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เดินทางวันที่ 22-26 ก.ย.62 , 29-3 ต.ค.62 

   โปรแกรมเดนิทาง 
หมู่บา้นชอนจู ฮนัอก  - อุทยานแห่งชาติแนจงัซาน - ยอดเขา ซองซาน อิลจุลบง  - ซอพจิโกจิ  - 

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

ยงดูอมัร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมงักร+สะพานขา้มทะเลยงยอน  - ศูนยโ์สม  -  ป่าไผจุ่กนกวอน  - อุโมงคต์น้สนเมตาเซโคเอีย  - 
หมู่บา้นฝร่ังเศสเมตา โพรวองซ์  - ถนนชอ้ปป้ิงชุงจาง 
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21.30 น. คณะเดินทางพร้อมกนัที่ ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ บรเิวณชัน้ 4 ชัน้ผู้โดยสารขาออก 

เคาน์เตอร์สายการบิน JEJU AIR (BOEING 737-800) หน้าเคาน์เตอร์เช็คอิน F  ใกล้ประตู

ทางเข้าหมายเลข 3  โดยมเีจ้าหน้าที่จากบริษทัฯคอยให้การต้อนรบัและอ านวยความสะดวก ใน

เรื่องของเอกสารของท่าน ข้อแนะน า ถ้าต้องการน าของเหลวขึ้นเครื่องใส่กระเป๋าถือติดตวัจะต้อง

บรรจุในบรรจุภณัฑ์ และมปีรมิาณไม่เกนิ 100 มลิลลิติรต่อชิน้ (รวมกนัไม่เกนิ 1 ลติร) บรรจุภณัฑ์

ดงักล่าว ควรใส่ในถุงที่โปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดได้ดว้ย ให้น าถุงขึน้ไปเพยีงใบเดยีวเท่านัน้ การ

น าผลติภณัฑ์ของสดที่ท าจากสตัว์ไม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไม้สด ไม่อนุญาต ให้น าเข้าประเทศ

เพื่อป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะต้องเสยีค่าปรบั 

 

 

 

00.50 น. ออกเดนิทางสู่ประเทศเกาหลใีต้ โดยสายการบิน JEJU AIR เที่ยวบนิที ่7C2216 เป็นสาย

การบินโลวค์อสอนัดบั1 ของประเทศเกาหลใีต้ สะดวกสบาย การดูแลเอาใจใส่น่าประทบัใจ พร้อมทัง้

ภาพลกัษณ์ที่ด ีโดยมพีรเีซน็เตอร์เป็นดาราชื่อดงัของเกาหลี สายการบินเจจูเป็นสายการบินชัน้น าที่

พฒันาได้อย่างรวดเร็วที่สุดในประเทศเกาหลีใต้  หลงัจากการก่อตัง้เมื่อปี 2005 ได้ขยายตัวอย่าง

รวดเรว็โดยการปรบัปรุงราคาให้มคีวามยุติธรรมแก่ลกูค้าตามค าเรยีกรอ้ง และยงัไดม้กีารปฏริูปธุรกจิ

ทางกา บินอย่างต่อเน่ืองอีกด้วย สายการบินเจจูได้ท าให้การท่องเที่ยวเป็นที่แพร่หลายจนประสบ

ความส าเรจ็ ซึง่ก่อนหน้านัน้ไม่เคยน าวธิเีหล่าน้ีมาปฏบิตัิ จนท าให้ประเทศเกาหลใีต้กลายเป็นประเทศ

ท่องเที่ยวได ้มเีสน้ทางบนิมากกว่า 67 แห่งในเมอืงส าคญั ๆ เครื่องบิน B737-800ของสายการบนิเจจ ูไดรบัการยอมรบัจากทัว่โลก ‘ใน

ดา้นความ ปลอดภยั’และ‘สมรรถภาพ’เป็นเครื่องบนิทีใ่ชม้ากทีสุ่ดและมชีื่อเสยีงในต่างประเทศ 

 08.10 น. เดนิทางถงึสนามบนินานาชาตมิอูนั ซึง่อยู่ในภูมภิาคจอลลาใต้ เจจแูอรส์ายการบนิ

โลวค์อรส์อนัดบัหน่ึงของประเทศเกาหลใีต้ ไดเ้ปิดใหบ้รกิารเสน้ทางการบนิใหม่ ระหว่างกรุงเทพฯ 

(สนามบนินานาชาตสิุวรรณภูม)ิ สู่สนามบนินานาชาตมิอูนั ซึง่อยู่ในภูมภิาคจอลลาใต้ โดยมเีทีย่วบนิ

ปฐมฤกษ์ในวนัที ่3 พฤษภาคม 2562 

(กรุณาปรบัเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชัว่โมง เพื่อให้ตรงกบัเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี) และผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและ
ศุลกากร 

วนัแรกของการเดินทาง      พบกนัท่ีสนามบินสวุรรณภมิู(7C)  - ออกเดินทางเวลาจากสนามบินสวุรรณภมิู- สนามบินมูอนั 

 

วนัท่ีสองของการเดินทาง     หมู่บ้านชอนจ ูฮนัอก  - อทุยานแห่งชาติแนจงัซาน  -  สนามบินนานาชาติเชจ ู

 

ขอ้แนะน า  ถา้ตอ้งการน าของเหลวขึ้นเคร่ืองใส่กระเป๋าถือติดตวัจะตอ้งบรรจุในบรรจุภณัฑ ์และมีปริมาณไม่เกิน 100 มิลลิลิตรต่อช้ิน (รวมกนัไม่เกิน 1 

ลิตร) บรรจุภณัฑด์งักล่าว ควรใส่ในถุงท่ีโปร่งใสและสามารถเปิด-ปิดไดด้ว้ย ใหน้ าถุงขึ้นไปเพียงใบเดียวเท่านั้น การน าผลิตภณัฑข์องสดท่ีท าจากสัตว์

ไม่ว่าเน้ือหมู เน้ือววั ผกั ผลไมส้ด ไม่อนุญาต ใหน้ าเขา้ประเทศเพ่ือป้องกนัโรคต่างๆ เพราะหากศุลกากรตรวจพบจะตอ้งเสียค่าปรับ 
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จากนั ้นพาทุกท่ านเดินสู่  หมู่ บ้าน
ช อ น จู  ฮั น อ ก  (JEONJU HANOK 

VILLAGE) ณ เมอืงชอนจู เป็นหน่ึงใน
เมอืงท่องเที่ยวทีม่ชีื่อเสยีงของ เกาหล ี
เน่ืองจากยงัคงรกัษาอาคารบ้านเรอืน
แบบโบราณของเกาหลีเอาไว้ได้จน
กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสยีง 
ภายในมบี้านโบราณทีเ่รยีกว่า 'ฮนัอก' 

อยู่ร่วมๆ 800 หลงั ที่ยงัคงเกบ็รกัษาและอนุรกัษ์ไว้ เพื่อรกัษาเสน่ห์และประเพณีอนัเก่าแก่
ของเกาหลีเอาไว้ หมู่บ้านชอนจูมีขนาดค่อนข้างใหญ่สามารถเดินได้หลายซอย  อาคาร

บ้านเรอืนถูกดดัแปลงใหเ้ป็นรา้นคา้และตกแต่งอย่างสวยงาม อาทเิช่น รา้นกาแฟ ร้านบงิซ ูรา้นอาหาร และรา้นขายของทีร่ะลกึ  เป็นเมอืง
ทีท่ ัง้คนเกาหลแีละต่างชาตินิยมมาใส่ชุดฮนับก เดนิเล่น เดนิถ่ายรูป เป็นคู่เป็นครอบครวั มองแล้วเพลนิตาสมกบัเป็นหมู่บ้านวฒันธรรม
โบราณแท้ๆ  (ส าหรบัทวัรบ์รกิารชุดฮนับกใส่ฟร)ี 
อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ อุทยานแห่งชาติแนจงัซาน (NAEJANGSAN NATIONAL 

PARK) ภูเขาแนจังหรือแนจังซานอยู่ในจังหวัด   จอลลาโด "แนจัง ในภาษาเกาหลี
แปลว่า มคีวามลบัมากมาย เป็นหน่ึงในจุดชมววิอนัดบัต้นๆของเกาหลใีต้ ความโดดเด่น
ของที่น่ีคอือุโมงคต์้นเมเป้ิลหลากสทีี่จะมาชมกนัในช่วงฤดใูบไม้ผลิ มใีบไม่เปลี่ยนสทีัง้สี
เขยีว เหลอืง แดง น ้าตาล สลบักนัอย่างสวยงาม   ภายในอุทยานแห่งชาติประกอบไป
ด้วย 1.วดัแนจงัซา (Naejangsa Temple)  วดัน้ีได้รบัการสร้างขึ้นโดยพระสงฆ์ในปี 
พ.ศ.636 ในราชวงศ์แพค็เจ เป็นวดัโบราณตามสถาปัตยกรรมสวยงามแบบเกาหลรีาย
ลอ้มดว้ยววิยอดเขาและล าธารได้บรรยากาศสงบร่มเยน็ 2.ศาลาอูฮวาจอง (Uhwajeong 

Pavilion) ศาลาหลงัคาสฟ้ีากลางทะเลสาบบนภูเขาที่ปกคลุมด้วยสแีดงส้มของใบเมเป้ิล 
ทีน่ี่จงึเป็นทีนิ่ยมเดนิทางมาท่องเทีย่วทัง้คนเกาหลแีละชาวต่างชาตอิย่างมากมาย 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนิควงัจ ูเพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนินานาชาตเิชจ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

 (*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงไดใ้นระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า)  

อาหารเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

  

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผกัดองเกาหล)ี ไส้
กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัข้าว) ที่น้อยกว่า
เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

วนัท่ีสามของการเดินทาง     ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง  - ซอพจิโกจิ  - ร้านน ้ามนัสน  - หมู่บ้านวฒันธรรมซองอึบ  -  

                                              ชายหาดวอลจองร ี
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จากนัน้น าท่านชม ยอดเขา ซองซาน อิลจลุบง (SEONGSAN ILCHULBONG ) เป็นภูเขาไฟที่
ดบัแล้ว ปากปล่องภูเขาไฟที่มลีกัษณะ เหมอืนมงกุฎ เป็นสถานที่โด่งดงัที่ผู้คนมาขอพรและ
ชมพระอาทติย์ขึน้ เป็นหน่ึงใน 10 สถานที่สวยงามในเกาะเชจู และในจุดน้ีเรายงัสามารถดื่ม
ด ่ากบัท้องฟ้าและน ้าทะเลสคีราม ทวิทศัน์ที่สวยงามโดยรอบของตวัเมอืงเชจู เป็นสถานที่ที่
นกัท่องเที่ยวจากทัว่ทุกมุมโลกอยากมาสมัผสั จงึถูกยกย่องใหเ้ป็น 1 ใน 7 สิง่มหศัจรรยใ์หม่
ทางธรรมชาติของโลก ท่านสามารถเดินขึ้นไปยงัปากปล่องภูเขาไฟที่ดบัแล้ว ระหว่างทาง
ท่านสามารถหยุดแวะพกัชมววิและถ่ายรูปจากมุมสูง แต่ละจุดชมววิที่ท่านแวะพกั สามารถ
สมัผสัววิทวิทศัน์และบรรยากาศที่แตกต่างกนั เมอืขึน้ไปถึงดา้นบนสุดของปากปล่องภูเขาไฟ
ท่านจะไดส้มัผสักบัอากาศบรสิุทธิ ์และทศันียภาพทีส่วยงามอย่างแน่น 

จากนัน้พาท่านชม ซอฟจิโกจิ (SEOBJIGOJI) เป็นแหลมที่มียื่นออกสู่ท้องทะเลสวยงามปลายสุดของ
แหลมมปีระภาคารสขีาว มองดสูะดุดตา ซึ่งเป็นจุดชมววิทีส่วยงามส าหรบันักท่องเทีย่วที่เทีย่วที่แหลมน้ี 
และยงัมโีขดหนิรปูร่างแปลกตาทีใ่ครๆต่างเรยีกกนัว่า หนิตา หนิยาย และระหว่างทางยงัมทีุ่งหญ้ากวา้ง
ใหญ่ที่มีอาคาร หรือโบสถ์ เก่า ประดับตกแต่งจนสวยงามที่ใครผ่านไปต้องแวะเก็บภาพเสมอ 
นอกจากนัน้ย ังใช้เป็นฉากถ่ายท าซีรี่ย์เกาหลีอีกมากมายหลายเรื่อง  ส่วนใครนิยมชมชอบการทาน
ปลาหมกึ ย่านน้ีขึน้ชื่อปลาหมกึย่างบนหนิภูเขาไฟ หอมชวนดงึดดูใหเ้ขา้ไปลิม้ลองมากๆ 

 

จากนัน้พาท่านเดินทางต่อที่ ร้านน ้ามนัสนเขม็แดง มหศัจรรย์แห่งธรรมชาติ ผ่านผลงานการวิจยั
มากมายจากมหาวทิยาลยัแห่งชาติโซล ประเทศเกาหลใีต้ มสีรรพคุณช่วยลดไขมนัและน ่าตาลในกระแส
เลอืด ป้องกนัการเกดิเส้นเลอืดตีบ แตก ตนั และสามารถล้างสารพิษในร่างกาย เพื่อเพิ่มภูมติ้านทาน
และท าให้อายุยนืแบบชาวเกาหลี ซึ่งก าลงัเป็นสิง่ที่ไดร้บัความนิยมจากคนในประเทศเกาหลเีป็นอย่าง
มาก และยังมีผลิตภัณฑ์ต่างๆที่ท าจากสนเข็มแดงซึ่งเป็นสินค้ายอดนิยมส าหรับคนเกาหลีและ
นกัท่องเทีย่ว 

 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาท่านเยีย่มชม หมู่บ้านวฒันธรรม "ซองอึบ" (SONGEUB FOLK VILLAGE) หมู่บ้าน
แห่งน้ีไม่ใช่เป็นแค่หมู่บ้านนิทรรศการ ธรรมดา แต่ยงัเป็นหมู่บ้านโบราณอายุมากกว่า 300 ปี ที่
ยงัมชีาวบ้านอาศยัอยู่จรงิ เอกลกัษณ์ของการสร้างบ้านที่น่ีคอืจะใช้ดนิเหนียว ผสมกบัมูลม้า 
เป็นตวัยดึก้อนหนิและก้อนอฐิเข้าด้วยกนัเป็นโครงสร้างของตวับ้าน ถ้าท่านเคยมาเที่ยวเกาหลี
ใต้แล้วเคยเหน็ไหต่างๆที่อยู่ตามบ้านกจ็ะเดาได้ว่าเป็นไหส าหรบัท า "กมิจ"ิ หรอืผกัดองของ
เกาหล ีแต่ส าหรบัที่เกาะน้ีนัน้ ไหที่วางเรยีงรายกนัอยู่ตามบ้านเรอืนที่น่ีจะเป็นไหส าหรบัหมกั 
"โอมจีา" หรอื แบลค็ราสเบอร์รี ่ทีจ่ะมเีฉพาะบนเกาะแห่งน้ี โดยชาวบ้านจะน าผลเบอรีป่่ามาใส่
ลงไปในไหพร้อมกบัน ้าผึ้ง และหมกัไว้สามปี ก่อนที่จะน ามารบัประทานได้ รสชาดหวานอม
เปรี้ยว และในสมยัก่อนกเ็คยถูกใชใ้นการรกัษาคนป่วย  ปัจจุบนัน้ีกเ็ป็นสนิค้าที่ผูม้าเยี่ยมเยอืน

มกัจะซือ้กลบัไปรบัประทาน และซือ้เพื่อเป็นของฝาก 
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จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ชายหาด วอลจองรี (WOLJEONGRI BEACH) เป็น 1 ใน 5 ชาด
หาดที่มีชื่อเสยีงบนเกาะเชจู หาดทรายสทีองกบัน ้าทะเลสีฟ้าใสที่สะท้อนแสงอาทิตย์ให้เห็น
ประกายระยิบระยับนัน้ดูกลมกลืนกันอย่างสวยงาม  เป็นชายหาดที่ผู้คนเดินทางมาเที่ยว
พกัผ่อนในช่วงฤดูรอ้น บรเิวณรอบชายหาดมรี้านกาแฟ คาเฟ่ ร้านอาหาร น่ารกักบับรรยากาศ
ผ่อนคลายสบายๆ ใหทุ้กท่านไดม้าสมัผสั แต่เพื่อความไม่ตกเทรนดต์้องมาถ่ายรปูกบัเกา้อี้หลาก
สสีนั ทีต่ ัง้รอวยัรุ่น หนุ่มสาวใหถ่้ายรปูแนว ฮปิสเตอรก์นัมากมาย 

 

อาหารกลางเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเชา้ของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยข้าวสวย ขา้วต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ     (ผกัดองเกาหล)ี 

ไส้กรอก และผลไม้ เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัขา้ว) ที่ น้อย

กว่าเท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

 

พาทุกท่านเดนิทางชม ทุ่งดอกหญ้าสีชมพู พิงคม์ูลล่ี (PINK MUHLY GRASS) ณตอนน้ีก าลงัเป็น

ทีถ่่ายรปูยอดนิยมแห่งใหม่ของคน เกาหล ีบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนเกาะเชจู สขีองดอกพงิค์

มูลลี้สจีะสวยนุ่มดูชมพูอ่อนละมุนพร้อมเรยีงกนัเบ่งบานอวดสีสนัฉูดฉาดสวยงาม (โดยปกติดอก

หญา้สชีมพ ูพงิคม์ลูลีจ่ะเริม่บานประมาณช่วงกลางเดอืนกนัยายน - พฤศจกิายน แต่ทัง้น้ีขึ้นอยู่กบั

สภาพอากาศ ณ วนัเดนิทาง )ท่ามกลางอากาศทีเ่ยน็สบายและทศันียภ์าพทีส่วยงามชวนใหทุ้กท่าน

ไดเ้กบ็รปูความประทบัใจเป็นความทรงจ า 

จากนัน้พาท่านแวะนมสัการพระ ณ วดัซนับงัโพมุนซา (SANBANGSAN BOMUNSA TEMPLE) วดั

แห่งน้ีตัง้อยู่บนเขาซันบังหันหน้าออกสู่ทะเล  ระหว่างทางขึ้นท่านจะได้ยินเสียงพระสวดมนต์ 

ภายในวดัจะประดิษฐานพระพุทธรูปองค์ใหญ่ซึ่งเป็นพระ ประธานที่มีความศกัดิส์ ิทธิแ์ละเป็นที่

เลื่อมใสของชาวบ้านบนเกาะเชจู และชาวเกาหลใีต้ที่นบัถือศาสนาพุทธ  และรูปปัน้เจ้าแม่กวนอิม

ซึง่หนัหน้าออกสู่ทะเล นอกจากนัน้ยงัมรีปูปั้นพระสงักจัจายน์ ซึ่งหากได้ลูบพุงกจ็ะร ่ารวยเงนิทอง 

ท่านจะได้พบกับวิถีการท าบุญของชาวเกาหลีใต้ที่แตกต่างกับวัฒนธรรมไทย โดยนิยมถวาย

ขา้วสารเพื่อเป็นอาหารส าหรบัพระสงฆ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์  ถวายเทยีนเพื่อเป็นแสงสว่างแห่ง

ชวีติ นอกจากนัน้ที่วดัแห่งน้ีท่านยงัจะได้ชื่นชมกบัววิทะเลที่สวยงามของแหลมมงักรทีย่ ื่นออกมาสู่

มหาสมุทร 

วนัท่ีส่ีของการเดินทาง     ชมดอกหญ้าสีชมพ ูพิงคม์ูลล่ี  - วดัซนับงัซา  - พิพิธภณัฑช์าโอซุลลอค  - ร้านค้าสมุนไพร+ร้านละลายเงินวอน   
                                   ศนูยเ์ครือ่งส าอางค ์ - ลอ๊ตเต้ ดิวต้ีฟร ี - ยงดอูมัรอ็ค หรือ โขดหินรปูหวัมงักร+สะพานข้ามทะเลยงยอน  - ศนูยโ์สม 
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พาท่านเดนิทางสู่ พพิธิภณัฑช์าโอซุลลอค (O'SULLOC) ดนิแดนทีไ่ดร้บัของขวญัจากธรรมชาติ ท า

ใหเ้ป็นทีป่ลกูชาเขยีวคุณภาพสูง ที่ส่งผลติภณัฑช์าเขยีวส่งออกไปขายทัว่โลก เป็นสถานทีจ่ดัแสดง

ประวตัิและวฒันธรรมการชงชาอนัหลากหลาย รวมถึงผลติภณัฑ์แปรรปูจากชานานาชนิด อาทเิช่น 

ชาเขยีวคุณภาพเยี่ยมเหมาะส าหรบัซื้อเป็นของฝาก มคุี้กกี้ชาเขยีว ซุปชาเขยีว แผ่นมาสก์หน้าชา

เขยีว และแชมพ ูเป็นต้น ภายในยงัมคีาเฟ่ทีจ่ าหน่ายชาเขยีวทัง้รอ้นและเยน็ ไอศรมีชาเขยีว และโรล

ชาเขยีวทีคุ่ณไม่ควรพลาด  ภายในยงัประกอบไปดว้ย หอชมววิซึง่นักท่องเทีย่วจะไดส้มัผสักบัภาพ

บรรยากาศของไร่ชาเขียวที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้  รวมทัง้ถ่ายภาพที่ระลึกกับถ้วยชา ซึ่งเป็น

สญัลกัษณ์ของไร่ชาเขยีวทีน่ี่ 

จากนัน้น าท่านชม ร้านสมุนไพร (K0REA HERB) ใหม่ล่าสุดของเกาหลี โดยมีการจดลิขสิทธิ ์

เรยีบร้อยแล้ว เป็นสมุนไพรเมล็ดฮอตเก   (ฮอตเกนามู) ทางการแพทย์เรยีกว่า ผลไม้ทอง มรีส

เปรี้ยว ดีส าหรบับุคคลที่ นิยมดื่มเหล้า ชา กาแฟ น ้าอดัลม ฯลฯ เมลด็ฮอตเก จะช่วยในการล้าง

สารพษิที่ตกค้างหรอืไขมนัที่สะสมอยู่ภายในผนังของตบัหรอืไต ช่วยใหต้บัหรอืไตของท่านแขง็แรง

ขึน้ ซึง่ยงัส่งผลดต่ีอสุขภาพร่างกายของท่านเอง  ร้านละลายเงินวอนหรือ (SUPERMARKET) ที่น่ี

มขีนมพื้นเมอืงเกาหลหีลากชนิด อาทเิช่น ขนมข้าวพอง ชอ็คโกแลค็สม้ สม้อบแหง้ สม้เคลอืบชอ็ค

โกแล็ต ช็อคโกพาย สาหร่ายหลากหลายรสชาติ รวมไปถึงของใช้ในครวัเรือน ลูกบอลซักผ้า 

เครื่องใช้ไฟฟ้า  และยงัมชีุดเครื่องนอนอนัดบั1ของเกาหล ี(SESA LIVING) ทีนุ่่ม น่าสมัผสั พรอ้ม

กบัการกนัไรฝุ่ นไดด้เียีย่ม ของฝากของทีร่ะลกึมใีหท้่านไดเ้ลอืกซือ้มากมาย พรอ้มทัง้มบีรกิารบรรจุกล่องตามเงื่อนไขของรา้น 

อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

 

 จากนั ้นพาท่านเดินทางสู่  ศูนย์รวมเครื่องส าอางค์   (COSMETIC SHOP) ประเภทเวช

ส าอางค์ที่หมอศลัยกรรมเกาหลีร่วมออกแบบมากมาย มีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เหมาะกบัผู้ที่มีปัญหา

ผวิหน้า ไม่ว่าจะเป็นสวิ มรีิว้รอย ฝ้า กระ จุดด่างด าใบหน้าหมองคล ้า อยากผวิขาวสว่างใส ไร้ริว้รอย 

แต่งหน้าเบาๆโชวผ์วิแบบสาวเกาหล ีโดยไม่ต้องศลัยกรรม 

 

จากนัน้น าท่านช้อปป้ิงสนิค้าปลอดภาษลี๊อตเต้ ดวิตี้ฟร ี(LOTTE DUTY FREE SHOP) ทีน่ี่มสีนิค้าชัน้

น าปลอดภาษใีห้ท่านเลอืกซือ้มากมายกว่า 500 ชนิด  น ้าหอม เสือ้ผ้า เครื่องส าอางค ์กระเป๋า นาฬกิา 

เครื่องประดับ หลากหลายแบรด์ดัง  อาทิเช่น 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 
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 จากนัน้พาทุกท่านชม  ยงดูอัมรอ็ค โขดหินมงักร (YONGDUAM ROCK) และ สะพานข้าม

ทะเลยงยอน (YONGYEON BRIDGE) ยงดูอมัรอ็คที่มีลกัษณะคล้ายกบัหวัมงักร อีกหน่ึงในมนต์

เสน่ห์ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกนัว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยอืน ยงดูอมัรอ็ค เพื่อมาดูโขด

หนิมงักร กถ็อืว่ายงัมาไม่ถึงเกาะเจจ ูโขดหนิมงักรแห่งน้ีเกดิขึน้จากการกดักร่อนของคลื่นลมทะเล 

ท าใหม้รีปูทรงลกัษณะเหมอืนหวัมงักร ก าลงัอ้าปากส่งเสยีงรอ้งค ารามและพยายามทีจ่ะผุดขึน้จาก

ท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรรมที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มา สถานที่แห่งน้ีเป็นที่

สนใจของนักท่องเที่ยวเกาหลเีป็นอย่างมาก และยงัสามารถเดนิไปเยี่ยมชมสะพานข้ามทะเลยง

ยอนเพื่อชมววิธารลาวาทีต่อนน้ีกลายเป็นธารน ้าทะเลทีม่สีสีวยงามแปลกตาอกีดว้ย 

 จากนัน้น าท่านสู่ ศูนย์โสม (GINSENG CENTER) ศูนย์โสมแห่งน้ีรฐับาลรบัรองคุณภาพว่าผลิต

จากโสมที่อายุ 6 ปี ซึง่ถือว่าเป็นโสมทีม่คุีณภาพดทีีสุ่ด ภายในจะมเีจ้าหน้าที่ใ้ห้ความรูเ้กี่ยวกบัโสม

พร้อมอธบิายคุณภาพและผลติภณัฑ์ที่ผลติจากโสม ให้ท่านได้เลอืกซื้อโสมที่มคุีณภาพดทีี่สุดและ

ราคาถูก กลบัไปบ ารุงร่างกายหรอืฝากญาตผิูใ้หญ่ทีท่่านรกัและนบัถอื 

อาหารกลางเยน็ พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

จากนัน้พาทุกท่านเเขา้พกัที ่Sea & Hotel  หรอืเทยีบเท่า   

 

 

รบัประทานอาหารเชา้ทีโ่รงแรม อาหารเช้าของชาวเกาหลปีระกอบไปดว้ยขา้วสวย ข้าวต้ม ซุป ผกัปรุงรสต่างๆ กมิจ ิ(ผักดองเกาหล)ี ไส้

กรอก และผลไม ้เป็นหลกั ในอดตีอาหารเชา้จะไม่แตกต่างจากอาหารมื้ออื่นๆมากนัก แต่จะต่างตรงที่จ านวนจาน (ใส่กบัข้าว) ที่น้อยกว่า

เท่านัน้ แต่ในปัจจุบนั ผูค้นหนัมารบัประทานอาหารสไตลต์ะวนัตกกนัมากขึน้ 

จากนัน้พาท่านเดนิทางสู่สนามบนินานาชาตเิชจู เพื่อเดนิทางไปยงัสนามบนิควงัจ ูดว้ยเทีย่วบนิในประเทศ 

(*สายการบนิมกีารเปลยีนแปลงได้ในระดบัเทยีบเท่ากนั และ ไฟลท์ภายในเวลาตามความเหมาะสมของผูจ้ดัท า) 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ป่าไผ่จกุนกวอน (JUKNOKWON BAMBOO GARDEN) เป็นสวนไผ่

ขนาดใหญ่ 1 ใน 3 ของเกาหลใีต้ เมอืงดมัยางมชีื่อเสยีงในเรื่องของอาชพีการปลกูไผ่ ซึง่ไผ่ทีไ่ด้

เป็นไผ่ทีม่คุีณภาพด ีทนทาน เมอืงดมัยางจงึเป็นศนูยก์ลางในการปลกูไผ่ และงานศลิปหตัถกรรม

ทีท่ าจากไผ่มากมาย ภายในป่าไผ่จะมทีางเดนิชมความงามของต้นไผ่ และระหว่างทางจะมศีาลา

ไวใ้หน้ัง่พกั ทางเดนินัน้จะมทีางแยกไปหลายเสน้ทาง ใหทุ้กท่านไดเ้ดนิชมบรรยากาศและถ่ายรปู

เกบ็ไวเ้ป็นทีร่ะลกึ 

 

 

วนัทีห้่าของการ   ป่าไผ่จุกนกวอน  - อุโมงค์ต้นสนเมตาเซโคเอยี  - หมู่บ้านฝร่ังเศสเมตา โพรวองซ์  - ถนนช้อปป้ิงชุงจาง – กรุงเทพฯ 
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อาหารกลางวนั พรอ้มเสรฟิดว้ยเมนูอาหารเกาหล ีอาทเิช่น ดกัคาลบี้  ชาบู  คาลบี้  จมิดกั  บลุโกก ิ บบิมิบบั ฯลฯ 

พาท่านเดนิทางสู่เมอืงทมัยาง ชมความงามของ อโุมงคต้์นสนเมตาเซโคเอีย (DAMYANG 

METASEQUOIA - LINED ROAD)  อุโมงคต์้นไมแ้ห่งน้ีเริม่ปลกูตัง้แต่ปี1970 จนถงึปัจจุบนั 

ต้นเมตาเซโคเอยีมขีนาดค่อนขา้งใหญ่สงูตระหง่านอยูส่องขา้งทางเป็นระยะทางไกล

พอสมควร ในฤดใูบไมผ้ลใิบจะเปลีย่นเป็นสสีม้  น ้าตาลสลบักนัไปเป็นอุโมงคต์้นไมเ้ปลีย่น

สทีีส่วยงามแห่งหน่ึงในประเทศเกาหลใีต้ ความสวยงามของถนนแห่งน้ีเรยีกว่าเป็นไฮไลท์

อย่างหน่ึงของเมอืงน้ีเลยกว็่าได้  ในปี 2002 ไดร้บัรางวลัจาก Korea Forest Service ยกให้

เป็นเสน้ทางทีส่วยงามทีสุ่ดของเกาหล ีมคีวามยาวประมาณ 4 กโิลเมตร ชาวเกาหลใีต้นิยม

มาพกัผ่อนเดนิเล่น นัง่เล่น ชมบรรยากาศความสวยงามความร่มรนืของสถานทีแ่ห่งน้ี 

นบัว่าเป็นอกีๅทีท่ีทุ่กท่านไม่ควรพลาด 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ เมตา โพรวองซ์ หรือ หมู่บ้านฝรัง่เศส (META PROVENCE) 

เป็นสถานทีท่่องเทีย่วอกีทีห่น่ึงทีเ่ป็นทีนิ่ยมของประเทศเกาหลใีต้ ตัง้อยู่ในเมอืงทมัยาง 

หมู่บ้านสลีกูกวาดแห่งน้ีถูกตกแต่งออกมาในแนวฝรัง่เศส รวมไปถงึใชว้สัดุการก่อสรา้ง 

หลงัคา หน้าต่าง และพืน้ ดมูคีวามน่ารกัและออกแนวโรแมนตคิผสมกบักลิน่ไอสไตล์

ฝรัง่เศสแบบสดใส หมู่บ้านสลีกูกวาดแห่งน้ี เป็นอกีสถานทีท่ีต่้องมาเชค็อนิ มมุีมสวยๆให้

ถ่ายรปูเยอะหลากหลายมุมไม่ซ ้ากนั นอกจากน้ีภายในหมู่บ้านมรีา้นขายของอาทเิช่นคาเฟ่ 

รา้นอาหาร ขอแนะน าว่าอย่าพลาด เดด็ขาด กบัหมู่บ้านฝรัง่เศสในเกาหลแีห่งน้ี 

จากนัน้พาทุกท่านเดนิทางสู่ ถนนช้อปป้ิงชุงจาง(CHUNGJANG - RO STREET)  เป็นแหล่งชอ็ปป้ิง

เปรยีบเสมอืน เมยีดง สนิคา้ยอดนิยม มทีุกแบรนด ์อาทเิช่น PLAYGROUND , FOLDER , ETUDE , 

SKINFOOD , THE FACESHOP , NATURE REPUBLIC  , ABC-MART   และโลคอลแบรนดใ์ห้

เลอืกซือ้ในราคาย่อมเยาว ์เรยีกไดว้่าใครเป็นนกัชอ็ปเดนิกนัสนุกสนานกนัเลยทเีดยีว ถนนชอ้ปป้ิงชงุ

จางเดนิง่ายไม่สลบัซบัซอ้นระหว่างทางเดนิมรีา้นอาหาร รา้นคาเฟ่น่ารกั รวมไปถงึสตรทีฟู๊ดใหทุ้ก

ท่านไดล้ิม้ลองรสชาตเิกาหลแีบบดัง้เดมิ 

 

20.30 น. เหนิฟ้ากลบัสู่ประเทศไทย โดยสายการบนิ JEJU AIR เทีย่วบนิที ่7C2215 พรอ้มความ

ประทบัใจ 

23.50 น. เดนิทางถงึประเทศไทยโดยสวสัดภิาพ 
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**กรณีท่ีกองตรวจคนเขา้เมืองทั้งท่ีกรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออกหรือเขา้ประเทศท่ีระบุในรายการเดินทาง ทางบริษทัฯ

จะไม่รับผดิชอบใดๆทั้งส้ินและขอสงวนสิทธ์ิท่ีจะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ซ่ึงอยูน่อกเหนือความรับผดิชอบของบริษทั***           

ในกรณีเกิดเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่น กรณีการล่าชา้ของสายการบิน อุบติัเหตุ ภยัธรรมชาติ การนดัหยดุงาน การจราจรติดขดั หรือส่ิงของสูญหาย

ตามสถานท่ีต่างๆ ท่ีเกิดข้ึนอยูเ่หนือการควบคุมของบริษทั และเจา้หนา้ท่ี ท่ีจะส่งผลกระทบให้เสียเวลาในการท่องเท่ียวท่ีระบุในโปรแกรม       

ผูเ้ดินทางไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย ว่าดว้ยกรณีใดๆทั้งส้ิน ค่าเสียเวลา ค่าเสียโอกาส และค่าใชจ่้ายท่ีลูกคา้และบริษทัจ่ายไปแลว้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เง่ือนไขการให้บริการกรณีส ารองท่ีนัง่  
   1. ราคาโปรโมชัน่ช าระเงนิเตม็จ านวน 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

      ราคาปกตชิ าระเงนิมดัจ า***   ท่านละ 5,000 บาท 1 วนัหลงัไดร้บั invoice 

   2. สว่นทีเ่หลอืช าระเตม็จ านวนก่อนออกเดนิทาง 30 วนั ในกรณีทีไ่ม่ช าระยอดเงนิส่วนทีเ่หลอืตามเวลาทีก่ าหนด รวมถงึกรณีเชค็ของ
ท่านถูกปฏเิสธการจ่ายเงนิไม่ว่ากรณีใดๆ ใหถ้อืว่าท่านสละสทิธิใ์นการเดนิทางกบัทางบรษิทั 

ราคาน้ีรวม 

-   ค่าตัว๋เครื่องบนิ ตามทีร่ะบุในรายการ ไป-กลบัพรอ้มคณะ  

อตัราค่าบริการ 

พีเรียตเดินทาง 

ผู้ใหญ่/ 

เดก็ไม่เสริมเตียง พกัเด่ียวเพ่ิม 

ราคาปกติ ราคาโปรโมชัน่ 

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

***เน่ืองจากทางแลนดเ์กาหลี ได้รบัแจ้งเตือนหลายครัง้จากกองตรวจคนเข้าเมืองประเทศเกาหลีใต้  และจากสายการบิน เร่ืองผูแ้อบแฝงมาเป็น

นักท่องเท่ียว แต่ไปด้วยวตัถปุระสงคอ่ื์น เช่น ไปท างาน แรงงานผิดกฎหมาย ดงันัน้ตัง้แต่วนัท่ี 1 มีนาคม 2561 โปรแกรม EXCLUSIVE SEOUL&JEJU 

SUMMER ทางแลนดเ์กาหลีจ าเป็นต้องเกบ็ค่าประกนัเพื่อให้ลูกค้าไป-กลบัพร้อมกรุป๊เท่านัน้ เป็นจ านวนเงิน (10,000 บาท หรือ 300,000 วอน) หากลูกค้า

เป็นนักท่องเท่ียวจริงๆ เดินทางท่องเท่ียวพร้อมกรุป๊และกลบัพร้อมกรุป๊ตามโปรแกรมท่ีก าหนด สามารถขอรบัเงินประกนัน้ีคืนเตม็จ านวน ดงันัน้จึงใคร่

ขอความร่วมมือจากลูกค้าปฏิบติัตามเงื่อนไขดงักล่าว  (ขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินประกนักรณีลูกค้าไม่ผา่นกองตรวจคนเข้าเมือง หรือ กรมแรงงานทัง้ท่ี

ประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้)*** 

หากท่านถกูเจ้าหน้าท่ีตม.เกาหลี กกัตวัไม่ให้เดินทางเข้าประเทศ ค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นในระหว่างถกูกกัตวัและส่งตวักลบัประเทศไทยลูกค้าจะต้องเป็น      

ผูช้ าระเองทัง้หมด 

หมายเหต ุ: ขอแจ้งให้ทราบว่า ทางคณะทวัรจ์ะออกเดินทางท่องเท่ียวหลงัเวลาเคร่ืองลงประมาณ 1 ชัว่โมง ทางทวัรไ์ม่มีนโยบายให้คณะรอ ท่านท่ีติด

ด่านตรวจคนเข้าเมือง หากสามารถผา่นเข้าเมืองได้จะต้องเดินทางไปพบกบัคณะทวัรด้์วยตนเอง และไม่สามารถเรียกร้องค่าเดินทางจากทวัรไ์ด้ เพื่อ

ความเป็นระเบียบและคณะได้ท่องเท่ียวอย่างเตม็เวลา ขออภยัในความไม่สะดวก 
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-   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 

          (ขอสงวนสทิธิห์วัหน้าทวัรไ์ม่บนิขึน้ไปพรอ้มกรุ๊ปทวัร)์ 
-   ค่าประกนัอุบตัเิหตุระหว่างเดนิทาง วงเงนิท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม)์ (เอกสารขอเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้) 
ราคาน้ีไม่รวม 

-   ค่าธรรมเนียมคนขบัรถและไกด์ทอ้งถิน่ 1,000 บาท หรอื 30,000 วอน ต่อท่านตลอดทรปิ 

-   ค่าใชจ้่ายส่วนตวั อาท ิค่าท าหนงัสอืเดนิทาง, ค่าโทรศพัทส์่วนตวั, ค่าซกัรดี, มนิิบารใ์นหอ้ง, รวมถงึค่าอาหาร และ เครื่องดื่มทีส่ ัง่เพิม่
นอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสัง่เพิม่ กรุณาตดิต่อหวัหน้าทวัรแ์ลว้จ่ายเพิม่เองต่างหาก) 
-   ค่าภาษมีลูค่าเพิม่ 7% และภาษหีกั ณ ทีจ่่าย 3% (ใบกรณีออกใบเสรจ็เตม็รปูแบบ) 
-   ค่าน ้าหนกักระเป๋าสมัภาระ ทีห่นกัเกนิสายการบนิก าหนด (ปกต ิ20 กก.) 
-   ค่าวซ่ีาส าหรบัพาสปอรต์ ต่างดา้ว กรณุาเตรยีมเอกสารคอื 1) พาสปอรต์ 2) ใบประจ าตวัคนต่างดา้ว 3) ใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู่ 4) 

ส าเนาทะเบยีนบ้าน(ถ้าม)ี 5) สมุดบญัชเีงนิฝาก(ถ้าม)ี 6) รปูถ่ายส ี2 น้ิว 2 รปู ผูเ้ดนิทางเตรยีมเอกสารและด าเนินการยื่นวซ่ีาดว้ย
ตนเองเท่านัน้  (ส าหรบัหนงัสอืเดนิทางต่างดา้ว เจา้ของหนงัสอืเดนิทางต้องท าเรื่องแจง้เขา้-ออกดว้ยตนเองก่อนจะยื่นวซ่ีา) 
-  ค่าอาหารทีลู่กคา้รบัประทานทานนอกเหนือหรอืเปลีย่นแปลงจากที่โปรแกรมก าหนด หากลกูคา้ไม่สามารถรบัประทานอาหารที่
ทางทวัรจ์ดัให ้กรุณาเตรยีมอาหารส าเรจ็รปูสว่นตวัส ารองมาดว้ย 

 

กรณียกเลิกการเดินทาง 
- ยกเลกิก่อนการเดนิทาง 30  วนัขึน้ไป ยดึมดัจ า 
- ยกเลกิการเดนิทางไม่ถงึ 30  วนั ยดึเงนิค่าทวัรท์ัง้หมด 

(ราคาโปรโมชัน่ไม่สามารถยกเลกิการเดนิทาง หรอืเปลีย่นแปลงวนัเดนิทางและผูเ้ดนิทางไดใ้นทุกกรณี ) 
** ช่วงเทศกาลไม่สามารถยกเลกิการเดนิทางหรอืเปลีย่นชื่อผูเ้ดนิทางได*้** 

กรุ๊ปทีเ่ดนิทางต้องการนัตมีดัจ ากบัสายการบนิ หรอืผ่านตวัแทนในประเทศ หรอืต่างประเทศ  
รวมถงึเทีย่วบนิพเิศษเช่น Charter Flight, Extra Flight  จะไม่มกีารคนืเงนิมดัจ า หรอื ค่าทวัรท์ัง้หมด 

หมายเหต ุ

-           จ านวนผูเ้ดนิทาง ขัน้ต ่า ผูใ้หญ่ 20 ท่าน (ผูใ้หญ่) ขึน้ไป โดยบรษิทัจะแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วนัก่อนการเดนิทาง  

-           ราคาน้ีเป็นราคาส าหรบันกัท่องเทีย่วชาวไทยหรอืผูถ้อืหนงัสอืเดนิทางไทยเท่านัน้ (นกัท่องเทีย่วต่างประเทศช าระเพิม่ท่านละ 
3,000 บาท) 
 -         เทีย่วบนิ ราคา อาหาร โรงแรม และรายการท่องเทีย่ว สามารถเปลีย่นแปลงไดต้ามความเหมาะสม โดยค านึงถงึผลประโยชน์
ของผูเ้ดนิทางเป็นส าคญั 

-           สงวนสทิธิใ์นการเปลีย่นแปลงเทีย่วบนิทัง้ไปและกลบัโดยมติ้องแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า 
-           หนงัสอืเดนิทาง ต้องมอีายเุหลอืใชง้านไม่น้อยกว่า 6 เดอืน และบรษิทัฯ รบัเฉพาะผูม้จีุดประสงคเ์ดนิทางเพื่อท่องเทีย่ว เท่านัน้ 
(หากหนงัสอืเดนิทางเหลอืน้อยกว่า 6 เดอืนท าใหไ้ม่สามารถเดนิทางไดท้างบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบใดๆทัง้สิน้) 
-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้หากเกดิกรณีความล่าช้าจากสายการบนิ, การประทว้ง, การนดัหยุดงาน, การก่อจลาจล 
ภยัธรรมชาต ิหรอืกรณีทีท่่านถูกปฏเิสธ การเขา้หรอืออกเมอืงจากเจา้หน้าทีต่รวจคนเขา้เมอืง หรอืเจา้หน้าทีก่รมแรงงานทัง้จากไทยและ
ต่างประเทศซึง่อยู่นอกเหนือความรบัผดิชอบของบรษิทัฯ 
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-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากท่านใชบ้รกิารของทางบรษิทัฯไม่ครบ อาท ิไม่เทีย่วบางรายการ, ไม่ทานอาหาร
บางมือ้ เพราะค่าใชจ้่ายทุกอย่าง ทางบรษิทัฯไดช้ าระค่าใชจ้่ายใหต้วัแทนต่างประเทศแบบเหมาขาดก่อนออก เดนิทางแลว้ 

-           ทางบรษิทัฯจะไม่รบัผดิชอบใดๆ ทัง้สิน้ หากเกดิสิง่ของสญูหายจากการโจรกรรม และ/หรอื เกดิอุบตัเิหตุทีเ่กดิจาก ความ
ประมาทของตวันกัท่องเทีย่วเอง 
-           ตัว๋เครื่องบนิเป็นตัว๋ราคาพเิศษ กรณีทีท่่านไม่เดนิทางพรอ้มคณะไม่สามารถน ามาเลื่อนวนัหรอืคนืเงนิ 

-          การตดิต่อใดๆกบัทางบรษิทัเช่น แฟกซ ์อเีมลล ์หรอืจดหมาย ฯลฯ ต้องท าในวนัท าการของบรษิทัดงัน้ี วนัจนัทร ์- วนัศุกร ์เวลา 
09.00 น. - 18.00 น. นอกจากวนัเวลาดงักล่าว และวนัหยุดนกัขตัฤกษ์ทีร่ฐับาลประกาศในปีนัน้ๆ ถอืว่าเป็นวนัหยุดท าการของบรษิทั 

-          มคัคุเทศก ์พนกังาน  ไม่มอี านาจในการใหค้ าสญัญาใดๆ แทนบรษิทัทัง้สิน้ เวน้แต่มเีอกสารลงนามโดยผูม้อี านาจขอบรษิทั
ก ากบัเท่านัน้ 

-           หากท่านทีต่้องการออกตัว๋ภายในประเทศ อาทเิช่นเครื่องบนิ รถไฟ กรณุาสอบถามทีเ่จา้หน้าทีทุ่กครัง้ก่อนท าการออกตัว๋ เพื่อ
ป้องกนัปัญหาเทีย่วบนิล่าชา้ เปลีย่นแปลงไฟลท์บนิ การยกเลกิไฟลท์บนิ เปลีย่นแปลงวนัเดนิทางกรณีเกดิการผดิพลาดจากสายการบนิ  
โดยไม่ได้แจง้ใหท้ราบล่วงหน้าซึง่อยู่เหนือการควบคุมของทางบรษิทั ทางบรษิทัจะไม่รบัผดิชอบและคนืค่าใชจ้่ายใหใ้นทุกกรณี 
-           ถ้าลกูคา้ไม่เขา้รา้นคา้ชอ้ปป้ิงตามทีโ่ปรแกรมก าหนด ทางแลนดป์รบัเงนิค่าเขา้รา้นชอ็ปรา้นละ 100,000 วอน หรอืเป็นเงนิไทย
3,000 บาท 

-           หอ้งพกั (Double Bed // Twin Bed) เป็น  ON REQUEST) ขึน้อยู่กบัหอ้งว่าง ณ วนัเขา้พกั และโรงแรมทีเ่ขา้พกั ไม่สามารถ 
CONFIRM ใหไ้ด้ 
-           ถ้าลกูคา้มคีวามประสงคข์อแยกตวัจากทวัรห์รอืการท่องเทีย่วกบัคณะ ทางแลนดป์รบัเงนิวนัละ 5,000 บาท/ท่าน 

-           ขอสงวนสทิธิก์ารตดัหอ้งพกัส าหรบัผูท้ีไ่ม่เดนิทาง ผูร้่วมเดนิทางไม่สามารถใชห้อ้งพกัได้ 
-           ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัลกูคา้ทีเ่ดนิทางท่องเทีย่ว และไปกลบัพรอ้มกรุ๊ปเท่านัน้ 

-            เม่ือท่านตกลงช าระเงินไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วนกบัทางบริษทัฯ ทางบริษทัฯ จะถือว่าท่านได้ยอมรบัในเง่ือนไข 
ข้อตกลงต่างๆ ท่ีได้ระบไุว้แล้วทัง้หมด 

 

กรณุาอ่านเง่ือนไขการจองทวัรต์ามท่ีระบใุนรายการข้างต้น  
หากมีข้อสงสยักรณุาสอบถามเจ้าหน้าท่ีก่อนท าการจอง 


