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รหัสโปรแกรม : 15533 (กรุณาแจ้งรหัสโปรแกรมทุกคร้ังที่สอบถาม) 

 

 

 

   โปรแกรมเดนิทาง 
หอคอยกรุงโซล  - บลูเฮาส์  - พระราชวงัถ็อกซูกุง  - ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท  - สนามบินนานาชาติเชจู -                                       

ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ศูนยน์ ้ามนัสนเขม็แดง  - หมู่บา้นวฒันธรรมซองอึบ  - ชายหาดวอลจองรี -             
ชมดอกหญา้สีชมพู พิงคมู์ลล่ี  - วดัซนับงัโพมุนซา  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ร้านคา้สมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน  -               
ศูนยเ์คร่ืองส าอางค ์ - ล๊อตเต ้ดิวต้ีฟรี  - ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหวัมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - ศูนยโ์สม-        
สนามบินกิมแฮ (ปูซาน)  - หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน  - เอเปค เฮา้ส์  - สนามบินนานาชาติอินชอน  - กรุงเทพฯ 

       

 

20.00-22.00 น. คณะเดนิทางพรอ้มกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผูโ้ดยสารขาออก เคาน์เตอรส์ายการบนิ ASIANA 

AIRLINE  หน้าเคาน์เตอรเ์ชค็อนิ K  ใกลป้ระตูทางเขา้หมายเลข 5-6  โดยมเีจา้หน้าทีจ่ากบรษิทัฯคอยใหก้ารต้อนรบัและอ านวยความ

สะดวก ในเรื่องของเอกสารของท่าน  

 

 

 

 

วนัแรกของการเดินทาง      สนามบินสวุรรณภมิู – ประเทศเกาหลีใต้ 

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวข้ึนเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตร

ต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงข้ึนไปเพียงใบ

เดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสตัวไ์ม่วา่เน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนั

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

23.15 - 01.30 น. ออกเดนิทางสูป่ระเทศเกาหล ี โดยสายการบนิ ASIANA AIRLINE  

เทีย่วบนิที ่ OZ742 / OZ744 หรอืเทยีบเท่าในระดบัเดยีวกนั นบัว่าเป็นสายการบนิทีม่ฐีานอยู่

ทีก่รุงโซล สาธารณรฐัเกาหล ี และเป็นหนึ่งในสองสายการบนิหลกัของเกาหลใีต ้ เอเชยีนาแอร์

ไลน์เป็นสมาชกิของ Star Alliance และถอืว่าเป็นสายการบนิระดบั 5 ดาวเลยทีเ่ดยีว (ขอ

สงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงสายการบนิโดยมติอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า) 

 

 

 

07:00 – 10.30 น. เดนิทางถงึสนามบนิอนิชอน ซึง่เป็นท่าอากาศยานนานาชาตขิองเกาหลใีต ้

(กรุณาปรบัเวลาของท่านใหเ้รว็ขึน้ 2 ชัว่โมง เพื่อใหต้รงกบัเวลาทอ้งถิน่ของประเทศเกาหล)ี และผ่านพธิกีารตรวจคนเขา้เมอืงและศุลกากร 

จากนัน้น าท่านเทีย่วชม N TOWER (หอคอยกรงุโซล)  ซึง่อยู่บนภูเขานัมซาน ซึง่เป็น 
1 ใน 18 หอคอยทีส่งูทีสุ่ดในโลก ทีฐ่านของหอคอยมสีิง่ทีน่่าสนใจต่างๆ เช่น ศาลาแปด
เหลี่ยมปาลกัก๊จอง สวนพฤกษชาติ อาคารอนุสรณ์ผูร้กัชาติ อนั ชุง กุน นอกจากนี้โซล

ทาวเวอร์ยงัเป็นสถานที่ถ่ายท าละครเกาหลแีนวน่ารกัๆ เรื่อง “กบัดกัหวัใจยยัแม่มด” 

วนัทีส่องของการเดินทาง      หอคอยกรุงโซล  - บลูเฮาส์  - พระราชวงัถ็อกซูกุง  - ฮงแด ช็อปป้ิงสตรีท  - สนามบินนานาชาติเชจู 

 

http://bit.ly/2NMk5YE
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อสิระใหทุ้กท่านไดเ้ดนิเล่นและถ่ายรปูคู่หอคอยตามอธัยาศยัหรอืคลอ้งกุญแจคู่รกั (ไม่รวมค่าขึน้ลฟิท)์ 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

น าท่านเขา้ชม  BLUE HOUSE (ท าเนียบประธานาธิบดีแห่งเกาหลีใต้) ไดช้ื่อบลเูฮา้ส์
เพราะว่าเมื่อมองจากด้านนอกเขา้ไปที่อาคารดงักล่าวจะเหน็เป็นสฟ้ีาอ่อนทัง้หลงั คนก็
เลยเรยีกตามสขีองอาคารหลงันี้ ท าเนียบประธานาธบิดแีห่งนี้ไม่เปิดใหบุ้คคลทัว่ไปหรอื
นกัท่องเทีย่วเขา้ชมภายใน แต่สามารถชมจากดา้นนอกและถ่ายภาพไกล ๆได ้อาคารบลู
เฮา้เป็นสถาปัตยก์รรมเกาหลผีสมกบัสถาปัตยก์รรมร่วมสมยัทีม่คีวามโดดเด่นเฉพาะตวั 
ด้านหลงัของบลูเฮ้าสเ์ป็นภูเขาที่เชื่อว่าช่วยเสริม ฮวงจุ้ย ด้านหน้าของบลูเฮ้าสม์ีลาน
กว้างและมีอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์  อันหมายถึงความเป็นอมตะ จุดนี้จะเป็นที่ซึ่ง
นกัท่องเทีย่วนิยมมาถ่ายภาพไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 

พาท่านเยี่ยมชม พระราชวงัถอ็กซูกงุ (DEOGSUGUNG PALACE) ซึ่งแปลว่า 
พระราชวงัแห่งความอายุยนืนานและมัง่คง ทีไ่ด้รบัการพระราชทานชื่อจากกษตัรยิช์ุน
จอง เป็นทีป่ระทบัของเจา้ชายวอนชาน ระหว่างปี 1454 – 1488  จนถงึกษตัรยิโ์กจอง 
กษตัรยิก์่อนองคส์ดุทา้ยของราชวงศโ์ชชอนกถ็กูบงัคบัใหส้ละราชสมบตัทิีน่ี่โดยญีปุ่่ น ใน
ปี 1907 และพระองคก์ท็รงประทบัอยู่ทีน่ี่จนสิน้พระชนม์ ในปี ค.ศ.1919 พระราชวงันี้
ตัง้อยู่ตรงขา้มกบั ศาลาว่าการเมอืงแห่งกรุงโซล (City  Hall) มปีระตูทางเขา้ทีส่วยงาม 
คอืประตูแทฮนัมุน (Daehanmun Gate) ภายในมพีระทีน่ัง่ซุงวาจอน (Junghwajeon) 
หนัหน้าไปทางทิศใต้ บริเวณรอบก าแพงด้านหน้าพระราชวงั มีช่างแกะสลกัไม้เป็น
ตวัอกัษรฮนักลึ และมกีารแสดงพธิเีปลีย่นเวรยามหน้าประตูพระราชวงั 

 

 

จากนัน้พาท่านสู ่ ฮงแด ชอ็ปป้ิงสตรที (HONGDAE SHOPPING STREET)  ศูนย์
รวมเครื่องส าอางค ์ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิพรรณ  ผลติภณัฑบ์ ารุงผวิหน้า หลากหลาย
แบรนดด์งัทีก่ าลงัเป็นทีน่ิยมในเกาหล ีเช่น SKINFOOD ,IT’S SKIN , CLUB CLIO 
, BANILACO. THE FACE SHOP , NATURE REPUBLIC ฯลฯ มใีหท้่านไดเ้ลอืก
ซือ้อย่างมากมาย และยงัสามารถมอบเป็นของฝากใหก้บัคนใกลต้วัไดอ้กีดว้ย 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิกมิโป เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตเิชจ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  

สายการบนิ ASIANA AIRLINE  (OZ8991) 

(*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงได ้และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea& Hotel หรอืเทยีบเท่า   

 

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้
กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็น
ภูเขาไฟทีด่บัแลว้ ปากปล่องภูเขาไฟทีม่ ีลกัษณะเหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัทีผู่ค้นมา
ขอพรและชมพระอาทติยข์ึน้ เป็นหนึ่งใน 10 สถานทีส่วยงามในเกาะเชจู และในจุดนี้เรายงั
สามารถดื่มด ่ากบัท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู 
เป็นสถานทีท่ีน่กัท่องเทีย่วจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่
มหศัจรรยใ์หม่ทางธรรมชาตขิองโลก ท่านสามารถเดนิขึน้ไปยงัปากปล่องภูเขาไฟทีด่บัแลว้ 
ระหว่างทางท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสงู แต่ละจุดชมววิทีท่่านแวะ
พกั สามารถสมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศทีแ่ตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถงึดา้นบนสุดของปาก
ปล่องภูเขาไฟท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิทุธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่นอน 

 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มยีื่นออกสู่ท้องทะเลสวยงาม
ปลายสุดของแหลมมีประภาคารสีขาว มองดูสะดุดตา ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่สวยงามส าหรับ
นักท่องเทีย่วทีเ่ทีย่วทีแ่หลมนี้ และยงัมโีขดหนิรูปร่างแปลกตาทีใ่ครๆต่างเรยีกกนัว่า หนิตา 
หนิยาย และระหว่างทางยงัมทีุ่งหญ้ากวา้งใหญ่ทีม่อีาคาร หรอืโบสถ์เก่า ประดบัตกแต่งจน
สวยงามทีใ่ครผ่านไปตอ้งแวะเกบ็ภาพเสมอ นอกจากนัน้ยงัใชเ้ป็นฉากถ่ายท าซรีีย่เ์กาหลอีกี
มากมายหลายเรื่อง สว่นใครนิยมชมชอบการทานปลาหมกึ ย่านนี้ขึน้ชื่อปลาหมกึย่างบนหนิ
ภูเขาไฟ หอมชวนดงึดดูใหเ้ขา้ไปลิม้ลองมากๆ 

 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

วนัทีส่ามของการเดินทาง     ยอดเขา ซองซาน อลิจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - ศูนย์น า้มันสนเข็มแดง  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอบึ  -  

                                             ชายหาดวอลจองรี 
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จากนัน้พาท่านเดนิทางต่อที่ RED PINE (ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง) มหศัจรรยแ์ห่งธรรมชาต ิ
ผ่านผลงานการวจิยัมากมายจากมหาวทิยาลยั แห่งชาตโิซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วย
ลดไขมนัและน ้าตาลในกระแสเลอืด ป้องกนัการเกดิเสน้เลอืด  ตีบ แตก ตนั และสามารถล้าง
สารพษิในร่างกาย เพื่อเพิม่ภูมติา้นทานและท าใหอ้ายุยนืแบบชาวเกาหล ีซึง่ก าลงัเป็นสิง่ทีไ่ดร้บั
ความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่างมาก 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) 
หมู่บา้นแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่หมู่บา้นนิทรรศการ ธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บา้นโบราณอายุมากกว่า 
300 ปี ทีย่งัมชีาวบา้นอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสรา้งบา้นทีน่ี่คอืจะใชด้นิเหนียว ผสม
กบัมลูมา้ เป็นตวัยดึกอ้นหนิและกอ้นอฐิเขา้ดว้ยกนัเป็นโครงสรา้งของตวับา้น ถ้าท่านเคยมา
เทีย่วเกาหลใีตแ้ลว้เคยเหน็ไหต่างๆทีอ่ยู่ตามบา้นกจ็ะเดาไดว้่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอื
ผกัดองของเกาหล ีแต่ส าหรบัทีเ่กาะนี้นัน้ ไหทีว่างเรยีงรายกนัอยู่ตามบา้นเรอืนทีน่ี่จะเป็นไห
ส าหรบัหมกั "โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอรร์ี่ ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งนี้  โดยชาวบา้นจะน า
ผลเบอรี่ป่ามาใส่ลงไปในไหพรอ้มกบัน ้าผึง้ และหมกัไวส้ามปี ก่อนที่จะน ามารบัประทานได้ 
รสชาดหวานอมเปรีย้ว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิคา้
ทีผู่ม้าเยีย่มเยอืนมกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 

 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น 1 ใน 5 ชาด
หาดทีม่ชีื่อเสยีงบนเกาะเชจู หาดทรายสทีองกบัน ้าทะเลสฟ้ีาใสทีส่ะทอ้นแสงอาทติยใ์ห้เหน็ประกาย
ระยบิระยบันัน้ดกูลมกลนืกนัอย่างสวยงาม  เป็นชายหาดทีผู่ค้นเดนิทางมาเทีย่วพกัผ่อนในช่วงฤดู
รอ้น บรเิวณรอบชายหาดมรีา้นกาแฟ คาเฟ่ รา้นอาหาร น่ารกักบับรรยากาศผ่อนคลายสบายๆ ให้
ทุกท่านไดม้าสมัผสั แต่เพื่อความไม่ตกเทรนดต์อ้งมาถ่ายรปูกบัเกา้อีห้ลากสสีนั ทีต่ัง้รอวยัรุ่น หนุ่ม
สาวใหถ่้ายรปูแนว ฮปิสเตอรก์นัมากมาย 

 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุง

รสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี ไสก้รอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจาก

อาหารมือ้อื่นๆมากนกั แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใสก่บัขา้ว) ทีน้่อยกว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนั

มารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัทีส่ี่ของการเดินทาง         ดอกหญ้าสีชมพู พงิค์มูลลี ่ - วดัซันบงัโพมุนซา  - พพิธิภณัฑ์ชาโอซุลลอค  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงนิวอน  - 
                                             ศูนย์เคร่ืองส าอางค์  - ล๊อตเต้ ดิวตีฟ้รี  - ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศูนย์โสม 
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พาทุกท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงคม์ูลล่ี (PINK MUHLY GRASS) ณตอนนี้ก าลงัเป็นทีถ่่ายรูปยอดนิยมแห่งใหม่ของคน

เกาหล ีบรรยากาศสดุแสนโรแมนตกิบนเกาะเชจู สขีองดอกพงิคม์ูลลีส้จีะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพรอ้มเรยีงกนัเบ่งบานอวดสสีนัฉูดฉาด

สวยงาม (โดยปกตดิอกหญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลีจ่ะเริม่บานประมาณช่วงกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่ทัง้นี้ขึน้อยู่กบัสภาพอากาศ ณ 

วนัเดนิทาง )ท่ามกลางอากาศทีเ่ยน็สบายและทศันียภ์าพทีส่วยงามชวนใหทุ้กท่านไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดั

แห่งนี้ตัง้อยู่บนเขาซนับงัหนัหน้า ออกสูท่ะเล  ระหว่างทางขึน้ท่านจะไดย้นิเสยีงพระสวดมนต์ ภายในวดั

จะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มีความศักดิส์ ิทธิแ์ละเป็นที่เลื่อมใสของ

ชาวบา้นบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ทีน่ับถอืศาสนาพุทธ  และรูปปั้นเจา้แม่กวนอมิซึง่หนัหน้าออกสู่

ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีูปปั้นพระสงักจัจายน์ ซึ่งหากไดลู้บพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง ท่านจะได้พบกบัวถิี

การท าบุญของชาวเกาหลใีตท้ีแ่ตกต่างกบัวฒันธรรมไทย โดยนิยมถวายขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบั

พระสงฆเ์พื่อความอุดมสมบรูณ์ ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่งชวีติ นอกจากนัน้ทีว่ดัแห่งนี้ท่านยงัจะ

ไดช้ื่นชมกบัววิทะเลทีส่วยงามของแหลมมงักรทีย่ื่นออกมาสูม่หาสมุทร 

พาท่านเดนิทางสู ่พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจากธรรมชาติ ท าให้

เป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสงู ที ่สง่ผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดงประวตัิ

และวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถึงผลิตภณัฑ์แปรรูปจากชานานาชนิด อาทิเช่น ชาเขยีว

คุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มคีุ้กกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชาเขยีว และ

แชมพ ูเป็นตน้ ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศรมีชาเขยีว และโรลชาเขยีวทีคุ่ณ

ไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพบรรยากาศของไร่

ชาเขยีวทีใ่หญ่ทีส่ดุในเกาหลใีต้ รวมทัง้ถ่ายภาพทีร่ะลกึกบัถว้ยชา ซึง่เป็นสญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้น าท่านชม  K0REA HERB (ร้านสมุนไพร) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสทิธิ ์

เรยีบรอ้ยแลว้ เป็นสมุนไพรเมลด็ฮอตเก  (ฮอตเกนาม)ู ทางการแพทยเ์รยีกว่า ผลไมท้อง มรีสเปรีย้ว ดี

ส าหรบับุคคลที ่นิยมดื่มเหลา้ ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการลา้งสารพษิทีต่กคา้ง

หรอืไขมนัทีส่ะสมอยู่ภายในผนงัของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรงขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอ

สุขภาพร่างกายของท่านเอง   SUPERMARKET หรอื (รา้นละลายเงนิวอน)ทีน่ี่มขีนมพืน้เมอืงเกาหลี

หลากชนิด อาทิเช่น ขนมข้าวพอง ช็อคโกแล็คส้ม ส้มอบแห้ง ส้มเคลือบช็อคโกแล็ต ช็อคโกพาย 

สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถงึของใช้ในครวัเรอืน ลูกบอลซกัผ้า เครื่องใชไ้ฟฟ้า  และยงัมชีุด

เครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้มกบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้

มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่   COSMETIC SHOP (ศนูยร์วมเครื่องส าอางค์) ประเภทเวชส าอางคท์ี่

หมอศลัยกรรมเกาหลรี่วมออกแบบมากมาย มผีลติภณัฑต่์างๆ ทีเ่หมาะกบัผูท้ีม่ปัีญหาผวิหน้า ไม่ว่า
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จะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไรร้ิว้รอย แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหลี โดยไม่ต้อง

ศลัยกรรม 

 จากนัน้น าท่านชอ้ปป้ิงสนิคา้ปลอดภาษี  LOTTE DUTY FREE SHOP (ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟรี) ทีน่ี่มี

สนิคา้ชัน้น าปลอดภาษีให้ท่าน เลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผา้ เครื่องส าอางค์ 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 สะพานข้ามทะเล

ยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยง ดูอมัรอ็คทีม่ลีกัษณะคลา้ยกบัหวัมงักร อกีหนึ่งในมนต์เสน่ห์

ทางธรรมชาตขิองเกาะเจจ ูซึง่ถอืกนัว่าถา้หากใครไม่ไดม้าเยอืน ยงดอูมัรอ็ค เพื่อมาดโูขดหนิมงักร ก็

ถือว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจู โขดหินมงักรแห่งนี้เกิดขึ้นจากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล ท าให้มี

รปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอา้ปากสง่เสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จากทอ้งทะเล 

เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งนี้เป็นที่สนใจของ

นกัท่องเทีย่วเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยี่ยมชมสะพานขา้มทะเลยงยอนเพื่อชมววิ

ธารลาวาทีต่อนนี้กลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

 จากนัน้น าท่านสู่  GINSENG CENTER (ศนูยโ์สม) ศูนยโ์สมแห่งนี้รฐับาลรบัรองคุณภาพว่า

ผลติจากโสมทีอ่ายุ 6 ปี ซึง่ถอืว่า เป็นโสมทีม่คีุณภาพดทีีส่ดุ  ภายในจะมเีจา้หน้าทีใ่หค้วามรูเ้กีย่วกบัตน้

โสมและการปลูกโสม พร้อมอธบิายคุณสมบตัแิละผลติภณัฑ์ทีผ่ลติจากโสม ใหท้่านได้เลอืกซือ้โสมที่มี

คุณภาพดทีีส่ดุและราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

อาหารเยน็พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมือ้อื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงทีจ่ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ทีน้่อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

เดนิทางจากสนามบนินานาชาตเิชจ ูสูส่นามบนิกมิแฮ เมอืงปซูาน ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศโดยสายการบนิ ASIANA AIRLINE (OZ8100) 

(*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

วนัทีห้่าของการเดนิทาง    สนามบินกมิแฮ  - หมู่บ้านวฒันธรรมคมัชอน  - เอเปค เฮ้าส์  - -สนามบนินานาชาตอินิชอน  - กรุงเทพ 
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จากนัน้พาท่านสู ่หมู่บา้นวฒันธรรมคมัชอน (GAMCHOEN CULTURE VILLAGE) หรอืเรยีกวา่ 

“Korea’s Santorini (ซานโตรนิี่เกาหล)ี โดยชื่อเรยีกนี้มาจากลกัษณะอนัโดดเด่นของหมู่บา้น

วฒันธรรมคมัชอน หมู่บา้นทีต่ัง้อยู่บนเนินเขา เรยีงตวัสลบักนัไปมาสสีนัสดใส ในอดตีหมู่บา้นน้ี

เคยเป็นทีอ่ยู่อาศยัของของผูล้ีภ้ยัสงครามเกาหล ีจนในปี 2009 รฐับาลเกาหล ีไดส้ง่เสรมิการ

ท่องเทีย่วมกีารพฒันาปรบัปรุงทศันียภาพ ใหน่้าอยูม่ากยิง่ขึน้ โดยปรบัเปลีย่นหมู่บา้นคมัชอนให้

มสีสีนัโดดเด่นดว้ยการทาส ีวาดภาพ ตามก าแพงและตวับา้น ใหด้สูดใส น่ารกั บา้นเรอืนหลาย

หลงัเปลีย่นเป็นสตูดโิอและแกลลอรีบ่างจุดกเ็ป็นรา้นขายสนิคา้ ทัง้สนิคา้พืน้เมอืง สนิคา้สมยัใหม่ 

รวมไปถงึรา้นกาแฟ และไดโ้ด่งดงัจากซรีีย่เ์รื่อง Running Man ทีม่าถ่ายท าทีน่ี่ จงึท าใหห้มู่บา้น

วฒันธรรมคมัชอนแห่งนี้เป็นทีรู่จ้กัมนีกัท่องเทีย่วชาวเกาหลแีละต่างประเทศมาเทีย่วกนัมากขึน้ 

พาท่านแวะชม เอเปค เฮ้าส ์(NURIMARU APEC  HOUSE)เคยเป็นสถานทีจ่ดัการประชุม 

APEC  เมื่อปี 2005 ค าว่า (Nuri) ในภาษาเกาหลแีปลว่า "โลก" ส่วนค าว่า (Maru) แปลว่า 

"การประชุมสุดยอด" และ APEC House กห็มายถงึ "บา้นทีสุ่ดยอดผูน้ าของโลกมารวมตวั 

กนัเพื่อประชุมเอเปค" ทีน่ี่ตัง้อยู่บนเกาะทงแบค (Dongbaekseom) มภีูมทิศัน์ทีส่วยงามตาม

ธรรมชาติ รายล้อมด้วยดอกไม้และต้นสน เป็นอาคาร 3 ชัน้  ผสมผสานระหว่าง

สถาปัตยกรรมสมยัใหม่ และสถาปัตยกรรมแบบดัง้เดิมของเกาหลี ที่คงความงดงามของ

ธรรมชาติ และความทันสมัยที่ผสมผสานกันอย่างกลมกลืน ถูกจัดเป็นห้องประชุมที่มี

ชื่อเสยีงระดบันานาชาต ิ

ระเบยีงของอาคารเป็นจุดชมววิชมความงดงามของสะพานกวางฮนัเดกโย “Gwangandaeyeo Bridge” เปรยีบเสมอืน “สะพานโกลเดน้ท์

เกท” นบัเป็นสะพานทีส่รา้งขา้มทะเลทีใ่หญ่ทีสุ่ดของเกาหลี มคีวามยาวประมาณ 7.4km  ถ่ายรูปเกบ็ความประทบัใจได้ ณ จุดนี้ (หมาย

เหตุ :สถานทีท่่องเทีย่วบางแห่งขึน้อยู่กบัวนัหยุดประจ า) 

อาหารกลางวนัพรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี ้ ชาบ ู คาลบี ้ จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสูส่นามบนิกมิแฮ เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตอินิชอน ดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ  

สายการบนิ ASIANA AIRLINE (OZ8534) 

(*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 
18.40 - 21.45 น. เหนิฟ้ากลบัสูป่ระเทศไทย โดยสายการบนิ  ASIANA AIRLINE  เทีย่วบนิที ่OZ741 // OZ743 

22.15 - 01.25 น. เดนิทางถงึท่าอากาศยานสวุรรณภูม ิโดยสวสัดภิาพ พรอ้มความประทบั 

 *สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั น ้าหนกักระเป๋า 20 กโิลกรมั / 1 ชิน้ 
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**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิใหเ้ดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผิดชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่วา่กรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผิดชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวสิยัต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบใหเ้สียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย วา่ดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

โปรดอ่านก่อนท าการจองทุกครั้ง 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

***เนื่องจากทางแลนด์เกาหลี ได้รับแจ้งเตือนหลายครั้งจากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เรื่อง
ผู้แอบแฝงมาเป็นนักทอ่งเทีย่ว แต่ไปด้วยวัตถุประสงค์อืน่ เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดังนั้นตัง้แต่วันที ่1 มีนาคม 
2558 โปรแกรม ASIANA PLUS  SEOUL&JEJU BUSAN  ทางแลนด์เกาหลีจ าเป็นต้องเก็บค่าประกันเพื่อให้ลกูค้าไป-กลับ
พร้อมกรุ๊ปเท่านั้น เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้าเปน็นักท่องเที่ยวจริงๆ เดินทางท่องเที่ยว
พร้อมกรุ๊ปและกลับพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมที่ก าหนด สามารถขอรับเงินประกันนี้คนืเต็มจ านวน ดังนั้นจึงใคร่ขอความร่วมมือ
จากลูกค้าปฏิบตัิตามเงื่อนไขดังกล่าว  (ขอสงวนสิทธิ์ไม่คนืเงินประกันกรณีลูกค้าไม่ผ่านกองตรวจคนเข้าเมือง หรอื กรม

แรงงานทั้งที่ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าที่ตม.เกาหลี กักตัวไม่ให้เดนิทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างถูกกักตวัและส่งตัวกลับประเทศไทย       
ลูกค้าจะต้องเป็นผู้ช าระเองทัง้หมด 

หมายเหตุ : ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทัวร์จะออกเดินทางท่องเที่ยวหลงัเวลาเครื่องลงประมาณ 1 ชั่วโมง ทางทัวร์ไม่มี
นโยบายให้คณะรอ ท่านที่ติดด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผ่านเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกับคณะทวัร์ดว้ยตนเอง 
และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทัวร์ได้ เพื่อความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเทีย่วอย่างเต็มเวลา ขออภัยในความไม่

สะดวก 
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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 บริษัทยังมีทวัร์เกาหลี ราคา

ปานกลางให้ท่านพจิารณา ซึ่งค่อนข้างแนน่อนในการเดินทางมากกวา่ แต่ราคาจะสูงกว่าราวๆ 3,000-8,000 

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

แน่นอน เรามีให้เปน็ตัวเลือกค่ะ 

 

 
เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองที่น่ัง  
   ราคาโปรโมชัน่ช าระเงินเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดรั้บ invoice 

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง ราคาโปรโมชัน่ ราคาเตม็ พกัเด่ียวเพ่ิม 

กนัยายน :16-20 , 23-27 14,300.- 17,800.- 

5,900.- 

กนัยายน : 18-22 , 25-29 , 30-4 ต.ค. 14,800.- 18,300.- 

ตลุาคม : 2-6 , 7-11 , 14-18 15,300.- 18,800.- 

ตลุาคม : 16-20 15,800.- 19,300.- 

ตลุาคม : 9-13 17,800.- 21,300.- 

ตลุาคม : 10-14 19,800.- 23,300.- 
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ราคานี้รวม 
-   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)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) 
ราคานี้ไม่รวม 
-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกดท์อ้งถ่ิน 1200 บาท หรือ 35,000 วอน ต่อท่านตลอดทริป (อปัเดท 26 ก.ย. 62 

-   ค่าใชจ่้ายส่วนตวั อาทิ ค่าท าหนงัสือเดินทาง, ค่าโทรศพัทส่์วนตวั, ค่าซกัรีด, มินิบาร์ในหอ้ง, รวมถึงค่าอาหาร และ เคร่ืองด่ืมท่ีส่ังเพ่ิมนอกเหนือรายการ 
(หากท่านตอ้งการส่ังเพ่ิม กรุณาติดต่อหวัหนา้ทวัร์แลว้จ่ายเพ่ิมเองต่างหาก) 
-   ค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม 7% และภาษีหกั ณ ท่ีจ่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสร็จเตม็รูปแบบ) 
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-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสัมภาระ ท่ีหนกัเกินสายการบินก าหนด (ปกติ 20 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรับพาสปอร์ต ต่างดา้ว กรุณาเตรียมเอกสารคือ 1) พาสปอร์ต 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถ่ินท่ีอยู ่4) ส าเนาทะเบียนบา้น
(ถา้มี) 5) สมุดบญัชีเงินฝาก(ถา้มี) 6) รูปถ่ายสี 2 น้ิว 2 รูป ผูเ้ดินทางเตรียมเอกสารและด าเนินการยืน่วซ่ีาดว้ยตนเองเท่านั้น  (ส าหรับหนงัสือเดินทางต่าง
ดา้ว เจา้ของหนงัสือเดินทางตอ้งท าเร่ืองแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยืน่วซ่ีา) 
-  ค่าอาหารท่ีลูกคา้รับประทานทานนอกเหนือหรือเปล่ียนแปลงจากท่ีโปรแกรมก าหนด หากลูกคา้ไม่สามารถรับประทานอาหารท่ีทางทวัร์จดัให ้
กรุณาเตรียมอาหารส าเร็จรูปส่วนตวัส ารองมาดว้ย 
 
กรณียกเลิกการเดนิทาง 

(ราคาโปรโมช่ันไม่สามารถยกเลกิการเดินทาง หรือเปลีย่นแปลงวนัเดินทางและผู้เดินทางได้ในทุกกรณ ี) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดินทางหรือเปลีย่นช่ือผู้เดินทางได้*** 

กรุ๊ปที่เดินทางต้องการันตีมัดจ ากบัสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ 
รวมถึงเทีย่วบินพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มีการคืนเงินมัดจ า หรือ ค่าทวัร์ทั้งหมด 

หมายเหตุ 
-           จ  านวนผูเ้ดินทาง ขั้นต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ข้ึนไป โดยบริษทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 5 วนัก่อนการเดินทาง 
-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรับนกัท่องเท่ียวชาวไทยหรือผูถื้อหนงัสือเดินทางไทยเท่านั้น (นกัท่องเท่ียวต่างประเทศช าระเพ่ิมท่านละ 3,000 บาท) 
 -         เท่ียวบิน ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเท่ียว สามารถเปล่ียนแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของผูเ้ดินทางเป็นส าคญั 
-           สงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงเท่ียวบินทั้งไปและกลบัโดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
-           หนงัสือเดินทาง ตอ้งมีอายเุหลือใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 6 เดือน และบริษทัฯ รับเฉพาะผูมี้จุดประสงคเ์ดินทางเพ่ือท่องเท่ียว เท่านั้น (หากหนงัสือ
เดินทางเหลือนอ้ยกวา่ 6 เดือนท าใหไ้ม่สามารถเดินทางไดท้างบริษทัจะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ิน) 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ินหากเกิดกรณีความล่าชา้จากสายการบิน, การประทว้ง, การนดัหยดุงาน, การก่อจลาจล ภยัธรรมชาติ หรือ
กรณีท่ีท่านถูกปฏิเสธ การเขา้หรือออกเมืองจากเจา้หนา้ท่ีตรวจคนเขา้เมือง หรือเจา้หนา้ท่ีกรมแรงงานทั้งจากไทยและต่างประเทศซ่ึงอยูน่อกเหนือความ
รับผดิชอบของบริษทัฯ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากท่านใชบ้ริการของทางบริษทัฯไม่ครบ อาทิ ไม่เท่ียวบางรายการ, ไม่ทานอาหารบางม้ือ เพราะ
ค่าใชจ่้ายทุกอยา่ง ทางบริษทัฯไดช้ าระค่าใชจ่้ายให้ตวัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดินทางแลว้ 
-           ทางบริษทัฯจะไม่รับผดิชอบใดๆ ทั้งส้ิน หากเกิดส่ิงของสูญหายจากการโจรกรรม และ/หรือ เกิดอุบติัเหตุท่ีเกิดจาก ความประมาทของตวั
นกัท่องเท่ียวเอง 
-           ตัว๋เคร่ืองบินเป็นตัว๋ราคาพิเศษ กรณีท่ีท่านไม่เดินทางพร้อมคณะไม่สามารถน ามาเล่ือนวนัหรือคืนเงิน 
-          การติดต่อใดๆกบัทางบริษทัเช่น แฟกซ์ อีเมลล ์หรือจดหมาย ฯลฯ ตอ้งท าในวนัท าการของบริษทัดงัน้ี วนัจนัทร์ - วนัศุกร์ เวลา 09.00 น. - 18.00 
น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยดุนกัขตัฤกษท่ี์รัฐบาลประกาศในปีนั้นๆ ถือวา่เป็นวนัหยดุท าการของบริษทั 
-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มีอ  านาจในการใหค้  าสัญญาใดๆ แทนบริษทัทั้งส้ิน เวน้แต่มีเอกสารลงนามโดยผูมี้อ  านาจขอบริษทัก ากบัเท่านั้น 
-           หากท่านท่ีตอ้งการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทิเช่นเคร่ืองบิน รถไฟ กรุณาสอบถามท่ีเจา้หนา้ท่ีทุกคร้ังก่อนท าการออกตัว๋ เพ่ือป้องกนัปัญหา
เท่ียวบินล่าชา้ เปล่ียนแปลงไฟลท์บิน การยกเลิกไฟลท์บิน เปล่ียนแปลงวนัเดินทางกรณีเกิดการผดิพลาดจากสายการบิน  โดยไม่ไดแ้จง้ใหท้ราบ
ล่วงหนา้ซ่ึงอยูเ่หนือการควบคุมของทางบริษทั ทางบริษทัจะไม่รับผดิชอบและคืนค่าใชจ่้ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถา้ลูกคา้ไม่เขา้ร้านคา้ชอ้ปป้ิงตามท่ีโปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รับเงินค่าเขา้ร้านช็อปร้านละ 100,000 วอน หรือเป็นเงินไทย3,500 บาท 
-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ข้ึนอยูก่บัหอ้งวา่ง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมท่ีเขา้พกั ไม่สามารถ CONFIRM ใหไ้ด ้
-           ถา้ลูกคา้มีความประสงคข์อแยกตวัจากทวัร์หรือการท่องเท่ียวกบัคณะ ทางแลนดป์รับเงินวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 
-           ขอสงวนสิทธ์ิการตดัหอ้งพกัส าหรับผูท่ี้ไม่เดินทาง ผูร่้วมเดินทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได ้
-           ขอสงวนสิทธ์ิส าหรับลูกคา้ท่ีเดินทางท่องเท่ียว และไปกลบัพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น 
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-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าท้ังหมดหรือบางส่วนกบัทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรับในเง่ือนไข ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบุไว้แล้ว
ทั้งหมด 
 

กรณุาอ่านเงื่อนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 
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