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รหัสโปรแกรม : 14147 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

ก ำหนดกำรเดนิทำง เดอืนตุลำคม 2562 

โปรแกรมเดนิทาง 
ทุ่งดอกหญำ้ แซ พยอล โอรมึ – พพิธิภณัฑช์ำโอซุลลอค - สวนสม้ไรเ้มลด็ - วดัซนับงัซำ - ภเูขำซองอคั - ยงดอูมัรอ็ค 

หรอื โขดหนิรปูหวัมงักร+สะพำนขำ้มทะเลยงยอน  - ศูนยเ์ครือ่งส ำอำงค์ - ยอดเขำ ซองซำน อลิจลุบง - รำ้นน ้ำมนัสน - 

ชมดอกหญำ้สชีมพ ูพงิคม์ลูลี ่- หมูบ่ำ้นวฒันธรรมซองอบึ - รำ้นคำ้สมุนไพร+รำ้นละลำยเงนิวอน - ล๊อตเต ้ดวิตีฟ้ร ี- ดำว

ทำวน์เมอืงเชจู 

   

 

22:00-23.30 น. คณะเดนิทำงพรอ้มกนัที ่ท่ำอำกำศยำนสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 

ชัน้ผู้โดยสำรขำออก เคำน์เตอรส์ำยกำรบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้ำ

เคำน์เตอรเ์ชค็อนิ F  ใกลป้ระตูทำงเขำ้หมำยเลข 3  โดยมเีจำ้หน้ำทีจ่ำกบรษิทัฯคอยให้

กำรตอ้นรบัและอ ำนวยควำมสะดวก ในเรือ่งของเอกสำรของท่ำน 

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน ำ  ถำ้ตอ้งกำรน ำของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋ำถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมำณไม่

เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่ำว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสำมำรถเปิด-

ปิดไดด้ว้ย ใหน้ ำถุงข้ึนไปเพียงใบเดียวเท่ำนั้น กำรน ำผลิตภณัฑข์องสดท่ีท ำจำกสัตวไ์ม่วำ่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั 

ผลไมส้ด ไม่อนุญำต ใหน้ ำเขำ้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่ำงๆ เพรำะหำกศุลกำกรตรวจพบจะตอ้งเสียค่ำปรับ 
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02.25-03.25 น. ออกเดนิทำงสู่ประเทศเกำหลใีต้ โดยสำยกำรบนิ JEJU AIR 

เท่ียวบินท่ี 7C2244 เป็นสำยกำรบินโลว์คอสอันดับ1 ของประเทศเกำหลีใต ้

สะดวกสบำย กำรดูแลเอำใจใส่น่ำประทบัใจ พรอ้มทัง้ภำพลกัษณ์ทีด่ ีโดยมพีรเีซน็เตอร์

เป็นดำรำชื่อดงัของเกำหล ีสำยกำรบนิเจจเูป็นสำยกำรบนิชัน้น ำทีพ่ฒันำไดอ้ย่ำงรวดเรว็

ทีสุ่ดในประเทศเกำหลใีต้ หลงัจำกกำรก่อตัง้เมื่อปี 2005 ไดข้ยำยตวัอย่ำงรวดเรว็โดย

กำรปรบัปรุงรำคำให้มคีวำมยุติธรรมแก่ลูกค้ำตำมค ำเรยีกร้อง และยงัได้มกีำรปฏริูป

ธุรกิจทำงกำ บินอย่ำงต่อเนื่องอีกด้วย สำยกำรบินเจจูได้ท ำให้กำรท่องเที่ยวเป็นที่

แพร่หลำยจนประสบควำมส ำเรจ็ ซึ่งก่อนหน้ำนัน้ไม่เคยน ำวิธเีหล่ ำนี้มำปฏบิตัิ จนท ำให้ประเทศเกำหลีใต้กลำยเป็น

ประเทศท่องเทีย่วได ้มเีสน้ทำงบนิมำกกว่ำ 67 แห่งในเมอืงส ำคญั ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสำยกำรบนิเจจ ูไดรบักำร

ยอมรบัจำกทัว่โลก ‘ในดำ้นควำม ปลอดภยั’และ‘สมรรถภำพ’เป็นเครือ่งบนิทีใ่ชม้ำกทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่ำงประเทศ 

 

 

 

09:20-10.20 น. เดนิทำงถงึสนำมบนิเชจ ู เป็นท่ำอำกำศยำนทีใ่หญ่

เป็นอนัดบัที ่2 ของเกำหลใีต ้ รองจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำตอินิชอน ไดถู้ก

จดัอนัดบัจำก OAG ว่ำมไีฟลทห์รอืกำรจรำจรบนทอ้งฟ้ำเยอะทีสุ่ดในโลก 

ก่อตัง้เมือ่ปี พ.ศ. 2511 (กรณุำปรบัเวลำของท่ำนใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อให้

ตรงกบัเวลำทอ้งถิน่ของประเทศเกำหล)ี ผ่ำนพธิกีำรตรวจคนเขำ้เมอืงและ

ศุลกำกร พำท่ำนเดนิทำงสู่ เมอืงมรดกโลก เกำะเชจ ูทีอ่งคก์ำร UNESCO ให้

รำงวลัเกำะเชจเูป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยท์ำงธรรมชำตแิห่งใหมข่องโลก (THE WORLD’S NEW 7 WONDERS OF 

NATURE) เพรำะเกำะเชจเูป็นเกำะทีเ่กดิใหมจ่ำกภเูขำไฟทีด่บัแลว้ 

พำทุกท่ำนเดนิทำงสู่ ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม เป็นภูเขำไฟทีม่ชีื่อเสยีง

อกีแห่งหนึ่งของเกำะเชจู เป็นสถำนที่มองเหน็ดำวประจ ำเมอืงที่เปล่งประกำยสวยงำม

บนท้องฟ้ำยำมพลบค ่ำและเป็นรู้จกักนัอย่ำงแพร่หลำยในรำยกำรชื่อดงัอย่ำง Hyori's 

Home Stay ทุกท่ำนสำมำรถขึน้มำสมัผสับรรยำกำศอนัสดใส ชมพระอำทติยก์นับน

ภูเขำไฟแห่งนี้ ขอแนะน ำว่ำห้ำมพลำดเด็ดขำดๆ นอกจำกนี้สถำนที่แห่งนี้เป็นที่จดั

เทศกำล Jeju Fire Festival จะมขีึน้ทีบ่รเิวณเนินเขำ โดยจะจดัในช่วงประมำณปลำย

วนัทีส่องของการเดินทาง    ทุ่งดอกหญ้า แซ พยอล โอรึม  - พพิธิภัณฑ์ชาโอซุลลอค  - สวนส้มไร้เมลด็  -   

วดัซันบังซา –ภูเขาซองอคั- ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+สะพานข้าม

ทะเลยงยอน – ศูนย์เคร่ืองส าอางค์ 
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เดอืนกุมภำพนัธไ์ปจนถงึต้นเดอืนมนีำคมของทุกปี ทีน่ี่จะมกีำรจุดไฟอย่ำงยิง่ใหญ่ เพื่อเป็นกำรต้อนรบัฤดูเกี่ยวเกบ็และ

ยงัเป็นกำรอวยพรให้มสีุขภำพดอีกีดว้ย ซึ ่เพื่อท ำกำรเตรยีมพืน้ที่ในกำรปลูกพชืส ำหรบัฤดูเก็บเกี่ยวถดัไป  (หมำยเหตุ

ไมไ่ดพ้ำไปชมงำนเทศกำล) 

พำท่ำนเดินทำงสู่ พิพิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'Sulloc) ดนิแดนที่ได้รบั

ของขวญัจำกธรรมชำติ ท ำให้เป็นที่ปลูกชำเขยีวคุณภำพสูง ที่ส่งผลติภณัฑ์ชำเขยีว

ส่งออกไปขำยทัว่โลก เป็นสถำนที่จดัแสดงประวัติและวัฒนธรรมกำรชงชำ    อัน

หลำกหลำย รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรูปจำกชำนำนำชนิด อำทิเช่น ชำเขยีวคุณภำพ

เยีย่มเหมำะส ำหรบัซือ้เป็นของฝำก มคีุกกีช้ำเขยีว ซุปชำเขยีว แผ่นมำสก์หน้ำชำเขยีว 

และแชมพู เป็นต้น ภำยในยงัมคีำเฟ่ที่จ ำหน่ำยชำเขยีว ทัง้รอ้นและเยน็ ไอศกรมี ชำ

เขยีว และโรลชำเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลำด ภำยในยงัประกอบ                 ไปดว้ย หอ

ชมววิซึง่นกัท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภำพบรรยำกำศของไรช่ำเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ด     ในเกำหลใีต้รวมทัง้ถ่ำยภำพทีร่ะลกึกบั

ถว้ยชำ ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่ำเขยีวทีน่ี่ 

อำหำรกลำงวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนู จมิดกั ไก่อบซอีิว๊ เป็นเมนูอำหำรเกำหลพีืน้เมอืงดัง้เดมิ จมิดกัจำนใหญ่นี้ประกอบไป

ดว้ย ไก่ชิน้โต   วุน้เสน้เกำหลนีี้มลีกัษณะเป็นเสน้แบนใหญ่ๆท ำจำกมนัฝรัง่ท ำใหเ้หนียวนุ่มเป็นพเิศษผดัคลุกเคลำ้กบั

ซอสสตูรเฉพำะเสริฟ์พรอ้มขำ้วสวยรอ้นๆ  กำรรบัประทำนใชก้รรไกรตดัเสน้และไก่ฉบัๆใหเ้ป็นชิน้เลก็พอดคี ำ รบัรอง

ตอ้งตดิใจ 

จำกนัน้พำท่ำนสู่ สวนส้มไร้เมลด็ (ORANGE FARM) ควำมมหศัจรรยท์ีธ่รรมชำติ

สรำ้งสรรค ์ เกำะเชจเูป็นทีเ่ดยีวในเกำหลทีีส่ำมำรถปลูกสม้ไดด้แีละอร่อยทีสุ่ดในประเทศ 

สม้บนเกำะเจจมูรีปูร่ำงแปลกตำทีม่ชีื่อว่ำ ฮลัลำบง เหตุผลทีเ่รยีกชื่อสม้นี้ว่ำ ฮลัลำบง 

เพรำะปลกูกนัมำก               ทีภ่เูขำฮลัลำซำนซึง่เป็นเขตทีอ่บอุ่นทีสุ่ดของเกำหลี ฮลัลำ

บงเป็นสม้ทีเ่ปลอืกหนำ มรีสหวำนอรอ่ย ท ำใหไ้ดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลี

และเป็นสนิคำ้ส่งออกต่ำงประเทศอกีดว้ย นอกจำกนี้สวนสม้ยงัเป็นสถำนทีถ่่ำยท ำซรีีส่์

เกำหลชีื่อดงัหลำยเรือ่ง อำทเิช่น MY GIRL (รกัหมดใจยยักะล่อน) 
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จำกนัน้พำท่ำนแวะนมสักำรพระ ณ วดัซนับงัซา วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขำซนับงั

หันหน้ำออกสู่ทะเล  ระหว่ำงทำงขึ้นท่ำนจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภำยในวัดจะ

ประดษิฐำนพระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระประธำนทีม่คีวำมศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใส

ของชำวบ้ำนบนเกำะเชจู และชำวเกำหลีใต้ที่นับถือศำสนำพุทธ  และรูปปั้ นเจ้ำแม่

กวนอมิซึง่หนัหน้ำออกสู่ทะเล นอกจำกนัน้ยงัมรีปูปั้นพระสงักจัจำยน์ ซึง่หำกไดลู้บพุงก็

จะร ่ ำรวยเงินทอง ท่ำนจะได้พบกับวิธีกำรท ำบุญของชำวเกำหลีใต้ที่แตกต่ำงกับ

วฒันธรรมไทย โดยนิยมถวำยขำ้วสำรเพื่อเป็นอำหำรส ำหรบัพระสงฆแ์สดงถงึควำมอุดม

สมบรูณ์ ถวำยเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่ำงแห่งชวีติ นอกจำกนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่ำนยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงำมของแหลม

มงักรทีย่ ืน่ออกสู่มหำสมทุร 

พาท่านเดินทางสู่ ภเูขาซองอคั (SONG AK) เป็นภูเขาไฟท่ีสวยงามอีก1 ลกูบน

เกาะเชจ ูสามารถชมวิวท้องทะเล ภูเขาไฟฮลัลานซานและเกาะแก่งกลางทะเลมากมาย มี

ชายหาดหินริมทะเล ชายหาดท่ีน่ี จะไม่ได้เป็นทรายสีขาวแตก่ลบัเป็นหินสีด า น า้ทะเลสีด า

แปลกตา เป็นจุดด าน า้ยอดนิยมของกลุ่มแฮนยอ  ตรงฐานภูเขา จะมีช่องท่ีทหารญ่ีปุ่ น

บงัคบัให้คนเกาหลีขดุเจาะไว้ตัง้แตส่มยัสงครามโลก  เพ่ือเอาไว้จอดเรือแอบซ่อนไว้ส าหรับ

ท าลายเรือของอเมริกา โดยท าเป็นเรือติดระเบิดแล้วพุ่งชนแบบพลีชีพ ก่อนนีเ้ปิดให้เข้าชม 

แตมี่เหตกุารณ์เคยดินถล่มลงมาเลยปิดไม่ให้เข้าชมอีกเลย และยงัเคยเป็นสถานท่ีถ่ายท า

เร่ือง "แดจงักึม"ตอนท่ีถกูเนรเทศ ละครโทรทศัน์ยอดนิยมของเกาหลีใต้ 

จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดู อัมร็อค โขดหินมังกร (YONGDUAM 

ROCK) และ สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดอูมัร็อค

ท่ีมีลกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจ ูซึ่งถือกนัว่า

ถ้าหากใครไม่ได้มาเยือน ยงดูอมัร็อค เพ่ือมาดูโขดหินมังกร ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะเจจ ู

โขดหินมงักรแหง่นีเ้กิดขึน้จากการกดักร่อนของคล่ืนลมทะเล ท าให้มีรูปทรงลกัษณะเหมือน

หวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสียงร้องค ารามและพยายามท่ีจะผุดขึน้จากท้องทะเล เพ่ือขึน้สู่

ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมท่ีธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานท่ีแห่งนีเ้ป็นท่ีสนใจของ

นกัทอ่งเท่ียวเกาหลีเป็นอยา่งมาก และยงัสามารถเดนิไปเย่ียมชมสะพานข้ามทะเลยงยอน

เพ่ือชมวิวธารลาวาท่ีตอนนีก้ลายเป็นธารน า้ทะเลท่ีมีสีสวยงามแปลกตาอีกด้วย 
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จากนัน้พาท่านเดินทางสู่ ศูนย์รวมเคร่ืองส าอางค์  (COSMETIC SHOP) 

ประเภทเวชส าอางค์ท่ีหมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ท่ี

เหมาะกบัผู้ ท่ีมีปัญหาผิวหน้า ไมว่า่จะเป็นสิว มีริว้รอย ฝา้ กระ จดุดา่งด าใบหน้าหมองคล า้ 

อยากผิวขาวสวา่งใส ไร้ริว้รอย แตง่หน้าเบาๆโชว์ผิวแบบสาวเกาหลี โดยไมต้่องศลัยกรรม 

อาหารเย็น  พร้อมเสริฟด้วยเมน ูซมักย็อบซลั  เป็นอาหารท่ีเป็นท่ีนิยมของชาวเกาหลี  โดยการน าหมสูามชัน้ไปย่างงบนแผ่น

โลหะท่ีถกูเผาจนร้อน   ซมักย็อบซลัจะเสิร์ฟพร้อมกบัเคร่ืองเคียงตา่งๆ ได้แก่ กิมจิ พริกเขียว กระเทียมหัน่บางๆ พริกไทยป่น 

เกลือ และน า้มันงา ถึงแม้ว่าซัมกยอบซัลจะมีการเตรียมการท่ีสุดแสนจะธรรมดา คือไม่ได้มีการหมักหรือมีส่วนผสมท่ี

หลากหลาย แตว่า่ถ้าพดูถึงรสชาตแิล้ว นบัวา่พลาดไมไ่ด้เลย 

 

จากนัน้พาทกุทา่นเเข้าพกัท่ี Sea & Hotel  หรือเทียบเทา่   

 

 

 

 

   

รบัประทำนอำหำรเชำ้ทีโ่รงแรม อำหำรเชำ้ของชำวเกำหลปีระกอบไปดว้ยขำ้วสวย ขำ้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่ำงๆ กมิจ ิ(ผกั

ดองเกำหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอำหำรเช้ำจะไม่แตกต่ำงจำกอำหำรมือ้อื่นๆมำกนัก แต่จะต่ำงตรงที่

จ ำนวนจำน (ใส่กบัขำ้ว) ทีน้่อยกว่ำเท่ำนัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมำรบัประทำนอำหำรสไตลต์ะวนัตกกนัมำกขึน้ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) 

เป็นภูเขำไฟที่ดบัแล้ว ปำกปล่องภูเขำไฟที่มลีกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถำนที่โด่งดงัที่

ผูค้นมำขอพรและชมพระอำทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถำนทีส่วยงำมในเกำะเชจ ูและในจุด

นี้เรำยงัสำมำรถดื่มด ่ำกบัท้องฟ้ำและน ้ำทะเลสีครำม ทวิทศัน์ที่สวยงำมโดยรอบของตัว

เมอืงเชจ ูเป็นสถำนทีท่ี่นักท่องเทีย่วจำกทัว่ทุกมุมโลกอยำกมำสมัผสั จงึถูกยกย่องให้เป็น 

วนัทีส่ามของการเดินทาง   ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง -  ร้านน า้มนัสน  - ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พงิค์มูลลี ่ –
หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ – ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน – ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้รี 
– ดาวทาวน์เมืองเชจู  

หาดวอลจองรี 
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1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทำงธรรมชำตขิองโลก ท่ำนสำมำรถเดนิขึน้ไปยงัปำกปล่องภูเขำไฟทีด่บัแลว้ ระหว่ำงทำงท่ำน

สำมำรถหยดุแวะพกัชมววิและถ่ำยรปูจำกมุมสูง แต่ละจุดชมววิทีท่่ำนแวะพกั สำมำรถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยำกำศที่

แตกต่ำงกนั เมอืขึน้ไปถงึดำ้นบนสุดของปำกปล่องภูเขำไฟท่ำนจะไดส้มัผสักบัอำกำศบรสิุทธิ ์และทศันียภำพทีส่วยงำม

อยำ่งแน่นอน 

จำกนัน้พำท่ำนเดินทำงต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเข็มแดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชำติ ผ่ำน

ผลงำนกำรวจิยัมำกมำยจำกมหำวทิยำลยัแห่งชำตโิซล ประเทศเกำหลใีต้ มสีรรพคุณช่วย

ลดไขมนัและน ่ ำตำลในกระแสเลอืด ป้องกนักำรเกดิเส้นเลอืดตบี แตก ตนั และสำมำรถ

ล้ำงสำรพษิในร่ำงกำย เพื่อเพิม่ภูมติ้ำนทำนและท ำให้อำยุยนืแบบชำวเกำหล ีซึ่งก ำลงั

เป็นสิง่ทีไ่ดร้บัควำมนิยมจำกคนในประเทศเกำหลเีป็นอยำ่งมำก และยงัมผีลติภณัฑต่์ำงๆ

ทีท่ ำจำกสนเขม็แดงซึง่เป็นสนิคำ้ยอดนิยมส ำหรบัคนเกำหลแีละนกัท่องเทีย่ว 

พำทุกท่ำนเดินทำงชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลล่ี (PINK MUHLY 

GRASS) ณตอนนี้ก ำลงัเป็นที่ถ่ำยรูปยอดนิยมแห่งใหม่ของคนเกำหล ีบรรยำกำศสุด

แสนโรแมนตกิบนเกำะเชจู สขีองดอกพงิคม์ูลลีส้จีะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพรอ้มเรยีง

กนัเบ่งบำนอวดสสีนัฉูดฉำดสวยงำม (โดยปกติดอกหญ้ำสชีมพู พงิค์มูลลี่จะเริม่บำน

ประมำณช่วงกลำงเดอืนกนัยำยน - พฤศจกิำยน แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภำพอำกำศ ณ วนั

เดนิทำง )ท่ำมกลำงอำกำศที่เยน็สบำยและทศันียภ์ำพที่สวยงำมชวนใหทุ้กท่ำนได้เก็บ

รปูควำมประทบัใจเป็นควำมทรงจ ำ 

จำกนัน้พำท่ำนเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 

VILLAGE) หมู่บ้ำนแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้ำนนิทรรศกำรธรรมดำ แต่ยงัเป็นหมู่บ้ำน

โบรำณอำยุมำกกว่ำ 300 ปี ที่ยงัมชีำวบำ้นอำศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของกำรสรำ้งบำ้น

ที่นี่คือจะใช้ดินเหนียว ผสมกับมูลม้ำ เป็นตัวยดึก้อนหินและก้อนอิฐเข้ำด้วยกันเป็น

โครงสรำ้งของตวับำ้น ถำ้ท่ำนเคยมำเทีย่วเกำหลใีต้แลว้เคยเหน็ไหต่ำงๆทีอ่ยู่ตำมบำ้นก็

จะเดำไดว้่ำเป็นไหส ำหรบัท ำ "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของเกำหล ีแต่ส ำหรบัทีเ่กำะนี้นัน้ ไหที่

วำงเรยีงรำยกนัอยู่ตำมบ้ำนเรอืนที่นี่จะเป็นไหส ำหรับหมกั "โอมจีำ" หรอื แบล็ครำส

เบอรร์ี ่ทีจ่ะมเีฉพำะบนเกำะแห่งนี้ โดยชำวบำ้นจะน ำผลเบอรีป่่ำมำใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้ำผึง้ และหมกัไวส้ำมปี ก่อนที่

จะน ำมำรบัประทำนได ้รสชำดหวำนอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นกำรรกัษำคนป่วย  ปัจจุบนันี้กเ็ป็นสนิคำ้ทีผู่้

มำเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทำน และซือ้เพื่อเป็นของฝำก 
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อำหำรกลำงวนับริกำรท่ำนด้วย "แทจพีลูแบ็ก"   เป็นกำรน ำเนื้อหมูหมกักับเครื่องปรุงรสสูตรพิเศษ ก่อนน ำไปผัด

คลุกเคล้ำพรอ้มน ้ำซุป นักท่องเทีย่วนิยมรบัประทำนเพรำะมรีสชำตอิอกหวำนและเผด็เลก็น้อย  เมื่อสุกรบัประทำนกบั 

ผกัสด กมิจ ิเครือ่งเคยีงต่ำง และขำ้วสวยรอ้นๆ เป็นอำหำรพเิศษทีข่อแนะน ำ 

จำกนัน้น ำท่ำนชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่ำสุดของเกำหล ีโดยมี

กำรจดลขิสทิธิเ์รยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก  (ฮอตเกนำมู) ทำงกำรแพทย์

เรยีกว่ำ ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี ำหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลำ้ ชำ กำแฟ น ้ำอดัลม ฯลฯ 

เมลด็ฮอตเก จะช่วยในกำรลำ้งสำรพษิที่ตกค้ำงหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภำยในผนังของตบั

หรอืไต ช่วยให้ตบัหรอืไตของท่ำนแขง็แรงขึน้ ซึ่งยงัส่งผลดต่ีอสุขภำพร่ำงกำยของท่ำน

เอง  รำ้นละลำยเงนิวอนหรอื (SUPERMARKET) ที่นี่มขีนมพืน้เมอืงเกำหลหีลำกชนิด 

อำทเิช่น ขนมขำ้วพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็คโกแลต็ ชอ็คโกพำย สำหร่ำยหลำกหลำยรสชำต ิรวมไป

ถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลูกบอลซกัผำ้ เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกำหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม 

น่ำสมัผสั พรอ้มกบักำรกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝำกของทีร่ะลกึมใีหท้่ำนไดเ้ลอืกซือ้มำกมำย พรอ้มทัง้มบีรกิำรบรรจุกล่อง

ตำมเงือ่นไขของรำ้น 

 จำกนัน้น ำท่ำนชอ้ปป้ิงสนิคำ้ปลอดภำษลี๊อตเต้ ดิวต้ีฟรี (LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่นี่มสีนิค้ำชัน้น ำปลอดภำษีให้ท่ำนเลอืกซื้อมำกมำยกว่ำ 500 ชนิด  น ้ำหอม 

เสื้อผ้ำ เครื่องส ำอำงค์ กระเป๋ำ นำฬิกำ เครื่องประดบั หลำกหลำยแบรด์ดงั อำทิเช่น 

Dior, Gucci, Prada ,Louis Vuitton, Fendi ,MCM, Gentle Monster, Balanciaga, 

Longchamp, Jestina, MLB, Watch, Etude, Innisfree, It's Skin, The Face Shop, 

Ample:N, Laneige, Sulwhasoo, History of Whoo, 3CE, Mac, Bobbi Brown, Chanel, 

Jo Malone, Perfumes ฯลฯ 

จำกนัน้พำท่ำนเดนิทำงสู่ ดาวทาวน์เมืองเชจู แหล่งชอ้ปป้ิงสนิคำ้ทอ้งถิน่ ชื่อดงั 

บนเกำะเชจ ูอำทเิสือ้ผำ้ รองเทำ้ กระเป๋ำ เครื่องส ำอำงค ์เครื่องประดบั ABC Mart, LES 

MORE, Folder, Fila, NEW BALANCE , NIKE , ADIDAS, MLB, ART BOX, Evisu, 

Lacost, Skechers, ETUDE, SKINFOOD, INNISFREE, Fashion, Cosmetic สมัผสั

ประสบกำรณ์ช้อปป้ิงที่เร้ำใจที่สุดของคุณ เหมือนยกเมียงดงมำไว้บนเกำะ ในสไตล์

บรรยำกำศเกำะเชจ ูพรอ้มรำ้นอำหำร รำ้นกำแฟ รำ้นคำเฟ่ มำกมำย 
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21:30-22.30 น.          เหนิฟ้ำกลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบิน JEJU AIR เท่ียวบิน

ท่ี 7C2243 พรอ้มควำมประทบัใจ 

01.00-02-00 น.           เดนิทำงถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิำพ 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขำ้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่ำงประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทำงออกหรือเขำ้ประเทศท่ีระบุในรำยกำร

เดินทำง ทำงบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่ำบริกำรไม่วำ่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ควำมรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยต่ำงๆ เช่น กรณีกำรล่ำชำ้ของสำยกำรบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชำติ กำร

นดัหยดุงำน กำรจรำจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหำยตำมสถำนท่ีต่ำงๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือกำรควบคุมของบริษทั และเจำ้หนำ้ท่ี ท่ี

จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลำในกำรท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       ผูเ้ดินทำงไม่สำมำรถเรียกร้องค่ำเสียหำย วำ่ดว้ยกรณีใดๆ

ทั้งส้ิน ค่ำเสียเวลำ ค่ำเสียโอกำส และค่ำใชจ่้ำยท่ีลูกคำ้และบริษทัจ่ำยไปแลว้ 
 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมอืงประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน 

เร่ืองผู้แอบแฝงมาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อ่ืน เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนัน้ตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2558 โปรแกรม EXPRESSJEJU IN OCTOBER ทางแลนดเ์กาหลจี าเปน็ต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับ

พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เปน็จ านวนเงนิ (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลกูค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดนิทาง

ท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกนันี้คืนเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิไ์ม่คืนเงนิประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้า

เมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกดิข้ึนในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับ

ประเทศไทย ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ช่ัวโมง ทางทัวร์ไม่มี

นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดนิทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วย

ตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเปน็ระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเตม็เวลา ขออภัยใน

ความไม่สะดวก 
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‼ส าคัญ‼ 

เพื่อประโยชน์ของท่าน กรุณาอ่านอย่างละเอียด เพื่อประกอปการตัดสนิใจ 

ทัวร์เกาหลีนีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ มเีงื่อนไขและข้อจ ากดัเป็นกรณีพิเศษดังนี้ 

กรุณาอ่านเงื่อนไขต่างๆ โดยละเอียด เพื่อผลประโยชน์ของท่าน และประกอบการตัดสินใจซื้อทัวร์เกาหลีโปรโมช่ัน 

1. ทวัร์เกาหล ีSuper save นี้ เป็นรายการแบบ Join tour มีตัวกลางในการจดัทวัร์ 

2. ทุกคณะทัวร์จะไม่มีทัวรล์ีดเดอร์ที่เดนิทางไปพร้อมกับคณะ แต่มีเจ้าหน้าทีส่่งทัวร์ที่สนามบิน เพื่อแนะน าขั้นตอน

และรายละเอียดการนดัหมายต่างๆ และแจกเอกสารการเดินทาง และมีไกด์รอรับอยู่ที่เกาหลี 

3. อาจมกีารเรียกเก็บเงินประกัน 5,000-10,000 บาท (วัตถุประสงค์คือเพื่อปอ้งกันการโดดกรุ๊ปทัวร์) และจะได้รับ

เงินคนืหลังจากวันทีเ่ดนิทางกลบัภายใน 7-14 วนั 

4. ทัวร์เกาหลนีีเ้ปน็โปรโมช่ันราคาพิเศษ ที่เราได้ท าการดีลราคาต๋ัวเคร่ืองบนิกบัสายการบนิ Low Cost เกาหล ี

หลายสายการบิน เช่น T Way, East star และอ่ืนๆ ได้ในราคาต่ ามาก จึงท าโปรโมช่ันทัวร์ราคานี้ได้ 

5. จากสญัญาของสายการบิน แต่ละกรุ๊ปที่ออกเดินทางอาจจะใช้สายการบนิทีแ่ตกต่างกนั ทางบริษทัขอสงวน

สิทธิ์ในการแจ้งและเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือสายการบิน ก่อนเวลาเดินทางไมน่าน ซึ่งอาจมีผลท าให้ 

**เกดิการเปลี่ยนแปลงเวลานัดหมายทีส่นามบนิได ้2-5 ชม.** 

หรือ **มีการเปลี่ยนเที่ยวบนิ / เมืองทีเ่คร่ืองบินลงจอด** 

กรุณาเผ่ือเวลาเดินทาง โดยเฉพาะท่านที่ต้องเดนิทางมาจากต่างจังหวดั 

6. ท่านอาจได้รับใบนัดหมายก่อนเดนิทางเพียง 1-2 วัน (โดยโปรแกรมปกติจะเป็น 2-3 วัน ก่อนการเดนิทาง) 

7. นอกจากนี ้การเดินทางโดยสายการบิน Low cost เกาหล ีอาจเกิดกรณี "เรียกที่คืน" จากบางสาเหต ุเช่น การ

เปลี่ยนขนาดเคร่ืองบิน หรือเพื่อน าทีน่ั่งไปใช้กับกรุ๊ปของคนเกาหลี ซึ่งสายการบินอาจจะแจ้งก่อนวันเดนิทางเพียง 

2-4 วนัเทา่นัน้ 

***เหตุการณ์ไมส่ะดวกเหลา่นี้ ไม่ได้เกิดข้ึนบ่อย แต่อาจจะเกดิข้ึนได ้หากเกดิเหตดุังกล่าวขึน้ ทางบริษทัจะพยายาม

อย่างสุดความสามารถ ในการหาทัวร์ทดแทนในวันที่ใกลเ้คียงที่สดุ (ซึ่งอาจมคี่าใช้จ่ายส่วนต่างเกิดข้ึน) หรือ คืน
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เงินเต็มจ านวน เราไม่สามารถรับผิดชอบในเร่ืองของ "การแลกเงินคนื" หรือ "ค่าใช้จ่ายในการเตรียมอุปกรณ์

ท่องเที่ยว" หรือค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ได้ค่ะ*** 

ทั้งหมดที่กล่าวมา คือข้อจ ากัดของทวัร์เกาหลีต้นทุนต่ า นอกเหนือจากทัวร์ดังกล่าว บริษัทยังมีทัวร์เกาหลี ราคา

ปานกลางให้ท่านพจิารณา ซึ่งค่อนข้างแนน่อนในการเดินทางมากกวา่ แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 

บาท เนื่องจากใช้สายการบิน Air asiaX, การบินไทย หรือ Korean air เปน็ต้นคะ ส าหรับลูกค้าต้องการความ

แน่นอน เรามีให้เปน็ตัวเลือกค่ะ 

 
 

***ราคาโปรโมชัน่ มีจ านวนจ ากดั*** 
 
 
 
 
 

อัตราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่ / เด็กไม่เสริมเตียง 

พักเดี่ยว 
ราคาปกต ิ

ราคาโปรโมช่ัน 

(8 ที่แรกเท่านั้น) 

ตุลาคม  : 1-3 , 2-4 , 6-8 , 7-9, 8-10 , 9-11 , 14-15 , 15-17 
,16-18, 20-22 , 21-23,  22-24,  23-25,  27-29,  28-30,  29-31,  
30-1 พ.ย. 

11,200.- 7,700.- 

4,900.- 
ตุลาคม : 3-5 , 5-7 , 10-12, 13-15 , 17-19 , 19-21 , 24-26 ,   
26-28, 31-2 พ.ย. 

11,800.- 8,300.- 

ตุลาคม : 4-6 , 18-20, 25-27  12,400.- 8,900.- 

ตุลาคม : 12-14 14,400.- 10,900.- 

ตุลาคม : 11-13 15,400.- 11,900.- 
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เง่ือนไขการให้บริการกรณสี ารองทีน่ั่ง  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเต็มจ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 
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ราคานีร้วม 
-   ค่าตัว๋เคร่ืองบิน ตามท่ีระบุในรายการ ไป-กลบัพร้อมคณะ  
-   ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งท่ีมี   
-   ค่าอาหารทุกม้ือ ตามท่ีระบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานท่ีต่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าท่ีพกัระดบัมาตรฐาน 2 คืน (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรับ-ส่ง และน าเท่ียวตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก. /1ช้ิน 
-   ค่าหวัหนา้ทวัร์ผูช้  านาญเส้นทาง น าท่านท่องเท่ียวตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสิทธ์ิหวัหนา้ทวัร์ไม่บินข้ึนไปพร้อมกรุ๊ปทวัร์) 
-   ค่าประกนัอุบติัเหตุระหวา่งเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เง่ือนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็น
ภาษาองักฤษเท่านั้น) 
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ราคานีไ้ม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 700 บาท หรือ 20,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป 
-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ 
เคร่ืองด่ืมท่ีสั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพิ่มเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ี
อยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและด าเนินการ
ยืน่วซ่ีาดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อน
จะยืน่วซ่ีา) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถ
รับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 

กรณยีกเลกิการเดินทาง 
(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณี ) 

** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้*** 
กรุ๊ปทีเ่ดินทางต้องการันตมีดัจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 

รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคืนเงินมดัจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 
หมายเหตุ 
-           จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย   วนัก่อนการ
เดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระ
เพิ่มท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพื่อ
ท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือเดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผิดชอบใดๆ
ทั้งส้ิน) 
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-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การ
ก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือกรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรม
แรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่
ทานอาหารบางม้ือ เพราะค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก 
เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก 
ความประมาทของตวันกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - 
วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็น
วนัหยดุท าการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจขอ
บริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการ
ออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการ
ผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบ
และคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือ
เป็นเงินไทย3, 00 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัห้องวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้พกั ไม่
สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่วา่ทั้งหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือวา่ท่านไดย้อมรับในเง่ือนไข 
ขอ้ตกลงต่างๆ ท่ีไดร้ะบุไวแ้ลว้ทั้งหมด 

 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


