลจองร ี -  ยงดูอมัรอ็ค -  

รา้นคา้สมุนไพร  -  ซุปเปอรม์ารเ์ก็ต  - ศูนยเ์ครื่องส าอาง  -  ศูนยโ์สม  - ดวิตีฟ้ร ี - ดาวทาวน์เมอืงเชจ ู
  

   

 

23.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอร์สายการบนิ EASTAR 

JET (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เชค็อนิ .....  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข .....  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯ

คอยใหก้ารตอ้นรบัและอ านวยความสะดวกในเรือ่งของเอกสาร 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสุวรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมีปริมำณไม่เกนิ 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 

1 ลิตร) บรรจุภณัฑ์ดงักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑ์ของสดท่ีท ำจำก

สตัว์ไม่ว่ำเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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02.35-03.05 น.  ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต ้ โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ ZE552 นับเป็นสายการบนิน้องใหม่

ภายใตก้ารจดทะเบยีนประเทศเกาหลใีตท้ีเ่พ ิง่เขา้มาบนิในตลาดไทยเมือ่ปี พ.ศ. 2554 เป็นสายการบนิคณุภาพใชเ้วลา 

6 ปี ในการเตบิโต มเีทีย่วบนิทัง้ในประเทศเกาหลแีละต่างประเทศ ใชเ้ครือ่งบนิทีม่รีะบบเป็นมติรกบัสิง่แวดลอ้ม มกีาร
พฒันาดา้นระยะทางการบนิ และประสทิธภิาพในการใชน้ ้ามนัเชื้อเพลงิอยา่งดเียีย่ม 

 

 

 

09.30-10.30  น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตเิชจู เป็นท่าอากาศยานทีใ่หญ่เป็นอนัดบัที ่ 3 ของเกาหลใีต ้ รองจากท่าอากาศยาน

นานาชาตอินิชอน และท่าอากาศยานกมิโป กอ่ตัง้ เมือ่ปี พ.ศ. 2511 ผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศลุกากร พา

ท่านเดนิทางสู่  เกาะเชจ ูซึง่ไดร้บัการขึน้ทะเบยีนมรดกโลก (กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพือ่ใหต้รง

กบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี 

 

 

 

พาท่านมุ่งหน้าสู่ ฮลัโหลคิตต้ี (HELLO KITTY  JEJU ISLAND) เป็นสถานทีจ่ดัแสดงเรือ่งราวเกีย่วกบัคติตี้ หลาก

หลายเวอร์ชัน่  รวมทัง้สิง่ของเครือ่งใชท้ีเ่ป็นคติตี้ทัง้หมดรวบรวมไวท้ีน่ี่ พรอ้มเรือ่งราวและประวตัคิวามเป็นมา ภายใน

มรีา้นขายของทีร่ะลกึน่ารกัๆ มากมายใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อตดิไม้ตดิมอื เช่น ทีค่าดผม ร่ม สมุด หมอน ตุ๊กตา และ
ชอ็กโกแลต รบัรองถูกใจสาวกของ Hello Kitty แน่นอน อกีทัง้ยงัมคีติตีค้าเฟ่ ซึง่เป็นรา้นกาแฟตกแตง่อยา่งน่ารกั

เหมาะส าหรบัการถา่ยภาพ ภายในรา้นมจี าหน่ายเคก้หลายรสชาต ิ ไอศกรมีโยเกริ์ต และกาแฟ รสชาตอิร่อยทีไ่ม่ควร

พลาด 

 

 

 

พาท่านเดินทางสู่ ไร่ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดินแดนที่ได้ร ับของขวญัจากธรรมชาติ ท าให้เป็นทีป่ลูกชาเขยีว

คุณภาพสูง ทีส่่งผลติภณัฑ์ชาเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวัตแิละวฒันธรรมการชงชา   อัน

หลากหลาย รวมถงึผลติภณัฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทเิช่น ชาเขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก 

มคีุกกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาส์กหน้าชาเขยีว และแชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและ
เยน็ ไอศกรมี ชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะได้

วันท่ีสองของการเดินทาง    ฮัลโหลคิตต้ีเชจู – พิพิธภัณฑ์ชาโอซุลลอค – น ้าตกซอนจียอน – วัดซันบังซา – ภูเขาซองอัค 
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สมัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์

ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิ๊ว เป็นเมนูอาหารเกาหลพี ืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจานใหญ่นี้ประกอบไปดว้ย ไก่ชิ้น
โต วุ ้นเส้นเกาหลีนี้มีลกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท าจากมันฝรัง่ท าให้เหนียวนุ่มเป็นพิเศษผดัคลุกเคลา้กบัซอสสูตร

เฉพาะเสริ์ฟพรอ้มขา้วสวยรอ้นๆ  การรบัประทานใชก้รรไกรตดัเสน้และไกฉั่บๆใหเ้ป็นชิ้นเลก็พอดคี า รบัรองตอ้งตดิใจ 

จากนัน้น าท่านเดนิทางสู่ น ้าตกซอนจียอน น ้าตกที่ไหลลงจากหน้าผา

หนินี้ท่านสามารถมองและจนิตนาการเห็นออกเป็นรูปต่างๆ ท าให้เกิด

เสียงราวกับฟ้าคะนอง สายน ้ าตกไหลลงสู่แอ่งน ้ ารวมกับแสงสะท้อน

เปรยีบไดก้บัการรวมทัง้ผนืฟ้าและพื้นดนิเขา้ดว้ยกนั ดว้ยความงดงามนี้ 
ท าใหเ้ป็นสถานที่ยอดนิยมของนักท่องเทีย่ว เพือ่ถ่ายภาพ โดยมนี ้ าตก

ซอนจยีอนเป็นฉากหลงัภาพถ่ายทีส่วยงาม 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วัดซนับงัซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บน

เขาซันบังหนัหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยนิเสียงพระ
สวดมนต์ ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ

ประธานทีม่ีความศักดิส์ิทธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู 

และชาวเกาหลีใตท้ีน่ับถอืศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจา้แม่กวนอิมซึง่หัน
หน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปัน้พระสงักจัจายน์ ซึง่หากไดลู้บพงุ

กจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะไดพ้บกับวิธกีารท าบุญของชาวเกาหลีใต้ที่

แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพือ่เป็นอาหาร

ส าหรบัพระสงฆ์แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ถวายเทียนเพือ่เป็นแสง
สว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ืน่ชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกสู่มหาสมุทร 

พาท่านเดนิทางสู่ ภเูขาซองอัค (SONG AK)  เป็นภูเขาไฟทีส่วยงามอีก1 ลูกบนเกาะเชจู สามารถชมววิทอ้งทะเล 

ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มชีายหาดหนิรมิทะเล 
ชายหาดทีน่ี่จะไม่ไดเ้ป็นทรายสขีาวแต่กลบัเป็นหนิสดี า น ้าทะเลสดี าแปลก

ตา เป็นจุดด าน ้ายอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมชี่องทีท่หาร

ญี่ปุ่ นบงัคบัใหค้นเกาหลขีุดเจาะไวต้ัง้แต่สมยัสงครามโลก  เพือ่เอาไวจ้อด
เรอืแอบซ่อนไวส้ าหรบัท าลายเรอืของอเมรกิา โดยท าเป็นเรอืตดิระเบดิแล้ว

พุง่ชนแบบพลชีพี ก่อนนี้เปิดใหเ้ขา้ชม แต่มเีหตุการณ์เคยดนิถล่มลงมาเลย

ปิดไม่ใหเ้ขา้ชมอกีเลย และยงัเคยเป็นสถานทีถ่่ายท าเรือ่ง "แดจงักมึ"ตอนที่

ถูกเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลใีต ้

อาหารเยน็บรกิารท่านดว้ย  เมนู คาลบ ิ( Kalbi) อาหารเกาหลแีบบป้ิงยา่งทีม่ชี ือ่เสยีงของเกาหล ีเป็นการน าเนื้อหมูมา

หมักกับเครื่องปรุงจนเนื้อนุ่ม แล้วจึงน าไปย่างบนแผ่นโลหะที่ถูกเผาจนรอ้น ตอนย่างเนื้อนัน้จะย่า งเป็นชิ้นโต

พอสมควร พอใกลสุ้กกต็อ้งใชก้รรไกรตดัเป็นชิ้นพอดคี า ทานกบัเครือ่งเคยีงจ าพวกผกั กระเทยีม กมิจ ิ

                                              จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   
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รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     
(ผกัดองเกาหลี) ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่าง

ตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน่้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตล์ตะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ RAIL BIKE JEJU เป็นแหล่งท่องเทีย่ว

รูปแบบใหม่นับได้ว่าเป็นสถานที่พกัผ่อนและออกก าลังกาย Rail 
Bike คอืการปัน่จกัรยานบนรางรถไฟ เป็นรถจกัรยาน 4 ลอ้ทีต่อ้งใช้

คนปัน่ตัง้แต่ 2-4 คน มมีอเตอร์ไฟฟ้าช่วยในการขบัเคลือ่น ไม่ท าให้

เหนื่อยเกินไป ส าหรับการปั ่นจักรยาน Rail Bikeใช้ระยะเวลา
ประมาณ 30 นาท ีทุกคนจะเริม่สตาร์ทออกจากจุดเดยีวกนั จากนัน้

เจา้หน้าที่จะปล่อยใหปั้น่จกัรยานออกไปทลีะคนั โดยใหม้ีระยะห่าง

กนัประมาณ 20 เมตร ระหว่างเสน้ทางทุกท่านจะได้ชมธรรมชาติที่
เตม็ไปดว้ยพนัธ์ุไมแ้ละดอกไมน้านาชนิด 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที ่ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง มหศัจรรย์

แห่งธรรมชาติ      ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัย

แห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต ้มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ้าตาลใน
กระแสเลือด ป้องกันการเกิดเสน้เลอืดตบี แตก ตัน และสามารถล้าง

สารพษิในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมิต้านทานและท าให้อายุยนืแบบชาว

เกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนัน้พาท่านเขา้ชม AQUA PLANET พพิธิภัณฑ์

สัตว์น ้ า หรือ Aquarium ที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย เป็น

สถานที่อีกแห่งหนึ่งที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้มาเยอืน

เกาะเชจู เพราะที่นี่เป็นทัง้ศูนย์กลางการเรยีนรู ้ทาง
ทะเล ความรูเ้กีย่วกบัธรรมชาติและสิง่มชีวีิตใตท้ะเลที่

จัดแสดงได้น่าสนใจ และสวยงาม ภายในมีตู ้ปลา

จ านวนมากตัง้แต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่มหึมา
อลังการ ชวนตื่นตาตื่น ใจอย่างยิ่ง  นอกจากนี้  มี

กิจกรรมและการแสดงของสัตว์น ้ า ให้ชมอย่า ง

เพลดิเพลนิอกีดว้ย อาทเิช่นการให้อาหารนกเพนกวิน
ตวัน้อย ทีต่่างกรูกนัมารบัอาหารอยา่งคกึคกั ลลีาตามธรรมชาตอินัน่ารกัจะท าใหค้ณุหลงรกัเพนกวนิโดยไม่รูต้วั และมี

ฉลามวาฬเป็นไฮไลท์ของพพิธิภณัฑ์แห่งนี้ ท่านสามาถดูการใหอ้าหารปลาฉลามสุดระทกึ ทีน่ักประดาน ้าตอ้งใชท้กัษะ

และความสามารถพเิศษ ซึง่จะท าใหคุ้ณตืน่ตาตืน่ใจตลอดเวลา 

อาหารกลางวัน บรกิารท่านดว้ย "แทจีพลูแบ็ก"  เป็นการน าเนื้อหมูหมกักบัเครื่องปรุงรสสูตรพเิศษ ก่อนน าไปผัด 
คลุกเคลา้พรอ้มน ้าซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทานเพราะมรีสชาตอิอกหวานและเผด็เลก็น้อย  เมือ่สุกรบัประทานกบั 

วันท่ีสามของการเดินทาง    ป่ันจักรยาน Rail Bike  - ร้านค้าสมุนไพรสนเข็มแดง  - พิพิธภัณฑ์สัตว์น ้า  - ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  - 
                                            หมู่บ้านวัฒนธรรมซองอึบ  - ทุ่งดอกยูเช หรือ ซอฟจิโกจิ - ชายหาดวอลจองรี 
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ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่าง และขา้วสวยรอ้นๆ เป็นอาหารพเิศษทีข่อแนะน า 

 

 

 

 

จากนัน้น าท่านชม ปล่องภูเขาไฟซองซานอิลจูบง  (SONGSAN SUNRISE PEAK) เป็นภูเขาไฟที่ดับแล้ว           

ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัที่ผูค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 

สถานทีส่วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายงัสามารถดืม่ด ่ากบัทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบ

ของตวัเมอืงเชจู         เป็นสถานที่ทีน่ักท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผัส จึงถูกยกยอ่งใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิ่ง
มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถ

หยุดแวะพกัชมวิวและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมวิวที่ท่านแวะพกั สามารถสัมผสัวิวทิวทศัน์และบรรยากาศที่

แตกต่างกัน เมือ่ข ึ้นไปถึงด้านบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟท่านจะได้สมัผัสกับอากาศบริสุทธิ ์และทัศนียภาพที่
สวยงามอยา่งแน่นอน 

 

 

 
 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บา้นวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้านแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่

หมู่บา้นนิทรรศการธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายมุากกว่า 300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยูจ่รงิ เอกลกัษณ์ของ

การสรา้งบา้นทีน่ีค่อืจะใชด้นิเหนยีว ผสมกบัมูลมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น 
ถา้ท่านเคยมาเทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยูต่ามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของ

เกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยูต่ามบา้นเรอืนทีน่ีจ่ะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราส

เบอร์รี ่ที่จะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอร์รีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึ้ง และหมกัไวส้ามปี 
ก่อนที่จะน ามารับประทานได้ รสชาติหวานอมเปรี้ยว และในสมัยก่อน เคยถูกใช้ในการรักษาคนป่วย  ปัจจุบันนี้

กลายเป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซื้อกลบัไปรบัประทาน และซื้อเพือ่เป็นของฝาก 

จากนัน้พาท่านสู่ ทุ่งดอกยูเช หรอื ทุ่งดอกเรป บานเหลอืงอร่ามเตม็เนินเขา เป็นววิธรรมชาตทิีส่วยงามเหมาะแก่

การถ่ายรูปอยา่งยิง่ (ปริมาณของดอกเรปบานอาจขึ้นอยูก่ ับภูมิอากาศค่ะ หรอือาจจะพาไปดูดอกซากุระบานด้วย 
ขึน้อยูก่บัภูมอิากาศและผูจ้ดัท าค่ะ)   

ขอสงวนสิทธ์ิ ถ้าทุ่งดอกยูเชไม่มีจะพาท่านไปซอฟจิโกจิแทนค่ะ 
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จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นทุ่งหญ้ากวา้งตดิทะเล สามารถเพลดิเพลนิไปกบัความงามของโขด

หนิรูปร่างแปลกๆ รวมทัง้โบสถ์คาทอลกิ ภาพความงดงามจงึเป็นสถานทีด่งึดูดยอดนิยมการถ่ายท าละครซรีีส์่เกาหล ี
เรือ่ง F4 เกาหล ี(BOYS OVER FLOWERS)  

 

 

 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ Woljeongri Beach (ชายหาด วอลจองรี) เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดทีม่ชี ือ่เสยีงบนเกาะเชจู 

หาดทรายสทีองกับน ้ าทะเลสฟ้ีาใสทีส่ะท้อนแสงอาทติยใ์หเ้ห็นประกายระยบิระยบันัน้ดูกลมกลนืกนัอย่างสวยงาม  
เป็นชายหาดที่ผูค้นเดนิทางมาเทีย่วพกัผ่อนในช่วงฤดูรอ้น บรเิวณรอบชายหาดมรีา้นกาแฟ คาเฟ่ รา้นอาหาร น่ารัก

กบับรรยากาศผ่อนคลาย สบายๆ ใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิทุกท่านดว้ยเมนู ซฟู๊ีดยา่ง สไตล์เกาะเชจู  เมนูป้ิงยา่งประกอบไปดว้ยหอย และ กุง้ ทางเกาะเช

จูขึน้ชือ่ดว้ยอาหารทะเลสดๆ อยากใหทุ้กท่านไดล้ิ้มความหอม หวานของหอย เมนูเสรฟิพรอ้มขา้วสวยและเครือ่งเคยีง
ต่างๆ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ

(ผกัดองเกาหลี) ไสก้รอก และผลไม้ เป็นหลัก ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่าง

ตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน่้อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตล์ตะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนั ้นพาทุกท่านชม  ยงดูอัมรอ็ค หรือ โขดหินมังกร ที่มี

ลกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาตขิอง

เกาะเชจู ซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพือ่มาดู
โขดหนิมงักร ถอืว่ายงัมาไม่ถงึเกาะเชจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกดิขึ้น

วันท่ีส่ีของการเดินทาง    ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร  - ร้านค้าสมุนไพร  - ซุปเปอร์มาร์เก็ต  - ศูนย์เคร่ืองส าอาง  -  
                                        ศูนย์โสม  - ดิวต้ีฟรี  - ดาวทาวน์เมืองเชจู  - กรุงเทพ  
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จากการกดักร่อนของคลืน่ลมทะเล ท าใหม้รีูปทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายาม

ทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล เพือ่ข ึน้สู่ทอ้งฟ้า เป็นประตมิากรรมทีธ่รรมชาตไิดส้รา้งสรรค์มา สถานทีแ่ห่งนี้เป็นทีส่นใจของ

นักท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอยา่งมาก 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (Korea Herb) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิเ์รยีบรอ้ยแล้ว เป็น

สมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไม้ทอง มีรส

เปรี้ยว ดสี าหรบับุคคลที ่นิยมดืม่เหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะ
ช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้งหรอืไขมนัทีส่ะสมอยูภ่ายในผนังของตบั  หรอืไต 

ช่วยใหต้บัหรือไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึ่งยงัส่งผลดตี่อสุขภาพร่างกายของท่าน

เอง 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ รา้นละลายเงินวอนหรอื Supermarket ทีน่ี่มขีนม  พืน้เมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น 

ขนมขา้วพอง ชอ็คโกแลต็สม้ กมิจ ิสม้อบแหง้ มาม่า        วุน้เสน้ รวมไปถงึของใช้

ในครวัเรอืน เช่น ตะเกยีบ ถว้ยใส่ขา้ว กระทะ ลูกบอลซกัผา้  เครือ่งส าอางค์ชัน้น า 

Etude , Skinfood  และของฝากของทีร่ะลกึมใีหท่้านไดเ้ลอืกซื้อมากมาย พรอ้มทัง้
มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงือ่นไขของรา้น 

 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่ ศูนย์รวมเครือ่งส าอางค์ Midam Cosmetic ประเภทเวชส าอางค์ทีห่มอศลัยกรรมเกาหลี

ร่วมออกแบบมากมาย   เช่น ผลิตภัณฑ์บ ารุงผิวหน้า เครืองส าอางค์ 

หลากหลายแบรนด์  และอื่นๆ อีกม ากม าย อาทิ เช่น  B2B ,Closee 

Dr.,Rojukiss ,etc นอกจากนี้ยงัมคีรมีทีโ่ด่งดงั  อาทเิช่น ครมีเมอืกหอยทาก , 

เซรัม่พษิงู , ครมีโบทอ็ก , Aloevera Gel . ครมีน ้าแตก , BB Cream , etc 

 

อาหารกลางวันพรอ้มเสริฟดว้ยเมนู ชาบู ชาบู (Shabu Shabu) จะเป็นการน าผกัหลากหลายชนิด เหด็ต่างๆ เนื้อหมู

รวมกนัไวใ้นหมอ้ และจะเติมดว้ยน ้ าซุปร้อนๆ สูตรเฉพาะของแต่ละรา้น แลว้ตม้จนเดอืด ก่อนจะเริม่รับประทาน จะ

ทานพรอ้มกบัขา้วสวย เมนูชาบูชาบู ถอืไดว้่าเป็นรายการอาหารทีข่าดไม่ไดใ้นโปรแกรมทวัร์เกาหล ีเพราะรสชาตขิอง

น ้าซุป ผักต่างๆในหมอ้ ท าใหเ้ป็นทีช่ ื่นชอบของหลายท่าน หากท่านใดทานรสจัดหน่อย กส็ามารถขอน ้าจิ้มเกาหล ี
หรอืน ้าจิ้มสุกี้ เพือ่เพิม่รสชาต ิ

จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (Ginseng Center) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคณุภาพว่าผลติจากโสมทีอ่าย ุ6 ปี ซึง่ถอื

ว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้หน้าที่ใหค้วามรู ้เกีย่วกับโสม
พรอ้มอธบิายคุณสมบตัแิละผลิตภัณฑ์ทีผ่ลติจากโสม ใหท่้านไดเ้ลอืกซื้อ

โสมที่มคีุณภาพดีที่สุดและราคาถูก กลับไปบ ารุงร่างกายหรือฝากญาติ

ผูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนับถอื 
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จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษทีี่ ดิวต้ีฟรี (Duty Free Shop) ทีน่ี่มสีนิค้าปลอดภาษชีัน้น าใหท่้านเลือกซื้อ

มากมายกว่า 500  ชนิด  อาทเิช่น น ้าหอม เสื้อผา้ เครือ่งส าอาง กระเป๋า นาฬิกา 

เครื่องประดับ หลากหลาย        แบรนด์ดัง อาทิเช่น Dior ,Chanel , Prada 
,Louis Vuitton ,MCM ,Rolex   ฯลฯ 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งช้อปป้ิงสนิคา้ท้องถิน่ ชือ่ดัง บนเกาะเชจู อาทเิสื้อผา้ รองเท้า 

กระเป๋า เครื่องส าอางค์ เครื่องประดับ NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS 

สมัผสัประสบการณ์ชอ้ปป้ิงทีเ่รา้ใจที่สุดของคุณ เหมอืนยกเมยีงดงมาไวบ้นเกาะ 

ในสไตล์บรรยากาศทะเลใต ้

 

21:30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ EASTAR JET เทีย่วบนิที ่ZE551  

              เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบัใจ 

 

 

**กรณีที่กองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งทีก่รุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏเิสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศที่ระบใุนรำยกำรเดินทำง ทำงบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิที่จะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือควำมรบัผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสัิยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อบุติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำรนดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำย

ตำมสถำนที่ต่ำงๆ ที่เกิดขึ้นอยูเ่หนือกำรควบคมุของบริษทั และเจำ้หนำ้ที่ ที่จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรทอ่งเที่ยวที่ระบุในโปรแกรม ผู ้

เดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยที่ลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่องผูแ้อบ

แฝงมาเป็นนักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2558 โปรแกรม 

HOT PROMOTION JEJU ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 

บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุ๊ปและกลบัพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมท่ีก าหนด 

สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จงึใคร่ขอความรว่มมอืจากลูกค้าปฎิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไมคื่นเงิน

ประกนักรณีลูกค้าไมผ่่านกองตรวจคนเข้าเมอืง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ีประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไมใ่ห้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดข้ึนในระหว่างถกูกกัตัวและส่งตวักลบัประเทศไทย      

ลูกค้าจะต้องเป็นผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัร์ไมมี่นโยบายให้คณะ

รอ ท่านท่ีติดด่านตรวจคนเข้าเมอืง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไมส่ามารถเรียกร้อง

ค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพ่ือความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไมส่ะดวก 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลังไดร้บั invoice 
      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลังไดร้บั invoice 
   2. ส่วนทีเ่หลือช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณีเช็ค
ของท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืวา่ท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกับทางบรษิัท 

 
ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลับพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ผู้ใหญ ่
เดก็ไม่เสริม

เตียง 
พกัเดี่ยวเพ่ิม 

พฤษภาคม : 20-23,21-24,-22-25,23-26,26-29,27-30,28-31 10,900./คน 

4,900.- 

พฤษภาคม : 6-9,7-10,8-11,13-16,14-17,15-18,19-22,24-27,25-28 11,300./คน 

พฤษภาคม : 5-8,9-12,12-15,16-19,17-20,18-21 11,600./คน 

พฤษภาคม : 2-5,3-6,4-7,10-13,11-14 11,900./คน 

มนีาคม : 4-7,5-8 
เมษายน : 21-24,22-25,23-26,24-27 
พฤษภาคม : 1-4 

12,300./คน 

มนีาคม : 3-6,6-9 
เมษายน : 8-11,17-20,18-21,19-22,20-23,25-28,30-3 พ.ค. 

12,600./คน 

มนีาคม : 1-4,2-5,7-10,11-14,12-15,13-16,18-21,19-22 
เมษายน : 7-10,9-12 ,16-19,26-29, 

12,900./คน 

มนีาคม : 10-13,14-17 ,17-20,20-23,25-28,26-29,27-30 
เมษายน : 1-4,2-5,3-6,27-30,29-2 พ.ค. 

13,300./คน 

มนีาคม : 8-11,9-12,15-18,16-19,21-24,24-27,28-31,31-3 เม.ย. 
เมษายน : 6-9,10-13,15-18 

13,600./คน 

มนีาคม : 22-25,23-26,29-1 เม.ย.,30-2 เม.ย. 
เมษายน : 4-7,28-1 พ.ค. 

13,900./คน 

เมษายน : 11-14,14-17 16,900./คน 

เมษายน : 5-8 18,900./คน 

เมษายน : 12-15,13-16 20,900.-/คน 
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-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 2 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระท่านละ 15 กก. /1ชิ้น 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
             (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกันอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ 
ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 700 บาท หรอื 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 
-   ค่าใช้จ่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนังสอืเดนิทาง, ค่าโทรศัพทส์่วนตวั, ค่าซักรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 

เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรุณาตดิตอ่หวัหน้าทวัรแ์ล้วจ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิม่ 7% และภาษีหกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนักกระเป๋าสมัภาระ ทีห่นักเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ15 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรุณาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ที่
อยู่ 4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รูปถ่ายส ี2 น้ิว 2 รูป แล้วทางบรษิัทฯจะเป็นผูด้ าเนินการยื่นวซ่ีา
ใหท้่าน โดยจ่ายคา่บรกิารต่างหาก (ส าหรบัหนังสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนังสอืเดนิทางตอ้งท าเรื่องแจง้เขา้ -ออกดว้ยตนเอง
ก่อนจะยื่นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลี่ยนแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรบัประทาน
อาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลิกก่อนการเดนิทาง 45  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลิกการเดนิทางไม่ถงึ 45  วนั ยดึเงนิคา่ทวัรท์ัง้หมด 
(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลิกการเดนิทาง หรอืเปลี่ยนแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี )     

ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลิกการเดนิทางหรอืเปลี่ยนชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากับสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter 

Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 
หมายเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิัทจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการ
เดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันักท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนังสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นักท่องเทีย่วตา่งประเทศช าระเพิม่
ท่านละ 3,000 บาท) 
 -            เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลี่ยนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึ
ผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลี่ยนแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลับโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนังสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายุเหลือใช้งานไม่น้อยกวา่ 6 เดอืน และบรษิัทฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว 
เท่านัน้ (หากหนังสอืเดนิทางเหลือน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิัทจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้)  
-           ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนัดหยุดงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รม
แรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึ่งอยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิัทฯ 
-           ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใช้บรกิารของทางบรษิัทฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทาน
อาหารบางมือ้ เพราะค่าใช้จ่ายทุกอย่าง ทางบรษิัทฯไดช้ าระค่าใช้จ่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแล้ว 
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-           ทางบรษิัทฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกิดสิง่ของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกิดอุบตัเิหตุทีเ่กิดจาก 
ความประมาทของตวันักท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ  
-          การตดิตอ่ใดๆกับทางบรษิัทเช่น แฟกซ์ อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบรษิัทดงัน้ี วนัจนัทร ์- วนั
ศุกร ์เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนักขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุด
ท าการของบรษิัท 
-          มคัคุเทศก์ พนักงาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิัททัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอ
บรษิัทก ากับเท่านัน้ 
-           หากทา่นทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรุณาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออก
ตัว๋ เพื่อป้องกันปัญหาเทีย่วบนิล่าช้า เปลี่ยนแปลงไฟล์ทบนิ การยกเลกิไฟล์ทบนิ เปลี่ยนแปลงวนัเดนิทางกรณีเกิดการผดิพลาด
จากสายการบนิ  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึ่งอยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิัท ทางบรษิัทจะไม่รบัผดิชอบและคนื
ค่าใช้จ่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นช็อปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็น
เงนิไทย3,500 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กับหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกับคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร่้วมเดนิทางไม่สามารถใช้หอ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลูกคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลับพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เมื่อท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือวา่ท่านได้ยอมรบัใน
เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ที่ได้ระบุไว้แล้วทัง้หมด 
 
 
 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


