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รหัสโปรแกรม : 15505 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 
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   โปรแกรมเดนิทาง 
หมู่บา้นชอนจู ฮนัอก  - อุทยานแห่งชาติแนจงัซาน - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - 

ร้านน ้ามนัสน  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดวอลจองรี - ชมดอกหญา้สีชมพู พิงคมู์ลล่ี  - วดัซนับงัซา  - 
พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ร้านคา้สมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศูนยเ์คร่ืองส าอางค ์ - ล๊อตเต ้ดิวต้ีฟรี  - 

ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - ศูนยโ์สม  -  ป่าไผจุ่กนกวอน  - อุโมงคต์น้สนเมตาเซโคเอีย  - 
หมู่บา้นฝร่ังเศสเมตา โพรวองซ์  - ถนนชอ้ปป้ิงชุงจาง 

 

 

 

21.30 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที ่ท่าอากาศยานสุวรรณภูม ิบรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสาร

ขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ 

F  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 3  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและ

อ านวยความสะดวก ในเรือ่งของเอกสารของท่าน ขอ้แนะน า ถา้ต้องการน าของเหลวขึน้

เครือ่งใส่กระเป๋าถอืตดิตวัจะตอ้งบรรจใุนบรรจภุณัฑ ์และมปีรมิาณไม่เกนิ 100 มลิลลิติร

ต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงทีโ่ปร่งใสและสามารถ

เปิด-ปิดได้ด้วย ให้น าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การน าผลติภณัฑข์องสดที่ท าจาก

สตัว์ไม่ว่าเนื้อหมู เนื้อววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบ

จะตอ้งเสยีค่าปรบั 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบิน

สวุรรณภมิู- สนามบินมอูนั 

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 

มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ให้น าถุงข้ึน

ไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสัตวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ให้น าเขา้ประเทศ

เพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
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บรรยากาศภายใน Miracle Lounge 
คลิกชม http://bit.ly/2NMk5YE 

 
 

 

00.50 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบนิ JEJU AIR เที่ยวบนิที ่

7C2216 เป็นสายการบนิโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดูแล

เอาใจใส่น่าประทบัใจ พร้อมทัง้ภาพลกัษณ์ที่ดี โดยมพีรเีซ็นเตอร์เป็นดาราชื่อดงัของ

เกาหลี สายการบินเจจูเป็นสายการบินชัน้น าที่พฒันาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศ

เกาหลใีต ้หลงัจากการก่อตัง้เมือ่ปี 2005 ไดข้ยายตวัอยา่งรวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาให้

มคีวามยุติธรรมแก่ลูกค้าตามค าเรยีกร้อง และยงัได้มกีารปฏริูปธุรกิจทางกา บนิอย่าง

ต่อเนื่องอกีดว้ย สายการบนิเจจไูดท้ าใหก้ารท่องเทีย่วเป็นทีแ่พรห่ลายจนประสบความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิี

เหล่านี้มาปฏบิตั ิจนท าใหป้ระเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศท่องเทีย่วได้ มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั 

ๆ เครื่องบนิ B737-800ของสายการบนิเจจู ไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ในด้านความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็น

เครือ่งบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     หมู่บา้นชอนจ ูฮนัอก  - อทุยานแห่งชาติแนจงัซาน  -  สนามบิน

นานาชาติเชจ ู

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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 08.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิอูนั ซึง่อยูใ่นภูมภิาค

จอลลาใต ้ เจจแูอรส์ายการบนิโลวค์อรส์อนัดบัหนึ่งของประเทศเกาหลใีต้ 

ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเสน้ทางการบนิใหม่ ระหว่างกรุงเทพฯ (สนามบนิ

นานาชาตสิุวรรณภูม)ิ สู่สนามบนินานาชาตมิอูนั ซึง่อยู่ในภูมภิาคจอลลา

ใต ้โดยมเีทีย่วบนิปฐมฤกษ์ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่
ของประเทศเกาหล)ี และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิสู่ หมู่บ้าน
ช อ น จู  ฮั น อ ก  ( JEONJU 
HANOK VILLAGE) ณ เมอืงชอน
จู เป็นหนึ่งในเมืองท่องเที่ยวที่มี
ชื่อเสียงของ เกาหลี เนื่องจาก
ยงัคงรกัษาอาคารบ้านเรอืนแบบ
โบราณของเกาหลีเอาไว้ได้จน
กลายเ ป็นแหล่ งท่อง เที่ยวที่มี

ชื่อเสยีง ภายในมบี้านโบราณที่เรยีกว่า 'ฮนัอก' อยู่ร่วมๆ 800 หลงั ที่ยงัคงเก็บ
รกัษาและอนุรกัษ์ไว ้เพื่อรกัษาเสน่หแ์ละประเพณอีนัเก่าแก่ของเกาหลเีอาไว้ หมู่บา้นชอนจมูขีนาดค่อนขา้งใหญ่สามารถ
เดนิได้หลายซอย อาคารบ้านเรอืนถูกดดัแปลงให้เป็นรา้นค้าและตกแต่งอย่างสวยงาม อาทเิช่น ร้านกาแฟ ร้านบงิซ ู
รา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึ  เป็นเมอืงทีท่ ัง้คนเกาหลแีละต่างชาตนิิยมมาใส่ชุดฮนับก เดนิเล่น เดนิถ่ายรปู เป็นคู่
เป็นครอบครวั มองแลว้เพลนิตาสมกบัเป็นหมูบ่า้นวฒันธรรมโบราณแท้ๆ  (ส าหรบัทวัรบ์รกิารชุดฮนับกใส่ฟร)ี 
อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนั ้นพาทุกท่ านเดินทางสู่  อุทยานแห่งชาติแนจังซาน 
(NAEJANGSAN NATIONAL PARK) ภเูขาแนจงัหรอืแนจงัซานอยู่
ในจงัหวดั  จอลลาโด "แนจงั ในภาษาเกาหลแีปลว่า มคีวามลบั
มากมาย เป็นหนึ่งในจุดชมววิอนัดบัต้นๆของเกาหลใีต้ ความโดด
เด่นของทีน่ี่คอือุโมงคต์้นเมเป้ิลหลากสทีีจ่ะมาชมกนัในช่วงฤดูใบไม้
ผลิ มใีบไม่เปลี่ยนสีทัง้สีเขยีว เหลือง แดง น ้าตาล สลบักันอย่าง
สวยงาม   ภายในอุทยานแห่งชาติประกอบไปด้วย 1.วดัแนจงัซา 
(Naejangsa Temple)  วดันี้ไดร้บัการสรา้งขึน้โดยพระสงฆใ์นปี 
พ.ศ.636 ในราชวงศ์แพ็คเจ เป็นวัดโบราณตามสถาปัตยกรรม
สวยงามแบบเกาหลรีายลอ้มดว้ยววิยอดเขาและล าธารไดบ้รรยากาศ
สงบร่มเยน็ 2.ศาลาอูฮวาจอง (Uhwajeong Pavilion) ศาลาหลงัคาสี
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ฟ้ากลางทะเลสาบบนภูเขาทีป่กคลุมด้วยสแีดงสม้ของใบเมเป้ิล ทีน่ี่จงึเป็นทีน่ิยมเดนิทางมาท่องเทีย่วทัง้คนเกาหลแีละ
ชาวต่างชาตอิยา่งมากมาย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิควงัจู เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตเิชจ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

 (*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า)  

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

  
 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกั
ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่
จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนั ้นน าท่ านชม  ยอดเขา  ซองซาน  อิลจุลบง  (SEONGSAN 
ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟที่ดบัแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะ 
เหมอืนมงกุฎ เป็นสถานทีโ่ด่งดงัทีผู่ค้นมาขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็น
หนึ่งใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายงัสามารถดื่มด ่ากบั
ทอ้งฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ทีส่วยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็น
สถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมมุโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 
1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงั
ปากปล่องภเูขาไฟทีด่บัแลว้ ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและ
ถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์
และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟ

ท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอยา่งแน่น 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มยีื่นออกสู่ท้อง
ทะเลสวยงามปลายสุดของแหลมมปีระภาคารสขีาว มองดูสะดุดตา ซึ่งเป็นจุด
ชมววิที่สวยงามส าหรบันักท่องเที่ยวที่เที่ยวที่แหลมนี้  และยงัมโีขดหนิรูปร่าง
แปลกตาที่ใครๆต่างเรยีกกนัว่า หนิตา หนิยาย และระหว่างทางยงัมทีุ่งหญ้า
กวา้งใหญ่ทีม่อีาคาร หรอืโบสถเ์ก่า ประดบัตกแต่งจนสวยงามทีใ่ครผ่านไปต้อง
แวะเก็บภาพเสมอ นอกจากนัน้ยงัใช้เป็นฉากถ่ายท าซรีี่ย์เกาหลอีีกมากมาย

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านน ้ามนัสน  - หมู่บ้าน

วฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดวอลจองรี 
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หลายเรื่อง ส่วนใครนิยมชมชอบการทานปลาหมกึ ย่านนี้ขึน้ชื่อปลาหมกึย่างบนหนิภูเขาไฟ หอมชวนดงึดูดใหเ้ขา้ไปลิ้ม
ลองมากๆ 

จากนั ้นพาท่านเดินทางต่อที่  ร้านน ้ามันสนเข็มแดง  มหัศจรรย์แห่ง
ธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจัยมากมายจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติโซล 
ประเทศเกาหลีใต้ มีสรรพคุณช่วยลดไขมันและน ่ าตาลในกระแสเลือด 
ป้องกนัการเกิดเส้นเลอืดตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพษิในร่างกาย 
เพื่อเพิ่มภูมติ้านทานและท าให้อายุยืนแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นสิ่งที่
ได้รบัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัมผีลติภณัฑ์
ต่างๆที่ท าจากสนเข็มแดงซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมส าหรบัคนเกาหลีและ
นกัท่องเทีย่ว 

 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK 
VILLAGE) หมูบ่า้นแห่งนี้ไมใ่ช่เป็นแค่หมูบ่า้นนิทรรศการ ธรรมดา แต่ยงัเป็น
หมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่ยงัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์
ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสมกบัมลูมา้ เป็นตวัยดึก้อนหนิและ
ก้อนอฐิเขา้ด้วยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลใีต้
แลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยูต่ามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอื
ผักดองของเกาหลี แต่ส าหรับที่เกาะนี้นั ้น ไหที่วางเรียงรายกันอยู่ตาม
บ้านเรอืนที่นี่จะเป็นไหส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบล็คราสเบอร์รี่ ที่จะมี
เฉพาะบนเกาะแห่งนี้ โดยชาวบา้นจะน าผลเบอรีป่่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบั
น ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนทีจ่ะน ามารบัประทานได้ รสชาดหวานอมเปรีย้ว 

และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนันี้กเ็ป็นสนิคา้ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และ
ซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) 
เป็น 1 ใน 5 ชาดหาดทีม่ชีื่อเสยีงบนเกาะเชจู หาดทรายสทีองกบัน ้าทะเลสฟ้ีา
ใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็นประกายระยิบระยบันัน้ดูกลมกลืนกันอย่าง
สวยงาม  เป็นชายหาดที่ผู้คนเดนิทางมาเที่ยวพกัผ่อนในช่วงฤดูรอ้น บรเิวณ
รอบชายหาดมรี้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผ่อนคลาย
สบายๆ ให้ทุกท่านได้มาสมัผสั แต่เพื่อความไม่ตกเทรนด์ต้องมาถ่ายรูปกบั
เกา้อีห้ลากสสีนั ทีต่ ัง้รอวยัรุน่ หนุ่มสาวใหถ่้ายรปูแนว ฮปิสเตอรก์นัมากมาย 
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อาหารกลางเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 
จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเช้าที่โรงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปด้วยข้าวสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     

(ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

พาทุกท่านเดินทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงค์มูลล่ี (PINK MUHLY 

GRASS) ณตอนนี้ก าลงัเป็นที่ถ่ายรูปยอดนิยมแห่งใหม่ของคน เกาหล ี

บรรยากาศสุดแสนโรแมนตกิบนเกาะเชจู สขีองดอกพงิคม์ลูลีส้จีะสวยนุ่มดูชมพู

อ่อนละมนุพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกตดิอกหญ้าสี

ชมพู พงิค์มูลลี่จะเริม่บานประมาณช่วงกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่

ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง )ท่ามกลางอากาศที่เยน็สบายและ

ทศันียภ์าพทีส่วยงามชวนใหทุ้กท่านไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN 

BOMUNSA TEMPLE) วดัแห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้าออกสู่ทะเล  

ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ ภายในวัดจะประดิษฐาน

พระพุทธรปูองคใ์หญ่ซึง่เป็นพระ ประธานทีม่คีวามศกัดิส์ทิธิแ์ละเป็นทีเ่ลื่อมใส

ของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ที่นับถอืศาสนาพุทธ  และรูปปั้น

เจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจายน์ 

ซึ่งหากได้ลูบพุงก็จะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกบัวถิีการท าบุญของชาว

เกาหลใีต้ทีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหาร

ส าหรบัพระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ 

นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ ืน่ออกมาสู่มหาสมทุร 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ลูล่ี  - วดัซนับงัซา  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ร้านค้า
สมนุไพร+ร้านละลายเงินวอน  - ศนูยเ์คร่ืองส าอางค ์ - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี  - ยงดู
อมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศนูยโ์สม 
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พาท่านเดนิทางสู่ พพิิธภณัฑ์ชาโอซุลลอค (O'SULLOC) ดินแดนที่ได้รบั

ของขวญัจากธรรมชาต ิท าใหเ้ป็นทีป่ลูกชาเขยีวคุณภาพสูง ทีส่่งผลติภณัฑช์า

เขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานที่จดัแสดงประวตัแิละวฒันธรรมการชง

ชาอันหลากหลาย รวมถึงผลิตภณัฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชา

เขยีวคุณภาพเยีย่มเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มคีุ้กกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว 

แผ่นมาส์กหน้าชาเขยีว และแชมพู เป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ที่จ าหน่ายชา

เขียวทัง้ร้อนและเย็น ไอศรีมชาเขียว และโรลชาเขียวที่คุณไม่ควรพลาด  

ภายในยังประกอบไปด้วย หอชมวิวซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับภาพ

บรรยากาศของไรช่าเขยีวทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเกาหลใีต ้รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไรช่าเขยีวทีน่ี่ 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหล ีโดย

มกีารจดลขิสทิธิเ์รยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก   (ฮอตเกนาม)ู ทาง

การแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดสี าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา 

กาแฟ น ้าอัดลม ฯลฯ เมล็ดฮอตเก จะช่วยในการล้างสารพิษที่ตกค้างหรอื

ไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึน้ ซึ่งยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ 

(SUPERMARKET) ทีน่ี่มขีนมพื้นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมขา้ว

พอง ชอ็คโกแลค็ส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลอืบช็อคโกแลต็ ชอ็คโกพาย สาหร่าย

หลากหลายรสชาต ิรวมไปถงึของใชใ้นครวัเรอืน ลูกบอลซกัผา้ เครื่องใชไ้ฟฟ้า  

และยงัมชีุดเครือ่งนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของ

ทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจกุล่องตามเงือ่นไขของรา้น 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 จากนัน้พาท่านเดินทางสู่  ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์  (COSMETIC 

SHOP) ประเภทเวชส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มี

ผลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไมว่่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ 

จดุด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิ

แบบสาวเกาหล ีโดยไมต่อ้งศลัยกรรม 

จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษลี๊อตเต้ ดวิตี้ฟร ี(LOTTE DUTY FREE 

SHOP) ที่นี่มสีนิค้าชัน้น าปลอดภาษีให้ท่านเลอืกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด  
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น ้าหอม เสือ้ผา้ เครือ่งส าอางค ์กระเป๋า นาฬกิา เครื่องประดบั หลากหลายแบรดด์งั อาทเิช่น 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 

 จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดอูมัรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) 

และ สะพานข้ามทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มี

ลกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่หท์างธรรมชาตขิองเกาะเจจู ซึง่

ถอืกนัว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดูโขดหนิมงักร กถ็อืว่า

ยงัมาไม่ถงึเกาะเจจู โขดหนิมงักรแห่งนี้เกิดขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลม

ทะเล ท าใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค าราม

และพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึน้สู่ท้องฟ้า เป็นประตมิากรรมที่

ธรรมชาตไิด้สรา้งสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลี

เป็นอยา่งมาก และยงัสามารถเดนิไปเยีย่มชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลที่

มสีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

 จากนัน้น าท่านสู่ ศูนยโ์สม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งนี้รฐับาลรบัรอง

คุณภาพว่าผลติจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถอืว่าเป็นโสมที่มคีุณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจา้

หน้าที่้ให้ความรู้เกี่ยวกบัโสมพร้อมอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑ์ที่ผลติจากโสม ให้

ท่านไดเ้ลอืกซือ้โสมทีม่คีุณภาพดทีี่สุดและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาติ

ผูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

อาหารกลางเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วตม้ ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผัก

ดองเกาหล)ี ไส้กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเช้าจะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่

จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจบุนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัทีห้่าของการเดินทาง   ป่าไผ่จุกนกวอน  - อโุมงค์ต้นสนเมตาเซโคเอยี  - หมู่บ้านฝร่ังเศสเมตา โพรวองซ์  
-  ถนนช้อปป้ิงชุงจาง – กรุงเทพฯ 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตเิชจู เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนิควงัจ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

(*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ป่าไผ่จกุนกวอน (JUKNOKWON BAMBOO 

GARDEN) เป็นสวนไผ่ขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของเกาหลใีต ้เมอืงดมัยางมชีื่อเสยีงใน

เรือ่งของอาชพีการปลกูไผ่ ซึง่ไผ่ทีไ่ดเ้ป็นไผ่ทีม่คีุณภาพด ีทนทาน เมอืงดมัยางจงึเป็น

ศูนยก์ลางในการปลกูไผ่ และงานศลิปหตัถกรรมทีท่ าจากไผ่มากมาย ภายในป่าไผ่จะ

มทีางเดนิชมความงามของตน้ไผ่ และระหว่างทางจะมศีาลาไวใ้หน้ัง่พกั ทางเดนินัน้จะ

มทีางแยกไปหลายเสน้ทาง ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิชมบรรยากาศและถ่ายรปูเกบ็ไวเ้ป็นที่

ระลกึ 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

พาท่านเดนิทางสู่เมอืงทมัยาง ชมความงามของ อโุมงคต้์นสนเมตาเซโคเอีย 

(DAMYANG METASEQUOIA - LINED ROAD)  อุโมงคต์น้ไมแ้ห่งนี้เริม่ปลกู

ตัง้แต่ปี1970 จนถงึปัจจบุนั ตน้เมตาเซโคเอยีมขีนาดค่อนขา้งใหญ่สงูตระหง่าน

อยูส่องขา้งทางเป็นระยะทางไกลพอสมควร ในฤดใูบไมผ้ลใิบจะเปลีย่นเป็นสสีม้  

น ้าตาลสลบักนัไปเป็นอุโมงคต์น้ไมเ้ปลีย่นสทีีส่วยงามแห่งหนึ่งในประเทศ

เกาหลใีต ้ความสวยงามของถนนแห่งนี้เรยีกว่าเป็นไฮไลทอ์ยา่งหนึ่งของเมอืงนี้

เลยกว็่าได ้ ในปี 2002 ไดร้บัรางวลัจาก Korea Forest Service ยกใหเ้ป็น

เสน้ทางทีส่วยงามทีสุ่ดของเกาหล ีมคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร ชาวเกาหลี

ใตน้ิยมมาพกัผ่อนเดนิเล่น นัง่เล่น ชมบรรยากาศความสวยงามความรม่รนืของสถานทีแ่ห่งนี้ นบัว่าเป็นอกีๅทีท่ีทุ่กท่าน

ไมค่วรพลาด 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ เมตา โพรวองซ ์หรือ หมู่บ้านฝรัง่เศส 

(META PROVENCE) เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีทีห่นึ่งทีเ่ป็นทีน่ิยมของ

ประเทศเกาหลใีต ้ตัง้อยูใ่นเมอืงทมัยาง หมูบ่า้นสลีกูกวาดแห่งนี้ถูก

ตกแต่งออกมาในแนวฝรัง่เศส รวมไปถงึใชว้สัดุการก่อสรา้ง หลงัคา 

หน้าต่าง และพืน้ ดมูคีวามน่ารกัและออกแนวโรแมนตคิผสมกบักลิน่ไอ

สไตลฝ์รัง่เศสแบบสดใส หมูบ่า้นสลีกูกวาดแห่งนี้ เป็นอกีสถานทีท่ีต่อ้งมา
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เชค็อนิ มมีุมสวยๆใหถ่้ายรปูเยอะหลากหลายมมุไม่ซ ้ากนั นอกจากนี้ภายในหมูบ่า้นมรีา้นขายของอาทเิช่นคาเฟ่ 

รา้นอาหาร ขอแนะน าว่าอย่าพลาด เดด็ขาด กบัหมู่บา้นฝรัง่เศสในเกาหลแีห่งนี้ 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ถนนช้อปป้ิงชุงจาง(CHUNGJANG - RO STREET)  

เป็นแหล่งชอ็ปป้ิงเปรยีบเสมอืน เมยีดง สนิคา้ยอดนิยม มทีุกแบรนด ์อาทเิช่น 

PLAYGROUND , FOLDER , ETUDE , SKINFOOD , THE FACESHOP , 

NATURE REPUBLIC  , ABC-MART   และโลคอลแบรนดใ์หเ้ลอืกซือ้ในราคา

ยอ่มเยาว ์เรยีกไดว้่าใครเป็นนกัชอ็ปเดนิกนัสนุกสนานกนัเลยทเีดยีว ถนนชอ้ปป้ิง

ชุงจางเดนิง่ายไมส่ลบัซบัซอ้นระหว่างทางเดนิมรีา้นอาหาร รา้นคาเฟ่น่ารกั รวมไป

ถงึสตรทีฟู๊ดใหทุ้กท่านไดล้ิม้ลองรสชาตเิกาหลแีบบดัง้เดมิ 

20.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2215 

พรอ้มความประทบัใจ 

23.50 น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 

 

 

**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการ

เดินทาง ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือ

ความรับผดิชอบของบริษทั*** ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การ

นดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหายตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ี

จะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆ

ทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 
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โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  

ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผูใ้หญ่/ 
เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียว

เพ่ิม 
ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 

กนัยายน : 22-26 , 29- 3 ต.ค. 14,400.- 10,900.- 5,900.- 

***เน่ืองจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายคร้ังจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผู้แอบแฝง

มาเป็นนักท่องเที่ยว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อื่น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังน้ันตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม 

JEOLLADO&JEJU SEPCIAL ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลูกค้าไป-กลับพร้อมกรุ๊ปเท่าน้ัน เป็นจ านวนเงิน (10,000 

บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเป็นนักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยวพร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุ๊ปตามโปรแกรมที่ก าหนด 

สามารถขอรับเงินประกันน้ีคืนเต็มจ านวน ดังน้ันจึงใคร่ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงิน

ประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตัวและส่งตัวกลับประเทศไทยลูกค้า

จะต้องเป็นผู้ช าระเองทั้งหมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลังเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มีนโยบายให้คณะ

รอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทัวร์ด้วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้อง

ค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเที่ยวอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่สะดวก 
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ราคาน้ีรวม 
-   ค่าตัว๋เครือ่งบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  
-   ค่าภาษสีนามบนิ ทุกแห่งทีม่ ี  
-   ค่าอาหารทุกมือ้ ตามทีร่ะบุในรายการ / ค่าเขา้ชมสถานทีต่่างๆ ตามรายการ 
-   ค่าทีพ่กัระดบัมาตรฐาน 3 คนื (พกัหอ้งละ 2-3 ท่าน)  
-  ค่ารถรบั-ส่ง และน าเทีย่วตามรายการ / ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระท่านละ 20 กก. /1ชิน้ 
-   ค่าหวัหน้าทวัรผ์ูช้ านาญเสน้ทาง น าท่านท่องเทีย่วตลอดรายการในต่างประเทศ 
          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์มบ่นิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงือ่นไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็น
ภาษาองักฤษเท่านัน้) 
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ราคาน้ีไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถิน่ 1,000 บาท หรอื 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ 
เครือ่งดื่มทีส่ ัง่เพิม่นอกเหนือรายการ (หากท่านตอ้งการสัง่เพิม่ กรณุาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จา่ยเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณอีอกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่าวซี่าส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญั
ถิน่ทีอ่ยู ่4) ส าเนาทะเบยีนบา้น(ถา้ม)ี 5) สมดุบญัชเีงนิฝาก(ถา้ม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 นิ้ว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและ
ด าเนินการยื่นวซี่าดว้ยตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางตอ้งท าเรือ่งแจง้เขา้-ออก
ดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซี่า) 
-  ค่าอาหารทีล่กูคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากทีโ่ปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไมส่ามารถ
รบัประทานอาหารทีท่างทวัรจ์ดัให ้กรณุาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดินทาง 
(ราคาโปรโมชัน่ไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี ) 

** ชว่งเทศกาลไมส่ามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 
กรุ๊ปทีเ่ดนิทางตอ้งการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผา่นตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ 

รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเชน่ Charter Flight, Extra Flight  จะไมม่กีารคนืเงนิมดัจ า หรอื คา่ทวัรท์ัง้หมด 
 

หมายเหตุ 
-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนั
ก่อนการเดนิทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศ
ช าระเพิม่ท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดย
ค านึงถงึผลประโยชน์ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ตอ้งมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีดุประสงคเ์ดนิทางเพื่อ
ท่องเทีย่ว เท่านัน้ (หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้มส่ามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบ
ใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณคีวามล่าชา้จากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยดุ
งาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณทีีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอื
เจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
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-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไมค่รบ อาท ิไมเ่ทีย่วบางรายการ, 
ไมท่านอาหารบางมือ้ เพราะค่าใชจ้า่ยทุกอยา่ง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อน
ออก เดนิทางแลว้ 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุที่
เกดิจาก ความประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครือ่งบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณทีีท่่านไมเ่ดนิทางพรอ้มคณะไมส่ามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไมม่อี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้ ี
อ านาจขอบรษิทัก ากบัเท่านัน้ 
-           หากท่านทีต่อ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครือ่งบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท า
การออกตัว๋ เพื่อป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณี
เกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  โดยไมไ่ดแ้จง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยูเ่หนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะ
ไมร่บัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลกูคา้ไมเ่ขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน 
หรอืเป็นเงนิไทย3,000 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยูก่บัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมที่
เขา้พกั ไมส่ามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/
ท่าน 
-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่มเ่ดนิทาง ผูร้ว่มเดนิทางไมส่ามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 
-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบั
ในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบุในรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
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